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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26. 

   napján 14,00 órakor tartott soron nyílt testületi ülésről 

 

 

Határozatok: 1., 2., 3., 4., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/28/2017. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.  

  január 26. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

Az ülés helye:  Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112. 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Eiter István   képviselő 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   1 fő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 fő 

jelen volt. A testületi ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Papné Szabó 

Mónika jegyzőt. Ismertette a napirendi pontokat.  

 

 

A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül 

elfogadott. 

 

-  napirendi pontok – 

 

 

1.) Polgármesteri illetmény megállapítása 

Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző, Magyar Zoltán alpolgármester 

 

2.) ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

3.) Egyebek 

 

-  napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) Polgármesteri illetmény megállapítása 

Előadó: Papné Szabó Mónika jegyző, Magyar Zoltán alpolgármester 

 

 



Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok 

megkapták. Az Mötv. értelmében a polgármester illetménye megegyezik az államtitkárnak a 

központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott alapilletményéből, illetménykiegészítéséből és 

vezetői illetménypótlékából álló illetményének 30%-ával az 500 fő és az az alatti 

lakosságszámú település polgármestere esetében, valamint havonta az illetményének 15%-

ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 

A képviselő-testületnek mérlegelési joga nincs, ennek ellenére határozatba kell foglalnia a 

döntést. A polgármesteri illetmény összegének különbözetét az állam a központi 

költségvetésből - a települési önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képességének 

figyelembevételével - a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben 

meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti. 

 

 

Kalász Mátyás polgármester bejelentette személyes érintettségét. Hozzájárult a nyílt ülés 

tartásához. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy dönteni kell a testületnek arról, hogy a 

szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolta a szavazásból történő kizárását. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 1 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

1/2017. (I.26.) Kt. sz. határozat: 
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 

illetmény megállapítása során a döntéshozatalból kizárja Kalász Mátyás 

polgármestert. 

 

 

Magyar Zoltán javasolta a határozati javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

2/2017. (I.26.) Kt. sz. határozat: 

1.) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

Kalász Mátyás főállású polgármester - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) bekezdés a) alpontja alapján, 2017. január 1. 

napjától havonta 299.200 Ft illetményre jogosult.  

2.) A képviselő-testület rögzíti, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján Kalász Mátyás főállású 

polgármester havonta, az illetménye 15 %-ban meghatározott – 44.880 forint – 

összegű költségtérítésre jogosult.  

Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző 

Határidő: azonnal 



2.) ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok 

megkapták. A ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzatai közül többen 

2016. év folyamán a Társulásból való kilépésről döntöttek, ezért vált szükségessé a Társulási 

Megállapodás módosítása. A kilépő önkormányzatok 2017. január 1. napjától nem tagjai a 

társulásnak. Javasolta a határozattervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:         

                                 

 

3/2017.(I.26.) Kt. sz. határozat 

1 .Balatonmagyaród Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó 

Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására 

létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási 

Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 

 

2. Balatonmagyaród Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert a 

Társulási Megállapodás aláírására, és felkérte, hogy a döntésről a ZALAISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 

 

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

3.) Egyebek 

 

- Rákóczi Szövetség támogatása 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az elmúlt évben a Rákóczi Szövetséget 5.000,-

Ft-tal támogatta az önkormányzat. Nagyon köszönték a támogatást. Jól működik a szervezet. 

A határon túli gyermekek magyar iskolába történő tanulását támogatják. Javasolta 15.000,-Ft 

támogatás megállapítását a Szövetség részére. 

 

 

Eiter István képviselő egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:         

                                 

 



4/2017.(I.26.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség 

részére 15.000,-Ft támogatást állapított meg a 2017. évi költségvetés terhére. 

 

Felhívta a polgármestert, hogy a Rákóczi Szövetséget a testület döntéséről 

tájékoztassa. 

 

 Határidő: 2017. január 31. 

 Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy Teke Ilona gyógyszerésznő nyugdíjba megy. 

35 évig tevékenykedett a zalakomári gyógyszertárban. Nagyon áldozatkész munkáját el 

kellene ismerni és megköszönni. Zalakomár polgármesterével egyeztet arról, hogy a két 

település vezetősége együtt köszönne el a gyógyszerésznőtől. 

 

A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy előreláthatólag a közös 

önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetéséhez a településeknek hozzá kell járulnia, mivel 

az állami támogatás nem fedezi a kiadásokat. A tavalyi évhez képest közel 1 millió Ft-tal 

kevesebb az állami támogatás, mivel a települések lakosságszáma csökkent. A garantált 

bérminimum 25%-kal emelkedett, ami szintén jelentős többletköltséget jelent. Eddig a 

hivatalok rezsi költsége is 100%-ban belefért a közös hivatal költségvetésébe, amit január 1-

től az önkormányzatok a saját költségvetésükből fedeznek. Emellett a balatonmagyaródi 

önkormányzatra 1 millió Ft-os hozzájárulás megfizetése hárulna, ami a köztisztviselők 

bérének kiegészítésére lenne fordítva. Az állami tisztviselők, a pedagógusok, szociális 

szférában dolgozók bérrendezése megtörtént, a köztisztviselők bérét az állam nem rendezte, a 

képviselő-testületek hatáskörébe utalta, hogy saját költségvetésük terhére egészítsék ki a 

köztisztviselők illetményét, ami 2008 óta nem emelkedett. 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi 

ülést 16,00 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


