Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/28-6/2017.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus
17. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről

Határozatok: 39,

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/28-6/2017.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
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Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Eiter István
Szalai Veronika
4 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„

Igazoltan távol:

Erdős János
1 fő

képviselő

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Hajdu Tünde
2 fő

jegyző
főtanácsos

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 Hajdu Tünde
köztisztviselőt. Ismertette a napirendi pontokat.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül
elfogadott.
- napirendi pontok –
1.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) Egyéb ügyek
-

napirendi tárgyalás -

1.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2017. augusztus 25-ig lehetőség
van szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot
benyújtani. A maximálisan igényelhető mennyiség 102 m3, az önrész 129.540,-Ft lenne.
Javasolta a pályázat benyújtását. Kérte a testület észrevételeit.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy nem ért egyet a pályázat benyújtásával. Az
elmúlt évben azok is elégedetlenek voltak, akik kaptak, mert vagy keveselték vagy vékonynak
tartották a fát. Szerinte nem a legrászorultabbja ad be kérelmet.
Kalász Mátyás elmondta, hogy az kap fát, aki a szabályos feltételeknek megfelel. Nem
biztos, hogy ez minden esetben életszerűen igazságos, de az is kap, és kapott is, aki
szabályoktól függetlenül valóban rászorult. Ha indokolt és tudunk, akkor segíteni kell.
Eiter István képviselő véleménye szerint, ha tud az önkormányzat, akkor segíteni kell az
embereken. Ezzel a lehetőséggel élni kell.
Szalai Veronika képviselő egyetértett Eiter István képviselővel.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 1
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
39/2017.(VIII.17.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 3.
melléklet 1.9. pontja alapján „A települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján kérelmet
kíván benyújtani a Balatonmagyaród településen élő rászoruló személyek
részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére.
A képviselő-testület vállalja, hogy a megigényelt támogatáson felül 129.540 Ft
összegű önrészt biztosít az önkormányzat költségvetéséből.
Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa szállításáról saját
költségvetése terhére gondoskodik.
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.
2.) Egyéb ügyek
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a kemence, színpad és a kiülő
elkészült, már csak finomítások vannak vissza pl. kéményszegély, a kémény körüli rész
igazítása stb. A volt óvoda épületét és kiülőt összekötő átjáró készítése, villany kiépítése,
világítás, hangosítás még megoldandó feladat. A szintezést, úgy néz ki, sikerült jól megoldani.
A visszajelzések alapján tetszik az embereknek a beruházás.
Magyar Zoltán alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy biztosítást kell az épületre
kötni. Szerinte az észak-keleti csatorna vízelvezetésével kell majd csinálni valamit. Elégedett
a kivitelezéssel.
Kalász Mátyás elmondta, hogy beszél a biztosító üzletkötőjével.
Egy nagyobb esőzés alkalmával ki fog derülni, hogy hol okoz gondot a csapadék, valószínű,
hogy a vízelvezetést meg kell oldani.
Eiter István képviselő kérte, hogy a kijavított hintát kétszer, háromszor le kell festeni.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 14,25 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

