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Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
február 13. 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
Szűrös Adél
5 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Zsovár Katalin
Daróczi Lászlóné
Hajdu Tünde
4 fő

jegyző
kultúrház gondnoka
pénzügyi ügyintéző
főtanácsos

Erdős János polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő jelen
volt. A testületi ülést megnyitotta. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu Tünde
köztisztviselőt. Ismertette a napirendi pontokat. Kérte a testületet, hogy a kiküldött
meghívóban szereplő 5. napirendi pont tárgyalására kerüljön először sor.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a javasolt változással a képviselő-testület
határozathozatal nélkül elfogadta.
- napirendi pontok –
1./ A kultúrház 2019. évi beszámolója
Előadó: Erdős János polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok
2./ Ügyrendi bizottság beszámolója a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Erdős Mónika bizottság elnöke
3./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i
előadó

4./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i
előadó
5./ 2020. évi közbeszerzési terv
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó
megállapodás elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
8./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása, az
egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
9./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
10./ Zalakarosi Kistárség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása.
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
11./ Egyebek
-

napirendi tárgyalás -

1./ A kultúrház 2019. évi beszámolója
Előadó: Erdős János polgármester, Zsovár Katalin kultúrgondnok
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Felkérte Zsovár Katalin kultúrház gondnokot, hogy a beszámolóját
ismertesse.
Zsovár Katalin kultúrház gondnok az idei évre tervezett programok még nem teljesek,
vannak még megfogalmazódó elképzelések. A nagykanizsai Halis István Könyvtár
közreműködésével sok jó programot lehetne szervezni, de nem tudja, hogy a lakosság részéről
mennyire lenne rá érdeklődő. Például 2019-ben az költészet napján csak nyolcan voltak. Az a
tapasztalata, hogy ahol megvendégelik a közönséget, ott többen megjelennek. Felmerült, hogy
a gyermeknapot a zalaszabari élményparkba lehetne megtartani. Jelenleg még szervezési
stádiumban van, de kb. 37-38 főt érintene.
Erdős János polgármester elképzelés az, hogy a gyerekeket néhány szülő kísérővel az
önkormányzat által biztosított falugondnoki busszal és személyautókkal el lehetne vinni az
élményparkba. Fel kell mérni ennek az anyagi vonzatát. Lehetne szendvicset és üdítőt is adni.

Gyepes Csilla képviselő megkérdezte, hogy az élményparkban milyen játékok vannak és
mennyire veszélyesek?
Herczeg Attila alpolgármester elmondta, hogy a belépőjegy nem foglalja magába minden
játék használatát, csak az ugrálóvárat és egy-két játékot. Vannak pénzzel működő játékok is,
például a csúszda 500,-Ft, tehát nem minden játékot használhatnának a gyerekek.
Erdős Mónika képviselő javasolta pár játék kiválasztását és arra kérni árajánlatot.
Gyepes Csilla jó ötletnek tartaná a gyermeknap megtartását a balatonmagyaródi
állatsimogatónál. Oda minden szülő el tudna jönni. Közösen lehete főzni és szép élmény
lehetne mindenki számára.
Szűrös Adél képviselő véleménye szerint mindkét felvetés jó elképzelés, érdemes utána
nézni. Lehetne a Tropicariumba is kirándulást szervezni. Nem minden gyermek jut el
Budapestre.
Gyepes Csilla meglátása szerint nem minden család él ugyanolyan anyagi körülmények
között. Attól tart, hogy emiatt néhány gyermek kimaradna ebből az élményből.
Erdős János elmondta, hogy a gyermeknap tervezett időpontja június 6-a, szombat. Idei
évben a falunap július 25-én lesz.
Zsovár Katalin kérte, hogy legyen egy összejövetel, ahol mindenki elmondhatná az ötleteit
programokkal, fellépőkkel kapcsolatban.
Erdős János javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
1/2020.(II.14.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kultúrház
2019. évi beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadta.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: azonnal

2./ 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. A köztartozásmentes adatbázisba
történő bejelentkezésnek minden kötelezett eleget tett.
Kérte beszámolójának elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a beszámolóval.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
2/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi
Bizottság elnökének vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos beszámolóját
elfogadta.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: azonnal
3./Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek költségvetési évet
követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i
előadó
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:

3/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
1. Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gst 45. § (1)
bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak
szerinti saját bevételeinek összegét az alábbi táblázatban foglaltak alapján állapítja
meg.
Saját bevétel és adósságot
keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő
Megnevezés
Tárgyév
Összesen

1. Helyi adók
2. Díjak, pótlékok, bírságok
3. Vagyonhasznosítás bevétele
4. Részvények, részesedések
értékesítése

20 700

1. évben
20 700

2.évben
20 700

3.évben
20 700

82 800

20 700

20 700

20 700

20 700

82 800

5. Egyéb értékesítés, megtérülés
Saját bevételek

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzatának a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló
kötelezettsége nincs.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: azonnal
4./ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző, Daróczi Lászlóné pü-i
előadó
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került.
Tájékoztatta a testületet a Balatonmagyaródi Egyházközség támogatási kérelméről. Az orgona
előző felújítására 2016. évben került sor, melyhez az önkormányzat szintén biztosított
támogatást. A felújítás legvégső szakaszában derült ki, hogy a játékasztalbelső (kupoladoboz)
a teljesen elrozsdásodott csavarjai miatt bonthatatlanok. Emiatt egy ideiglenes megoldással
lehetett az orgonát használható állapotban otthagyni. Az orgona működéséhez tehát cserélni
kell a játékasztal kupoladobozát, melynek költsége 450.000,-Ft+áfa. Javasolta a testületnek,
hogy az önkormányzat 200.000,-Ft támogatást biztosítson az orgona felújításához a 2020. évi
költségvetéséből.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy február 21. kezdettel egy hétig
„Szárnybontók” elnevezéssel Eiter István Fotókiállítása látható a Művelődési Házban. A
rendezvényre meghívást kaptak a kistérség településeinek polgármesterei és Zalavár község
polgármestere is. A megnyitó 21-én 16,00 órakor lesz, melyre mindenkit szeretettel vár. Igény
esetén más településeken is kiállításra kerülhetnek a fotók. A rendezvény az önkormányzat és
a Kis-Balaton Alapítvány közös támogatásával kerül megtartásra.
Gyepes Csilla képviselő elmondta, hogy az önkormányzat közreműködését a fotókiállítás
megrendezésében Eiter István hosszú éveken keresztül tartó önzetlen képviselői munkájának
elismerésének tartja, mellyel hozzájárult a település fejlődéséhez és működéséhez.
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal.
Erdős János elmondta, hogy szülő kérésnek utána nézett, hogy a hivatal épülete elé egy
buszváró építése mennyibe kerülne. Az óvodás és iskolás gyermekek felszállása történik
reggelente ezen a helyen. Legelső variáció szerint 750 eFt-ból oldható meg, egy-két
változtatás után jelenleg 300 eFt-ból is meg lehetne valósítani.
Gyepes Csilla képviselő nem tartja indokoltnak a buszváró építését, mivel a gyermekek a
másik oldalon is várakozhatnának, ahol biztosított a beálló.
Szűrös Adél képviselő szerint más településeken is csak az induló oldalon található buszváró.
Szálljanak fel a gyerekek a másik oldalon.
Erdős János az elhangzotttak figyelembevételével javasolta, hogy a hivatal felőli oldalon ne
épüljön buszváró?
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetértett a javaslattal.
Erdős János elmondta, hogy a felső buszmegállóban van az egyik menetrendszerinti járatos
busz telephelye. Az ott lakó Ekbauer Istvánné kifogásolta, hogy az ingatlanáról a
közlekedését nagyban megnehezíti az ott parkoló busz, ezért kérte a telephely megszüntetését.
A kérésének megfelelően felkereste a VOLÁN illetékeseit, akik a telephely engedélyre
hivatkoztak, amit 2002-ben az önkormányzat adott ki, de nem erre a hosszú buszra (a
rendszámot áthúzták a papíron és fölé írták a mostani buszét). Ekbauer Istvánné ezt követően
a Rendőrséghez fordult, akik a rendelkezésükre bocsátott dokumentumok alapján elmondták,
hogy szabálytalan a kijelölt telephely. Ezügyben helyszíni bejárás lesz majd, és másik
telephelyet kell kijelölni erre a célra. A műhellyel szembeni útra gondolt, ahol az árok
gyűrűzésével mindkét busz telephelye biztosítható lesz. Meg kell oldani a terület világítását
is. Két oszlopra napelemes lámpákat lehetne felhelyezni, a buszokra pedig ledes tolatólápákat
szerelnének fel. Ennek költségét is tartalmazza a költségvetés.

Felvetődött a tekéző fiatalok részéről, hogy a nevezési díjat, 20 eFt-ot az önkormányzat
biztosítsa, mert nem tudja mindenki kifizetni a 3 eFt/fő összeget. Eddig ilyen kérés nem volt.
A Zalakarosi Tekeszakosztály felajánlotta részükre a tagságot, de nem vállalták.
Gyepes Csilla elmondta, hogy megnézte a konditermet. Egy tisztasági festés ráférne a
helyiségre.
Megkérdezte, hogy a civil szervezeteknél csak az egyik polgárőrség támogatása szerepel?
Erdős János egyetértett a festéssel.
A korábbi testület határozata értelmében addig, amíg Gátvölgyi József az egyesület elnöke,
addig a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesületnek az önkormányzat nem ad támogatást.
Jelenleg két busz egy 8 és egy 9 személyes busz áll a rendelkezésre a falugondnoki szolgálat
működéséhez. A régi buszt célszerű lenne értékesíteni és a bevételből lehetne vásárolni egy
kisebb személygépkocsit, amivel gazdaságosabban lehetne az ebédszállítás.
Javasolta a 2020. évi költségvetési rendelet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.26.) önkormányzati
rendeletet 5./ 2020. évi közbeszerzési terv
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagoknak
kiküldésre került. Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
4/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évben
nem tervez olyan építési beruházást, szolgáltatás megrendelését, árubeszerzést,
ami közbeszerzéssel járna, ezért nemleges közbeszerzési tervet fogad el.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: azonnal

6./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi költségvetése elkészült. Felkérte a Jegyzőnőt, ismertesse az adatokat.
Papné Szabó Mónika jegyző részletesen ismertette a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetését.
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Erdős János polgármester elfogadásra javasolta a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal 2020. évi költségvetését.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
5/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését az előterjesztés szerint
jóváhagyólag elfogadta.
Felelős: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Határidő: folyamatos
7./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó
megállapodás elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása vált szükségessé. Felkérte a
Jegyzőnőt, ismertesse a megállapodást.
Papné Szabó Mónika jegyző részletesen ismertette a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodást.
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Erdős János polgármester elfogadásra javasolta a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó megállapodást.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
6/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására vonatkozó
megállapodást az előterjesztés szerint jóváhagyólag elfogadta.
Felelős: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Határidő: folyamatos
8./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása, az
egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
Alapító Okiratának módosítása vált szükségessé. Felkérte a Jegyzőnőt, hogy ismertesse az
Alapító Okirat módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
Papné Szabó Mónika jegyző részletesen ismertette a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának a módosítását és az egységes szerkezetű Alapító Okiratot.
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
7/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával az előterjesztés szerinti
adattartalommal jóváhagyólag elfogadta.
Felhatalmazta a polgármestert a módosító Alapító Okirat és az egységes
szerkezetű Alapító Okirat aláírására.
Felelős: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Határidő: értelem szerint
9./ Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

Erdős János polgármester elmondta, hogy a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítása vált szükségessé. Felkérte a Jegyzőnőt,
ismertesse a hivatal SZMSZ-ének módosítását.
Papné Szabó Mónika jegyző részletesen ismertette a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását.
Kérdés és hozzászólás nem hangzott el.
Erdős János polgármester elfogadásra javasolta a Zalakomári Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatának módosítását.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
8/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az előterjesztés szerint jóváhagyólag elfogadta.
Felelős: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Határidő: folyamatos
10./ Zalakarosi Kistárség Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosítása.
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Zalakarosi Kistérség Többcélú
Társulása Társulás Megállapodásának módosítására van szükség a 2019. októberében a
képviselők személyében bekövetkezett változások miatt.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
Kérdés és hozzászólás nem volt.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
9/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalakarosi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás 1. mellékletének
módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
Felhatalmazta a polgármestert a módosítással kapcsolatos dokumentumok
aláírására.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: értelem szerint

11./ Egyebek
-

Tájékoztató a Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület kérelméről

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Balatonmagyaródért Polgárőr
Egyesület részéről Gátvölgyi József megkereste a 30 éves évforduló ünnepség Művelődési
Házban történő megtartásával kapcsolatban. A rendezvényen kb. 60 fő lesz jelen, köztük a
Nagykanizsai Rendőrkapitány, a Zalakarosi Rendőrőrs Parancsnoka, polgárőr vezetők,
egyesületi tagok stb.
Herczeg Attila alpolgármester elmondta, hogy a 30 éves évforduló alkalmával nagyon sok
rangos meghívott személy lesz, ezért nem szeretné visszautasítani a terem kérését. Javasolta a
helyiség biztosítását a rendezvény megtartásához.
Gyepes Csilla képviselő véleménye szerint az egyesületben van kb. 30 fő helyi lakos, akik
megilletik azt, hogy az évforduló a Művelődési Házban legyen megtartva.
Szűrös Adél képviselő egyetértett az előtte felszólalókkal. Ez egy nyitás lenne feléjük,
gesztus a széthúzás csökkentésére, ami a településen az elmúlt években kialakult.
Erdős Mónika képviselő egyetértett az ünnepség megtartásához a terem biztosításával.
Erdős János polgármester elmondta, hogy a korábbi testület nem az egyesülettel szemben
hozta meg döntését. A választást megelőző fórumon elmondta, hogy nyitott lesz. Egy ember
miatt nem lehet a többi embert háttérbe szorítani. Javasolta már azt is, hogy a két polgárőr
egyesületből legyen egy.
Elfogadja a testület véleményét rendezvény megtartásához a terem ingyenes biztosításáról,
azzal, hogy a rendezvény után kitakarítanak.
Herczeg Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a legutolsó vezetőségi ülésükre
elment. (Minden testületi tagnak átadta a tájékoztató papírokat). Egy különálló épületet
szeretnének kérni az önkormányzattól. Továbbá a rendezvényeikről adtak egy listát, hogy ne
essenek egybe az önkormányzat rendezvényeivel. Ígéretet kapott arra, hogy részt vesznek
majd az önkormányzati rendezvényeken (pl. falunap).
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 1
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
10/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Balatonmagyaródért Polgárőr Egyesület 30 éves évforduló ünnepségének
megtartásához térítésmentesen biztosítja a Művelődési Ház nagytermét.

Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: értelem szerint

-

Tájékoztató a szociális étkeztetés biztosításának lehetőségéről

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy jelenleg a szociális ebédet a
Zalakarosi iskola konyháról veszi az önkormányzat 814,-Ft/fő összegért. A zalavári
önkormányzati konyhán a vendég ebéd 765,-Ft lenne. Az önkormányzat jelenleg 70,-Ft
támogatást ad minden egyes szociális ebédhez. Zalavárból 50,-Ft-tal kevesebbért lehetne az
ebédet vásárolni, így az önkormányzati hozzájárulás 20,-Ft lenne csak. Éves szinten kb. 250300 eFt megtakarítást jelentene. Zalakaros konyha vendég ebédet már nem tud fogadni, a
zalavári konyha viszont igen és a nyári leállás alkalmával is biztosított lenne az ebédszállítás a
sármelléki konyha közreműködésével, de akkor is csak Zalavárig kellene a falugondnoki
autóval elmenni. Régebben, amikor még működött a balatonmagyaródi konyha, a nyári leállás
ideje alatt Zalavárból szokták szállítani az ebédet. Házias jellegűen főztek akkor. Most az
ebédszállítás alkalmával történik a gyógyszerek kiváltása zalakomári gyógyszertárban, ha
szükséges a Takarékba illetve a zalakomári hivatalba is be tud menni a falugondnok, valamint
a mezőgazdasági boltban szükséges vásárlás elintézhető.
Gyepes Csilla képviselő támogatta a szociális ebédnek a zalavári önkormányzati konyháról
történő szállítását.
Szűrös Adél képviselő egyetértett a változtatással.
Erdős János polgármester javasolta a testületnek a szolgáltatási szerződés 2020. március 31.
napjával történő felmondását a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde szolgáltatóval és április 1.
napjától új szerződés megkötését Zalavár Község Önkormányzatával a szociális ebéd
biztosítására.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
11/2020.(II.13.) Kt. sz. határozat
1.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.
március 31. napjával felmondja a szociális étkeztetésben résztvevő ellátottjai
részére közétkeztetési feladatok ellátására Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde
szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződést.
2.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. április
1. napjával a szociális étkeztetésben résztvevő ellátottjai részére közétkeztetési
feladatok ellátására Zalavár Község Önkormányzatával szolgáltatási szerződést
köt.

Felhívta a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről a szolgáltatókat
tájékoztassa.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: értelem szerint
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a lakosság részéről felvetődött,
hogy a közösségi helyiség bérbe adása esetén a balatonmagyaródi lakosoknak ne kelljen
bérleti díjat fizetni. Megkérdezte a testületet, hogy maradjon az eddigi 15.000,-Ft bérleti díj,
vagy legyen ingyenes a település lakossága részére?
Herczeg Attila alpolgármester, Erdős Mónika, Gyepes Csilla és Szűrös Adél képviselő
egyetértettek a bérleti díj megfizetésében a továbbiakban is.

-

Beszámoló az elmúlt ülés óta végezett munkáról

Erdős János polgármester elmondta a testületnek, hogy vád érte a 13 ha nagyságú
önkormányzati ingatlan bérbeadásával kapcsolatban, mivel akkor tagja volt a képviselőtestületnek. Elmondta, hogy ezt a területet 1992-ben az akkori polgármester és a
Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke között létrejött megállapodással – térítésmentesen - került
az önkormányzat tulajdonában azzal a feltétellel, hogy értékesítés esetén a vételár 90 %-a a
Szövetkezeté, 10 %-a az Önkormányzaté lesz. Ugyancsak ekkor került sor az északi
faluvégen az építési teleknek kialakítására is ugyanilyen feltételekkel. Mindezek a falu
terjeszkedése, belterületének növelése érdekében történtek.
Elmondta, hogy a hangosbemondó már nagyon régi és elhasználódott. Évek óta mindig sok a
probléma vele, hiába javítják, nem tudják úgy megjavítani, hogy mindenhol hallani lehessen a
hirdetéseket, ezért sok feszültség alakul ki. A hivatal megpróbálja más módon tájékoztatni a
lakosságot, hiszen a környező települések egyikén sem működik már nagyon hosszú ideje
hangosbemondó.
Beszélt Szakáll Miklóssal a kábel TV-t üzemeltető cég képviselőjével, mert a Művelődési
Házban 4000 kW-ról 6000 kW-ra emelkedett a villanyfogyasztás. Kérte, szereljenek fel egy
almérőt, ami azóta megtörtént.
Megkérdezte, hogy kinek van kérdése, vagy észrevétele a napirendi pontokon kívül?
Herczeg Attila alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy az egyik lakos részéről
felmerült a gyermekek nyári táborozásához a Petőfi utca 199. szám alatti önkormányzati
épület bérbevétele, ezért a polgármester megnézte és elmondta, hogy jelenlegi állapotában
nem lakható, jelentős felújításra szorul az épület.
Erdős János polgármester elmondta, hogy nem vállalja a felelősséget, mivel jelenleg nem
alkalmas a lakhatásra. Véleménye szerint felújítás helyett értékesíteni kellene az ingatlant és a
vételárból a Művelődési Ház hátsó részénél lévő lakrészt be lehetne fejezni. Már csak a

vízbekötés és a bútorok hiányoznak. A fenti két öltözőbe is lehetne vásárolni asztal, fogast és
tükröt. Mennyiért lehetne értékesíteni az ingatlant?
Herczeg Attila alpolgármester, Gyepes Csilla képviselő véleménye szerint 5 mFt-ot lehetne
érte kérni. Jó az elhelyezkedése, szép környezetben van.
Gyepes Csilla képviselő szeretne Csordás János emlékére a könyvtárban kialakítani egy „kis
sarkot”. Felkutatni, összegyűjteni a köteteit, átnézni a régi iskola még meglévő
könyvállományát. Szívesen felvállalná ennek megvalósítását.
Nagyon sokat foglalkozott már azzal, hogy mit lehetne a településen átrohanó borzalmas
forgalommal kezdeni, hogyan lehetne lassítani a sebességet.
Erdős János polgármester elmondta, hogy ezzel kapcsolatosan a rendőrséggel folyamatban
vannak az egyeztetések, valamint a település központjában megvalósítandó gyalogos
átkelővel is.
Herczeg Attila alpolgármester elmondta, hogy egy kertépítő ismerőse megnézi a
Művelődési Ház mögött kialakított parkot. Átnézi a növényzetet és készít egy tervet arra, ha
szükség lesz a növények átültetésére. Legelső lépésként azonban nagyon fontos lenne a terület
körbekerítése a vadak miatt.
A lakosság egy részének sok problémája van a temetői tujákkal. Nagyon sok a lehulló
tujalevél, a gyökerek megemelik a síremlékeket. A komárvárosi temetőben viszont nagyon
szép gömbtuják lettek ültetve. Véleménye szerint ebben a kérdésben ne a testület, hanem a
falu döntsön, mert nagyon eltérő az emberek véleménye. Szépen mutatna, ha mindkét oldali
temetőben középen az út térkövezve lenne.
Erdős János elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében szeretné megvalósítani a
temető körüli kerítés cseréjét, egy urnafal építését. A következő évben pedig lehetne a
térkövezésre pályázni.
Továbbá elmondja, hogy a Petőfi utca 162. számú állami tulajdonú ingatlanon a veszélyes
fenyőfa kivágásáról egyeztetett a vagyonkezelővel.
A Petőfi utca 154. számú romos épületnél a villamosenergia szolgáltató lekötötte az épületet a
hálózatról.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a nyílt testületi ülést
18,20 órakor bezárta.
Kmft.
Erdős János
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

