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Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.
december 5. napján 15,00 órakor tartott testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Erdős János
Herczeg Attila
Gyepes Csilla
Erdős Mónika
4 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„

Igazoltan távol:

Szűrös Adél
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 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./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Erdős Mónika bizottság elnöke
2./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Erdős János polgármester

5./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
8./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: Erdős János polgármester
9./ Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Erdős János polgármester
10./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
11./Háziorvosi ügyelet ellátása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
12./ Emlékpark kialakításáról döntés
Előadó: Erdős János polgármester
13./ Balatonmagyaród község külterület 065 helyrajzi szám alatti ingatlan területének
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előadó: Erdős János polgármester
14./Balatonmagyaród 070 hrsz. ingatlan tulajdonba adása
Előadó: Erdős János polgármester
15./ Egyebek
-

napirendi tárgyalás -

1./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Erdős Mónika bizottság elnöke
Erdős Mónika Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az Mötv. 39. § (1) – (2)
bekezdései értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül törvény 2. melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének
(e § tekintetében együtt: hozzátartozó) a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.
Az Ügyrendi Bizottság feladat és hatáskörébe tartozik az, hogy ellátja az önkormányzati
képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével

kapcsolatos feladatokat, szükség szerint lefolytatja a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos
eljárást. Tájékoztatta a bizottságot, hogy a polgármester és valamennyi képviselő az előírt
határidőn belül hiánytalanul leadta a vagyonnyilatkozatokat.
Kérte beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
61/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos beszámolóját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester
2./ Szervezeti és működési szabályzatról szóló rendelet módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok
megkapták. A módosításra a képviselő-testület és az Ügyrendi Bizottság tagjainak változása
miatt van szükség. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
Erdős János polgármester javasolta a rendelet tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) a Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2011.(V.09.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
11/2019.(XII.12.) önkormányzati rendeletet alkotta –

3./ Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok
megkapták. Kérte a testületet, hogy mondják el észrevételeiket.
Gyepes Csilla képviselő megkérdezte, hogy mit tartalmaznak a közhatalmi bevételek?
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a közhatalmi bevételekhez tartoznak a helyi
adó bevételek.
Gyepes Csilla megkérdezte, hogy a Tűzoltó Egyesületnél a támogatás összege 500 e Ft-tal
lett kiegészítve, és így összesen 1.000 eFt-ban részesültek?
Erdős János polgármester elmondta, hogy az 500 eFt összegű plusz támogatásra a tűzoltó
szertár felújítása miatt volt szükség. Az északi falat lemezzel borították be, párkányokat
raktak fel és elektromos kapu került felhelyezésre.
Gyepes Csilla megkérdezte, hogy a Rákóczi Szövetségen keresztül milyen dolgot támogatott
az önkormányzat?
Erdős János a Rákóczi Szövetség a határon túli gyermekek magyar iskolába történő tanulását
támogatják a magyarság megőrzése érdekében.
Gyepes Csilla megkérdezte, hogy a rendelet tervezetben szereplő 7.211 eFt költségvetési
hiány mit jelent? Hitele van az önkormányzatnak?
Papné Szabó Mónika elmondta, hogy az önkormányzatnak nincs hitele. A költségvetési
hiány a tervezetben a bevételek és a kiadások közötti különbséget jelenti. Lesz
pénzmaradványa is az önkormányzatnak.
Erdős János polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak 11 mFt összeg áll a
rendelkezésre, ami a pályázatok esetében az önrészt biztosíthatja. Javasolta a rendelet tervezet
elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2019.(XII.12.) önkormányzati
rendeletet alkotta –

4./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról

Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Hangos bemondón keresztül kérte az önkormányzat a lakosságot, hogy árkokat
tisztítsák ki és a fák ágait vágják le és amennyiben nem változik a helyzet, helyszíni bejárás
lesz tartva. A tulajdonosok névre szóló felhívást fognak kapni. Kérte, hogy mondják el
észrevételeiket, kérdéseiket.
Gyepes Csilla képviselő megkérdezte, hogy az ingatlantulajdonosok feladata az ároktisztítás?
Papné Szabó Mónika jegyző igen az ingatlantulajdonosoké.
Erdős János javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
62/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a lakóhely
környezeti állapotáról szóló beszámolót az írásos előterjesztésben írt
tartalommal tudomásul veszi.
Felkérte a polgármestert, hogy a beszámoló közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2019. december 23.
Felelős: Erdős János polgármester
5./ Beszámoló az adóztatásról
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Erdős János javasolta a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
63/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a jegyzőnek a
2018. évi adóztatásról szóló, az 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés g)
pontja alapján előterjesztett beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Papné Szabó Mónika jegyző
6./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Erdős János javasolta az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
64/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési
munkatervét és az azt megalapozó elemzést az előterjesztés alapján jóváhagyta.
Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a belső ellenőrt
tájékoztassa.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Erdős János polgármester
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Erdős János javasolta a közös hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
65/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési munkatervét és az
azt megalapozó elemzést az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.
Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a belső ellenőrt
tájékoztassa.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Erdős János polgármester

8./ Rendőrségi beszámoló
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el észrevételeiket,
kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Erdős János javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
66/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakarosi
Rendőrőrsnek a település közrend és közbiztonsági helyzetéről készített
beszámolóját az előterjesztés alapján jóváhagyta.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy találkozott a Nagykanizsai
Rendőrség parancsnokával a gyalogos átkelőhely kialakításával kapcsolatosan, aki támogatja
a kezdeményezést, mivel többször áthalad a településen Sármelléki reptérre menet. Jó
elképzelésnek tartja a forgalom lassítósziget kiépítését is a falu északi és déli végén.
Gyepes Csilla képviselő megkérdezte, hogy a lassítósziget kialakítása kinek a költsége
lenne?
Erdős János elmondta, hogy a KPM alakítaná ki a szigeteket a saját költségén. Az
önkormányzatnak kérelmet kell beadni indoklással, pl.: megnövekedett forgalom, egyenes
útszakasz stb. A rendőrség részéről is támogatják az elképzelést.
Herczeg Attila képviselő elmondta, hogy a Zalakomár és Balatonmagyaród között az út
melletti árokkal sem történt semmi. Nem szabad szó nélkül hagyni. Rakják rendbe az út
melletti árkot, hogy a víz ne az útra folyjon.
Erdős János elmondta, hogy már két esetben az illetékes hatóságokkal helyszíni szemle
megtartására került sor. Az út mellett lévő egyik érintett szántóföld ingatlan tulajdonosa
kivonja a művelésből a területet és visszaállítja az eredeti rétet, ami várhatóan valamennyire
megfogja a vizet. Ugyanakkor az odaépített út alatti hídgyűrű továbbra is kicsi marad, ezért a
jövő héten újból megkeresi a MOL Zrt. ügyintézőjét.
9./ Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás 2019. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester elmondta, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2019.
évi munkájáról készített beszámolót a testületi tagok megkapták. Balatonmagyaród 2019.
évtől csak a házi segítségnyújtás ellátásában érintett a kistérségen belül.
Gyepes Csilla képviselő megkérdezte, hogy ki finanszírozza a társulás működését?

Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy az önkormányzat már csak a házi
segítségnyújtás feladat ellátásáért fizet hozzájárulást. A Társulás feladatait a Zalakaros Város
Önkormányzat hivatalának dolgozói látják el. Állami finanszírozás a munkaszervezeti
feladatok ellátására már nincs.
Erdős János javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Balatonmagyaród község önkormányzatának képviselő 4 igen 0 tartózkodás és 0 nem
szavazattal a következő határozatot hozta:
67/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulása 2019. évi munkájáról készített beszámolóját az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulását tájékoztassa.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Erdős János polgármester
10./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte, hogy a kiküldött előterjesztéssel kapcsolatban mondják el
észrevételeiket, kérdéseiket.
Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta testületet, hogy a két választás miatt kapott
támogatások összegét kellett beépíteni a költségvetésbe. A finanszírozási bevételeknél pedig a
64 eFt összegű bérkompenzáció, valamint a beszámolót határidőre jól teljesített
önkormányzatok támogatása szerepel.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Erdős János javasolta a közös hivatal 2019. évi költségvetés módosításának elfogadását.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
68/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének módosítását az
előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester
11./Háziorvosi ügyelet ellátása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. 2019. december 1. napjától Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megemelte az ügyeletben dolgozó orvosok óradíját, ami így megegyezik a
nagykanizsai ügyelet jelenleg érvényes óradíjaival. A december hónapban felmerülő
többletköltséget – 630.400,-Ft – Zalakaros Önkormányzata átvállalta.
Az elmúlt években sok probléma az ügyeleti ellátással, nincs orvos, aki vállalja a feladatot.
Papné Szabó Mónika jegyző tájékoztatta a testületet, hogy az emelt összegű ügyeleti
hozzájárulást a 2020. évi költségvetésbe be kell építeni. Az önkormányzatnak kötelező
feladata az orvosi ügyelet ellátása. Az óradíjaknál tartani kell a környező ügyeletek szintjét,
mert nem lesz orvos, aki részt vállal a feladat ellátásában.
Gyepes Csilla képviselő megkérdezte, hogy a hozzájárulás összege lakosságszám alapján
kerül megállapításra?
Papné Szabó Mónika igen, lakosságszám alapján történik az önkormányzatok által fizetendő
hozzájárulás összegének kiszámolása.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
69/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hétvégi és
hétközi orvosi ügyelet feladat ellátásához 2020. évben 1.316.363,-Ft összegű
támogatást biztosít a 2020. évi költségvetése terhére.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Erdős János polgármester

12./ Emlékpark kialakításáról döntés
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a lakosság részéről felmerült a
kezdeményezés és a korábbi testület is többször beszélt már arról, hogy Csontos Dezső
nevéhez fűződő parkosítás a kultúrház udvarán „Diós park” elnevezéssel emlékparkként
kerüljön bejegyzésre.
Az elhelyezett táblát az idei Idősek Napi ünnepségen lehetne felavatni és elkezdeni a
kiméretést és az ingatlannyilvántartásban történő átvezetést.
Pár fát még kellene ültetni a területre, illetve átnézetni egy kerttervezővel, hogy még szebbé
lehessen tenni a területet. A vadak miatt a területet körbe kellene keríteni és pár padot is
lehetne elhelyezni.
A képviselő-testület egyetértett a kezdeményezéssel.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
70/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Balatonmagyaród Petőfi u. 139. szám, 310. hrsz-ú kultúrház udvarán
emlékpark közterületet alakít ki.
Az emlékpark területét hivatalos földmérővel külön helyrajzi számon kiméret,
és az elkészített területrendezési vázrajz alapján átvezetteti az ingatlannyilvántartásban.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester
13./ Balatonmagyaród község külterület 065 helyrajzi szám alatti ingatlan területének
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester elmondta, hogy a Balatonmagyaród 065. hrsz-ú ingatlant érintő
fejlesztés (fekete-fehér öltöző épület létesítése a meglévő konténer építmények kiváltására)
okán Balatonmagyaród község településrendezési eszközeinek részleges módosítását kéri a
MOL Nyrt. A napirend tárgyát képező ingatlant a beruházás megvalósulása érdekében
kiemelt fejlesztési területté kell nyilvánítani. Az eljárással kapcsolatban felmerülő valamennyi
költség viselését a MOL Nyrt. vállalja.
Javasolta a határozat javaslat elfogadását.

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
71/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Balatonmagyaród, Külterület
065-ös ingatlant;
2. felkérte a Polgármestert, hogy kezdeményezze a „Balatonmagyaród Község
településrendezési eszközeinek részleges módosítása a Balatonmagyaród,
Külterület 065-ös hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan” című tervdokumentáció
kidolgozását;
3. tudomásul vette, hogy a jelen tervmódosítás során a község hatályban lévő
településszerkezeti terve nem módosul;
4. felhatalmazta a Polgármestert, hogy a terv elkészítése érdekében
háromoldalú szerződést kössön a 065-ös hrsz-ú ingatlanon fejleszteni
szándékozó MOL Nyrt-vel és a tervezővel.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdős János polgármester
Papné Szabó Mónika jegyző
14./Balatonmagyaród 070 hrsz. ingatlan tulajdonba adása
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester ismertette az előterjesztés. Elmondta, hogy vagyonrendezési
eljárás során Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában kerültek a korábban a
Kiskomáromi „Árpád-vezér” TSZ tulajdonában lévő területek. Ezek közé tartozik a napirend
tárgyát képező Balatonmagyaród 070. hrsz-ú kivett saját használatú út is. A Zalakomári
Önkormányzat felajánlotta az út megvásárlását – mivel balatonmagyaródi területről van szó –
10.000,-Ft értékben. Térítésmentes átadásra nem kerülhet sor, mert a Földhivatal a
térítésmentest átadást nem fogadja el.
Javasolta az út megvásárlását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
72/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000,-Ft
vételárért megvásárolja Zalakomár Nagyközség Önkormányzatától (8751

Zalakomár Tavasz u. 13.) a Balatonmagyaród 070. hrsz-ú kivett saját
használatú út művelési ágú, 1 ha 2220 m2 nagyságú ingatlant.
Felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Erdős János polgármester

15./ Egyebek

-

Tájékoztatás dr. Háda László plébános támogatás kéréséről

Erdős János polgármester ismertette a kérelmet. Elmondta, hogy az önkormányzat anyagi
helyzete nem teszi lehetővé a kérés támogatását.
Herczeg Attila alpolgármester, Erdős Mónika képviselő egyetértettek a polgármester
véleményével.
Gyepes Csilla képviselő nem értett egyet a támogatás megállapításával.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
73/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy az önkormányzat anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé dr. Háda László
plébános úr kérelmének támogatását.
Felhívta a polgármestert, hogy a testület döntéséről a Plébános Urat
tájékoztassa.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Erdős János polgármester

-

Tájékoztató a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. alaptőke felemeléséről

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.
leveléről, melyben leírták, hogy a Vízmű ZRt. további működéséhez, és ezáltal a kötelezően
ellátandó önkormányzati feladathoz szükségessé válik az alaptőke felemelése már 2020-ban.
Balatonmagyaród önkormányzatának 1.405.556,-Ft-ot kellene befizetnie a 0,469%-os
tulajdoni arány megmaradásához. Véleménye szerint ekkora összeget az önkormányzat nem

tud kigazdálkodni a jövő évi költségvetésében. Nem javasolta a tőkeemelést és a pénzbeli
hozzájárulás befizetését.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
74/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Délzalai Vízés Csatornamű Zrt. (Nagykanizsa) alaptőke felemelésére vonatkozó kérését
nem tudta támogatni, mivel anyagi forrás hiányában nem lát arra lehetőséget,
hogy a kért 1.405.556,-Ft összeget betervezzék a 2020. évi költségvetésébe.
Felhívta a polgármestert, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a testület
döntéséről tájékoztassa.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Erdős János polgármester
-

Az önkormányzat épületeinek villámvédelmi és érintésvédelmi felülvizsgálata

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a közintézmények villámvédelmi és
érintésvédelmi felülvizsgálata vált szükségessé. Ennek érdekében el kell készíttetni a
Művelődési Ház, a hivatal villámvédelmi tervét és a kiülő villámvédelmi kockázatelemzését
és villámvédelmi tervét. A munka elvégzésére Balog Mátyás villamos tervezőtől kért
árajánlatot, melynek költsége 400 eFt lenne.
Javasolta az árajánlat elfogadását és a munka elvégzésének megrendelését.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:

75/2019.(XII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Balog
Mátyás villamos tervező árajánlatát 400 e Ft összegben a Művelődési Ház, a
hivatal villámvédelmi tervének és a kiülő villámvédelmi kockázatelemzése és
villámvédelmi tervének elkészítésére.
Felhatalmazta a polgármestert a szerződés megkötésére.

Határidő: 2020. január 31.
Felelős: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy energiatakarékos led lámpákra
kellene lecserélni a Művelődési Ház lámpáit, mivel éves szinten 4000 kW a fogyasztás, amit
nagyon soknak tart. A rendezvényen, programokon kívül a kábel TV hálózat beltéri egységei
is növelik a fogyasztást. Pályázati forrásból kellene megoldani a lámpacseréket. Egy lámpa
cseréje 8.000,-Ft lenne és 1/3-ával csökkenne a villanyfogyasztás. A lámpákra 2 év garancia
lenne.
A közösségi helyiségbe már jövőre meg lehetne csináltatni a lámpacseréket.
Herczeg Attila képviselő egyetértett a korszerűsítéssel.
Gyepes Csilla képviselő nem biztos, hogy a nagyterem világítása miatt nagy a fogyasztás,
mivel legtöbbször a klubba próbál az énekkar. Véleménye szerint a kábel tv rendszer beltéri
egységei fogyasztanak sokat.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a nyílt testületi ülést
17,10 órakor bezárta.
Kmft.
Erdős János
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

