Jegyzőkönyv
Készült:

a Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat 2016. február 4-én a
Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 12-14.) megtartott
15.00 órakor kezdődő nyílt üléséről.

Jelen vannak:

Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Krastenics Zoltán a részönkormányzat tagja
Kollár Károly külsős tag

Mészáros Miklós Polgármester, Csere Andrea Alpolgármester,
Dr. Markó Péter jegyző, Csere Viktória pénzügyi osztályvezető,
Tóthné Szomenauer Ivett jegyzőkönyvvezető a hivatal részéről.

Távol:

Szalai Tünde a részönkormányzat tagja (igazoltan)

Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Szeretettel köszönti a Szőlőskislaki Részönkormányzat ülésén megjelenteket,
Polgármester
Urat,
Alpolgármester
Asszonyt,
Jegyző
Urat,
Pénzügyi
osztályvezetőt, a bizottság tagjait, Kollár Károly vendéget. Az ülésen a
részönkormányzat három tagjából kettő tag megjelent, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, azt megnyitja.
Felkéri Krastenics Zoltán részönkormányzati tagot a nyílt ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére. Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 2 fő vesz részt
a szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

1/2016.( II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat úgy határoz, hogy Krastenics Zoltán
részönkormányzati tag hitelesíti a nyílt ülés jegyzőkönyvét.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
A napirendi pontokat kiegészíti a 9. Egyebek napirendi ponttal. Javaslatot tesz a

kiegészített napirendi pontok elfogadására. Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

2/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat a kiegészített napirendi pontot
elfogadja:
Napirend:
Nyílt ülés:
1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet elfogadása (PVÜB, HB, EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki
RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
2.A helyi adókról szóló 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelet
módosítása (PVÜB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
3.Táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló
28/2001.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása (PVÜB,
Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
4. A vásárokról és a piacokról szóló 16/2001.(IV.27.) önkormányzati
rendelet módosítása (PVÜB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
5. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása (PVÜB, HB,
EÜSZOCB, Jankovich RÖNK, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
6. 2016. évi rendezvényterv (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
7. Civil szervezetek 2016. évi támogatása pályázat kiírás elfogadása
(PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
8. Balatonboglár város napja, a város 25 éves évfordulójának ünnepi
előkészületei (PVÜB, HB, Szőlőskislaki RÖNK)
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
9. Egyebek
Krastenics Zoltán tag

A napirendi pontok tárgyalása előtt szeretné megköszönni a Szőlőskislaki lakók
nevében is, hogy elkészült a ravatalozó, a buszváró, továbbá a közvilágítás is.

1.
Az
Önkormányzat
2016.
évi
önkormányzati rendelet elfogadása

költségvetéséről

szóló

Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a többi bizottság elfogadásra javasolta a
2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet a Képviselő-testület felé.
Kérdése, javaslata van-e valakinek.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Tájékoztatásul elmondja, hogy a héten került kifizetésre a közmunka program
keretében beszerzett kis értékű tárgyi eszközök (fűnyíró, egyéb kerti szerszámok),
melyek a Közterületfenntartó Szervezethez eljuttatásra kerültek. Mivel szüksége
van Szőlőskislaknak is ezekre az eszközökre, így a KFSZ-nél megtalálhatóak.
Ami még esetleg a Településrészt érintheti az idei költségvetésben az út
karbantartására egy jelentősen megemelt összeg szerepel. Ebben nem csak az út
karbantartása, hanem ároktisztítás, burkolati jelek felfestése, padkázás, közúti
jelzőtáblák, utcanevek pótlása. Az utca nevek pótlását már a kollégák felmérték
és egy listát készítettek erről. A hét folyamán ennek a pótlása gyakorlatban is
megtörténik.
Kollár Károly vendég
Már többször felmerült, hogy a Kishegyi és a Római utcánál vannak részek ahol az
árkok eltűntek, nincs árok. Hozzá teszi még, hogy ami a Kishegyi utcába
kanyarodik le árok, az magasabban van mint a főárok. Az Ifjúság utcai hídgyűrű
is magasabban fekszik, így nem tud elfolyni a víz. Egyes helyeken az árok tele
hordalékkal, vagy ahol nincs árok a lakók ingatlanjaira folyik be a víz.
Csere Andrea Alpolgármester
Véleménye szerint ha mintegy 100 m-es szakasz le lenne aszfaltozva és a
vízelvezetés meg lenne oldva, akkor megoldódna a probléma.
Az árok tisztítás tudomása szerint a lakók feladata.
Azt javasolja, hogy a közterület felügyelet menjen ki és nézze, meg mely lakóknál
nincsenek az árkok kitisztítva és a hivatal szólítsa fel őket.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Úgy emlékszik, hogy Szőlőskislak Napja is mint rendezvény be van tervezve a
költségvetésbe.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Mint kiemelt rendezvények között van.

Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Szőlőskislak Napja mint rendezvény szeretné ha megünneplésre kerülne, erre
szeretne kérni javaslatokat, akár a kislaki lakóktól is.
Elfogadásra javasolja a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet
Szavazásra bocsátja a javaslatot. Megállapítja, hogy 2 fő vesz részt a szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

3/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat a PVÜB és HB kiegészítéseivel együtt
javasolja elfogadni a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet.

2. A helyi adókról szóló 21/2015. (XI.13.) önkormányzati
rendelet módosítása

Dr. Markó Péter jegyző
Annyiban módosult, miszerint a háziorvosok 100%-os iparűzési adófizetési
kedvezményt kapnak.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Egyéb kiegészítés, észrevétel.
Elfogadásra javasolja a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.13.) önkormányzati
rendelet módosítását. Szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy 2 fő vesz részt a
szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

4/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat a PVÜB módosításai alapján –
Balatonboglár Közigazgatási területén a háziorvos vállalkozó számára 100%-os
iparűzési adó fizetési kedvezményt állapítson meg a testület – így javasolja
elfogadni a helyi adókról szóló 21/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelet
módosítását.

3.Táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról
szóló 28/2001.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása

Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője

Elfogadásra javasolja a rendeletet. Szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy 2 fő
vesz részt a szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

5/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat javasolja elfogadni a táblák, feliratok,
plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 28/2001.(VI.29.) önkormányzati
rendelet módosítását.

4. A vásárokról és a piacokról
önkormányzati rendelet módosítása

szóló

16/2001.(IV.27.)

Dr. Markó Péter jegyző
Tájékoztatja a részönkormányzat vezetőjét és a tagokat, hogy a rendelet
módosítása érdemben nem változik, a jogszabályi hivatkozás téves, de azt ki is
javították már.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Elfogadásra javasolja a rendelet módosítását. Szavazásra bocsátja. Megállapítja,
hogy 2 fő vesz részt a szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

6/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat javasolja elfogadni a vásárokról és a
piacokról szóló 16/2001.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosítását.

5. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása

Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Elmondja, hogy a bizottságok elfogadták. Egyéb kérdés, észrevétel, javaslat.
A bejárással kapcsolatosan észrevételezi, miszerint 15 órakor kezdődjön.
Elfogadásra javasolja a 2016. évi munkatervet. Szavazásra bocsátja. Megállapítja,
hogy 2 fő vesz részt a szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

7/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat javasolja elfogadni a Képviselőtestület 2016. évi munkatervét.

6. 2016. évi rendezvényterv
Keserű Zoltán a részönkormányzat tagja
Összeállt a rendezvényterv, ez még bővülni fog pár rendezvénnyel.
Kollár Károly külsős tag
Szőlőskislakot tekintve a Szüreti rendezvény az kiemelt rendezvénynek számít-e.
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Költségvetési szempontból minden rendezvény kiemelt.
Csere Andrea alpolgármester
A kérdése az lenne, hogy a szüreti felvonulás meg lett-e beszélve, hogy melyik
időpontban legyen megrendezve Szőlőskislakon.
Kollár Károly külsős tag
A szüreti felvonulás 2016. október 1-je (szombat).
Keserű Zoltán a Részönkormányzat vezetője
Észrevételezi, hogy korábban volt már szó róla, hogy a Szőlőskislakiaknak
rendeznének Húsvéti ünnepséget a családok, gyerekek bevonásával.
Mivel idén elég korán lesz Húsvét, így akár még a Művelődési Ház is szóba jöhet
mint a rendezvény helyszíne. Javasolja ezt még átbeszélni.
Egyéb észrevétel, kérdés a rendezvénytervvel kapcsolatosan.
Elfogadásra javasolja a 2016. évi rendezvénytervet. Szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy 2 fő vesz részt a szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

8/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat

határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat javasolja elfogadni a 2016. évi
rendezvénytervet.
7. Civil szervezetek 2016. évi támogatása pályázati kiírás
elfogadása
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Elfogadásra javasolja a 2016. évi pályázati kiírást. Szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy 2 fő vesz részt a szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

9/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat javasolja elfogadni
szervezetek 2016. évi pályázati kiírását a mellékleteivel együtt.

a

Civil

8. Balatonboglár város napja, a város 25 éves évfordulójának
ünnepi előkészületei
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
A többi bizottság is tárgyalta, elfogadta. Többféle rendezvény fogja kísérni a 25
éves évfordulót.
Csere Andrea Alpolgármester
Javasolja a Szőlőskislakért Egyesületnek, hogy ehhez a rendezvényhez legyen
valamilyen ötlete, úgy hogy Szőlőskislak is legyen kihangsúlyozva (pl.: egy
kiállítást rendezni Szőlőskislakról).
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
Elfogadásra javasolja a rendezvénysorozat tervezetét. Szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy 2 fő vesz részt a szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

10/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat javasolja elfogadni a Balatonboglár

Város Napja, a Város 25
rendezvénysorozat tervezetét.

éves

évfordulójának

ünnepi

előkészületeinek

9. Egyebek
Csere Andrea Alpolgármester
Korábbi részönkormányzati ülésen már elhangzott a Boglárnettel kapcsolatosan,
miszerint az Epres utcai ingatlan(ok) tetejére lehetne-e erősítőt szerelni. Történte ezzel kapcsolatosan megkeresés.
Javasolja, hogy a hivatal keresse fel a Boglárnetet, a fent elhangzottakkal
kapcsolatosan.
Szeretné megköszönni a Boglár-i Könyvtárnak, hogy a Kislaki Könyvtárba kettő
számítógépet kaptak, az Urányi János Sport- és Szabadidő Központnak, hogy
kaptak egy állványt a kifestéshez, a KFSZ-nek, hogy rendelkezésükre bocsátottak
egy festőt, továbbá a MÁV-nak is, hogy sok berendezési tárgyat adtak.
Észrevételezi, hogy korábban már jelezte a Gáspár László felé, hogy az
ereszcsatorna a Művelődési Háznál az új tetőnél nem jól lett felszerelve, a fal
leázik.
Kéri, hogy a vállalkozó nézze meg.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője
A korábbi részönkormányzati ülésen felmerült
kapcsolatosan. Érkezett-e erre valamilyen válasz.

kérdés

a

busz

járattal

Dr. Markó Péter jegyző
Válasz még nem
részönkormányzat.

érkezett,

ha

megérkezik,

azonnal

tájékoztatva

lesz

a

Kollár Károly külsős tag
Észrevételezi, előfordul olyan, hogy a fővízvezeték meghibásodik, megjavítják,
körbe szalagozzák. A kérdése az lenne, hogy van-e erre határidő, hogy eltávolítsák
a javítás maradványait.
Tiltótábla legyen kitéve a buszmegállóhoz a plakátok kirakása tilos jelzéssel.
Kéri, hogy a fogadóóra legyen a kislakiaknak megtartva, mivel a korábbi ülésen
erről is volt már szó.
Keserű Zoltán a részönkormányzat vezetője

Javasolja minden hónap második keddjén 17-19 óráig megtartani a fogadóórát.
Szavazásra bocsátja. Megállapítja, hogy 2 fő vesz részt a szavazásban.
A Részönkormányzat – egyhangú (2 igen) szavazattal – az alábbi határozatot
hozza:

11/2016.(II.04.) Szőlőskislak Településrészi Önkormányzat
határozata
A Szőlőskislaki Településrészi Önkormányzat úgy határoz, hogy Keserű Zoltán a
részönkormányzat vezetője minden hónap második keddi napján 17-19 óráig
fogadóórát tart.
Csere Andrea Alpolgármester
A Polgármester Urat, illetve Jegyző Urat kérdezi, hogy milyen fajta fák lettek
Boglár és Kislak között elültetve. Nagyon szépen megköszöni, nagyon szép lett.
Észrevételezi, hogy a kerékpárúton egy jelzőtábla kidőlt. Szeretné, ha ez
helyreállításra kerülne.
Észrevételezi továbbá, hogy a Művelődési Ház főbejáratához állítottak egy
jelzőtáblát, szeretné ha ez arrébb lenne helyezve, mivel így még további egy
parkolóhely lenne biztosítva.
Mészáros Miklós Polgármester
Tájékoztatja a részönkormányzat tagjait, hogy a Hulladék Pályázat lezárult, ennek
keretében 2527 db 240 l-es szemétgyűjtő edényt fognak kiosztani a lakosságnak.
Ezekbe kell majd a száraz szelektív hulladékokat beletenni, illetve komposztáló
edényeket is fognak kiosztani. Minden háztartás kap, kivéve akinek fennálló
tartozása van.
A Részönkormányzat vezetője a nyílt ülést bezárja.

k.m.f.
Keserű Zoltán
Részönkormányzat Vezető
Hitelesítő:
Krastenics Zoltán
tag

