Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/84-9/2020.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. június 24.
napján 15,00 órakor tartott testületi ülésről

Határozatok: 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34.

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

6/2020.(VII.6.)

7/2020.(VII.6.)

8/2020.(VII.6.)

Tárgya

a szociális gondoskodás helyi szabályairól
szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
az Önkormányzat 2019. évi költségvetési
zárszámadásának elfogadásáról

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)
2/2015.(II.27.)

3/2019.(II.28.)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/84-9/2020.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
június 24. 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
Erdősné Szép Ágnes
Magyar Zoltán
Ritecz Lajos
Hajdu Tünde
5 fő

jegyző
Kis-Balaton Alapítvány, tag
Tűzoltó Egyesület, parancsnok
Kisbalaton Polgárőr Egyesület, elnök
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.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a javasolt változással a képviselő-testület
határozathozatal nélkül elfogadta.
- napirendi pontok –
1./ Beszámoló Balatonmagyaród Község Önkormányzata Polgármesterének
Magyarország Kormányának a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet idején hozott döntésekről
Előadó: Erdős János polgármester
2./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2019. évi tevékenységéről, az egyesület
2020. évi tervei
Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke
3./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2019. évi tevékenységéről,
az egyesület 2020. évi tervei
Előadó: Magyar Zoltán tűzoltó parancsnok

4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2019. évi tevékenységéről, az egyesület 2020.
évi tervei
Előadó: Erdősné Szép Ágnes kuratóriumi tag
5./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
6./ Javaslat a Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi színtér) 2020. évi Szolgáltatási
tervének jóváhagyására
Előadó: Erdős János polgármester
7./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2019. évi munkájáról
Előadó: Erdős János polgármester, Varga Zoltán falugondnok
8./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének záró
módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző
9./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása,
pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Erdős János polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző

a

10./ Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
11./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
12./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
13./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
14./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2019. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
15./Kultúrház jövőbeni működtetése
Előadó: Erdős János polgármester
16./ Egyéb ügyek
-

napirendi tárgyalás -

1./ Beszámoló Balatonmagyaród Község Önkormányzata Polgármesterének
Magyarország Kormányának a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzet idején hozott döntésekről
Előadó: Erdős János polgármester

Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került.
A javasolta a beszámoló elfogadását.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
23/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos
előterjesztés alapján elfogadta Balatonmagyaród Község Önkormányzata
Polgármesterének Magyarország Kormányának a 40/2020.(III.11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idején hozott döntéseit.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester
2./ Kisbalatoni Polgárőr Egyesület beszámolója a 2019. évi tevékenységéről, az egyesület
2020. évi tervei
Előadó: Ritecz Lajos egyesület elnöke
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került. Felkérte Ritecz Lajost a Kisbalatoni Polgárőr Egyesület elnökét, hogy az
egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről tájékoztassa a testületet.
Ritecz Lajos egyesület elnöke a Kisbalaton Polgárőr Egyesület nevében köszöntötte a
megjelenteket és megköszönte a meghívást. A kiküldött írásos anyagot nem akarta
kiegészíteni.
Herczeg Attila alpolgármester megkérdezte, hogy a saját gépkocsi használata és az
értékcsökkenés mit takar?
Ritecz Lajos elmondta, hogy saját gépjármű használata az egyesület dolgainak (pl:
közgyűlésre utazás, banki ügyintézés stb.) intézéséhez használt gépjármű költségét jelenti.
Értékcsökkenés a tagok egyenruháinak és lábbelijének használatából származik.
Erdős János polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását.
A javaslatot szavazásra felterjesztette.

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
24/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisbalaton
Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a
2020. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester
3./ Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület beszámolója a 2019. évi tevékenységéről,
az egyesület 2020. évi tervei
Előadó: Magyar Zoltán tűzoltó parancsnok
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került. Felkérte Magyar Zoltánt a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület
parancsnokát, hogy tájékoztassa a testületet az egyesület elmúlt évi munkájáról és jövő évi
terveiről.
Magyar Zoltán egyesület parancsnoka a Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület
nevében köszöntötte a megjelenteket. (Írásos előterjesztés mellékelve.)
Elmondta, hogy a nemrég bekövetkezett haláleset miatt a vezetőségben változtatásokra lesz
szükség. Elképzelése az, hogy az elnöki teendőket a jövőben ellátja, a parancsnoknak
Mészáros Józsefet, elnökhelyettesnek pedig Erdős Pétert szeretné, ha megválasztaná a
közgyűlés. A titkári és a pénzügyi feladatokat továbbra is a jelenlegi személyek látnák el.
Szűrös Adél képviselő megkérdezte, hogy a Buda-Kapocs Kft. milyen munkát végzett az
egyesületnél?
Magyar Zoltán elmondta, hogy gépjárműfecskendő bevizsgálással foglalkozik a cég.
Erdős János javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:

25/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület 2019. évi munkájáról, pénzügyi
helyzetéről, valamint a 2020. évi célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az
előterjesztés alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester

4./ Kis-Balaton Alapítvány beszámolója a 2019. évi tevékenységéről, az egyesület 2020.
évi tervei
Előadó: Erdősné Szép Ágnes kuratóriumi tag
Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került. Felkérte Erdősné Szép Ágnest a Kis-Balaton Alapítvány kuratóriumának
tagját, hogy tájékoztassa a testületet az alapítvány elmúlt évi munkájáról és jövő évi terveiről.
Erdősné Szép Ágnes kuratóriumi tag a Kis-Balaton Alapítvány nevében köszöntötte a
megjelenteket. (Írásos előterjesztés mellékelve.)
Elmondta, hogy az alapítvány Hancsics József kuratórium elnökének halálával ugyanolyan
helyzetbe került, mint a Tűzoltó Egyesület.
Erdős Mónika képviselő elmondta, hogy az alapító okirat módosítása jelenleg folyamatban
van (2019. november óta). A módosításra azért volt szükség, mert az egyik kuratóriumi tag
kilépett, egy tag pedig már régóta nem vett részt a kuratórium munkájában. elmúlt év őszén
két új tagot delegált az önkormányzat Kovács Ibolya és Magyar Zoltánné személyében.
Szükséges lett volna módosítani az alapítvány tevékenységét is, mert elavulttá váltak a célok,
de sajnos nem lehetséges. A kuratóriumi tagoknak maguk közül elnököt kell választaniuk
figyelembe véve az összeférhetetlenségi szabályokat.
Gyepes Csilla véleménye szerint szükség van az alapítványra, a kuratóriumi tagok ilyen
jellegű összefogására. Ezt a közösséget nem lenne szabad szétrobbantani.
Erdős János polgármester elmondta, hogy Hancsics József kérése is az volt, hogy az
alapítvány működjön tovább.
Erdősné Szép Ágnes elmondta, hogy az alapítvány munkájában és az egész falu életében
nagyon meghatározó szerepet töltött be. Az emlékét szeretnék megőrizni, szerinte Ő is csak
annyit szeretne, hogy „emlékezzünk rá”.
Erdős János polgármester javasolta az előterjesztés elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
26/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis-Balaton
Alapítvány 2019. évi munkájáról, pénzügyi helyzetéről, valamint a 2020. évi
célkitűzéseiről elhangzott beszámolót az előterjesztés alapján elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester
5./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János képviselő elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.
Erdős János polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a szociális
gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 6/2020.(VII.6.) önkormányzati rendeletet -

6./ Javaslat a Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi színtér) 2020. évi Szolgáltatási
tervének jóváhagyására
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János képviselő elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került.
Kérdés, hozzászólás nem érkezett.

Erdős János polgármester javasolta a Balatonmagyaródi Kultúrház 2020. évi Szolgáltatási
terv jóváhagyását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
27/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a
Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi színtér) 2020. évi Szolgáltatási
tervének jóváhagyására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./ A Képviselő-testület a Balatonmagyaródi Kultúrház (közösségi színtér)
2020. évi Szolgáltatási tervét előterjesztés melléklete szerint elfogadja.
Határidő: 2020. évben folyamatos
Felelős: Zsovár Katalin kultúrház gondnok
7./ Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2019. évi munkájáról
Előadó: Erdős János polgármester, Varga Zoltán falugondnok
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Jól működik a szolgálat, elégedett a falugondnok munkájával. Kérte a testületet,
hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
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:
28/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
falugondnoki szolgálat 2019. évi munkájáról készült beszámolót az
előterjesztés alapján jóváhagyta.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester

8./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének záró
módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Javasolta az előterjesztés elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
7/2020.(VII.6.) önkormányzati rendeletet -

9./ Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása,
pénzmaradvány jóváhagyása
Előadó: Erdős János polgármester, Daróczi Lászlóné pénzügyi ügyintéző

a

Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést a testületi tagok
megkapták. Javasolta a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta az Önkormányzat 2019.
évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló 8/2020.(VII.6.) önkormányzati
rendeletet 10./ Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:

29/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső
ellenőrzési tevékenységről készült éves ellenőrzési jelentést előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
Felhívta a polgármestert, hogy a belső ellenőrt önkormányzat döntéséről
tájékoztassa.
Határidő: 2020. július 10.
Felelős: Erdős János polgármester
11./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2018. évi költségvetésének
módosításáról készült írásos anyag kiküldésre került. Javasolta a módosítás elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
30/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének
módosítását az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdős János polgármester
12./ A közös önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetési beszámolója
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2018. évi költségvetési
beszámolójáról az írásos anyag kiküldésre került. Javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:

31/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről szóló
beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdős János polgármester
13./ A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2019. évi munkájáról szóló
beszámolót a testületi tagok részére kiküldésre került. A közös hivatal jól működik. A
dolgozók hozzáállása, egymáshoz való viszonya jó. Javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
32/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi munkájáról szóló
beszámolót, és azt elfogadta.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdős János polgármester
14./ Beszámoló a közös önkormányzati hivatal 2019. évi belső ellenőrzéséről
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a közös hivatal 2019. évi belső ellenőrzésről
készült beszámolót a testületi tagok részére kiküldésre került. Javasolta a beszámoló
elfogadását.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:

33/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród község önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzéséről szóló beszámolót
az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
Határidő: 2020. július 10
Felelős: Erdős János polgármester
15./Kultúrház jövőbeni működtetése
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy szükséges lenne a kultúrház nyitva
tartásának átszervezése. Újabb programokkal kellene megtölteni.
Gyepes Csilla képviselő véleménye szerint a nyári időszakban a gyerekeknek heti két
alkalommal lehetne foglalkozást tartani. A koronavírus nagy teher volt a családok, a szülők
számára. A foglalkozások nem lennének kötelezőek, lehetne a szabadban is tartani. A
gyerekeket biztos érdekelné, így kimozdulnának, közösségbe lennének és nemcsak otthon
ülnének.
Fontosnak tartaná figyelemmel kísérni azokat az eseményeket, amelyek adott naphoz
kapcsolódnak. Például 100 éves volt Trianon. Nemcsak az énekkar köré kellene mindent
szervezni.
Erdős János elmondta, hogy az emlékszoba kialakításával, a nyitva tartás bővítésével, nyári
programok szervezésével és a takarítással több lesz a feladat.
Gyepes Csilla elmondta, hogy folyamatban van Csordás János emlékszoba kialakítása. Meg
lehetne emlékezni a balatonmagyaródi születésű és innét elszármazott nevesebb személyekről
egy emlékfal készítésével.
16./ Egyéb ügyek
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy június 15-től a készlet erejéig a
településfásítási program keretében nyílt lehetőség településenként legalább 10, de legfeljebb
30 db fa igénylésére. Összesen 16 db fát (8 db közönséges nyír és 8 db lepényfa) sikerült
igényelni tavaszi kiszállítással. A fákat a kultúrház udvarán tervezzük elültetni.
A kultúr melletti tujákat a közmunkások felnyírták, kitakarították az alatta lévő területet.
A településen több gondozatlan ház előtti árkot az önkormányzatnak kellett lekaszálnia és
több tulajdonost fel kellett szólítani az ingatlana rendbetételére, több kevesebb sikerrel rendbe
rakták az ingatlanokat.
A településen működő kábel TV üzemeltetőjét is felhívta a megszűntetett rákötések
vezetékeinek leszedése érdekében.

Szűrös Adél képviselő javasolta, hogy az önkormányzat írásban is kérje a vezetékek
levágását.
Herczeg Attila alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat kistraktora nincs a legjobb
állapotban, hamar felmelegszik, használat közben többször meg kell állni vele. Kellene egy
jobb állapotban lévő, kabinnal rendelkezőt vásárolni.
Erdős János elmondta, hogy tud a problémáról. A Magyar Falu Programban lehet
gépbeszerzésre pályázni. Először a temető kerítésének, kapujának felújítására és egy urnafal
építésére kellene pályázni a programban.
Tájékoztatta a testületet, hogy a díszpolgári cím, valamint kitüntető díj adományozásra
javaslatot május 15. napjáig lehetett volna tenni, de a koronavírus miatt kihirdetett
veszélyhelyzet miatt erre nem került sor. Kérte a képviselő-testületet, hogyha van javaslatuk,
jelezzék.
A képviselő-testület részéről nem érkezett javaslat díszpolgári cím, valamint kitüntető díj
adományozására.
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a közművelősé érdekeltségnövelő pályázat
keretében a világítás korszerűsítése szerepel az idei költségvetésben.
Erdős János polgármester elmondta, hogy kiírásra került a 2020. évi lakossági-víz és
csatornaszolgáltatási támogatás pályázat. Az idei évben Balatonmagyaród is jogosult a
pályázat benyújtására. Ismerteti a határozati javaslatot és kéri az abban foglaltak elfogadását.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
34/2020.(VI.24.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete kérelmet kíván
benyújtani Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény 3. melléklet I. 1. pont szerinti „Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására”.
A képviselő-testület a támogatási kérelem tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal
egyetért Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
vízgazdálkodásért felelős miniszter - a nemzetgazdasági miniszterrel és az emberi
erőforrások miniszterével egyetértésben – által közzétett Pályázati kiírásban szereplő
feltételeknek megfelelően.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyúttal kötelezettséget
vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetőleg a Tárcaközi

Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati jogcímen
meghatározott összeget a víziközmű felújítására, pótlására, fejlesztési hitellel
kapcsolatos adósságszolgálatra fordítja.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a
polgármestert a szükséges feladatok ellátására, a pályázat benyújtására, valamint a
szerződés aláírására.
Határidő: 2020. július 6.
Felelős: Erdős János polgármester
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a nyílt testületi ülést
18,05 órakor bezárta.
Kmft.
Erdős János
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

