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Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
szeptember 3. napján 15,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Erdős János
Herczeg Attila
Erdős Mónika
Szűrös Adél
4 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Hajdu Tünde
2 fő

jegyző
főtanácsos

Erdős János polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 fő jelen
volt. A rendkívüli 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.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3.) Szociális étkeztetés feladatellátás ügye
Előadó: Erdős János polgármester
4.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5. Egyéb ügyek
-

napirendi tárgyalás -

1.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2020. 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, kérdéseiket.
A képviselő-testület részéről kérdés és hozzászólás nem volt.
Erdős János polgármester javasolta a rendelet tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) Balatonmagyaród Község
Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2020.(IX.04.) önkormányzati
rendeletet alkotta –

-

2.) Rendeletalkotás a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
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.
A képviselő-testület részéről kérdés és hozzászólás nem volt.
Erdős János polgármester javasolta a rendelet tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) a kiadások készpénzben
történő teljesítésének eseteiről szóló 10/2020.(IX.04.) önkormányzati rendeletet
alkotta –

3.) Szociális étkeztetés feladatellátás ügye
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a szociális étkezők részéről több
alkalommal kifogás érkezett mind a hivatal dolgozóihoz, mind pedig a testületi tagokhoz a
zalavári ebéddel kapcsolatban. Ennek következtében a jelenleg étkezőket megkérdezve, az
étkezők kétharmada szeretné, ha az ebédet a zalakarosi konyháról vásárolná az önkormányzat.
A zalakarosi konyha tudná fogadni a szociális étkezőket, de vendég ebédet továbbra sem
tudnának biztosítani. Az önkormányzat a zalakarosi konyháról magasabb összegért vásárolja
az ebédet, ezért szükségesnek tartaná az évek óta 525,-Ft/fő/nap összeg megemelését – az
önkormányzati támogatás (70,-Ft) felével – 35,-Ft-tal. A koronavírus miatti esetleg
bekövetkező szigorítás esetén a tavaszihoz hasonlóan egyszerhasználatos ételtároló doboz
használata válik szükségessé, akkor annak költségét is az étkezők térítsék meg.
Javasolta a testületnek a szolgáltatási szerződés 2020. október 4. napjával történő felmondását
a Zalavár Község Önkormányzatával és 2020. október 5. napjától új szerződés megkötését
Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde szolgáltatóval a szociális ebéd biztosítására.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
37/2020.(IX.03.) Kt. sz. határozat
1.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.
október 4. napjával felmondja a szociális étkeztetésben résztvevő ellátottjai
részére közétkeztetési feladatok ellátására Zalavár Község Önkormányzatával
kötött szolgáltatási szerződést.
2.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020.
október 5. napjával a szociális étkeztetésben résztvevő ellátottjai részére
közétkeztetési feladatok ellátására Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde
szolgáltatóval 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 az intézményi térítési díjat a
fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg, ami év közben egy alkalommal korrigálható. A
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde szolgáltatótól az önkormányzat 1 adag ebédet 814,-Ft
összegért fogja vásárolni (szolgáltatási önköltség). Figyelembe véve az állami támogatás
összegét az intézményi térítési díj összege: 593,-Ft/fő/nap lesz. Javasolta, hogy az
önkormányzat 33,-Ft/fő/nap hozzájárulást állapítson meg a rendeletében, így 2020. október
5. napjától fizetendő személyi térítési díj összege: 560,-Ft/fő/nap legyen.

Javasolta a szolgáltatóváltással kapcsolatos módosításokat tartalmazó rendelettervezet
elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.

-

a képviselő-testület egyhangúlag (3 igen szavazattal) a szociális gondoskodás
helyi szabályairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2020.(IX.17.) önkormányzati rendeletet alkotta –

4.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Erdős János javasolta a közös hivatal 2020. évi költségvetés módosításának elfogadását.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
38/2020.(IX.03.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zalakomári
Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének módosítását az
előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester
5. Egyéb ügyek
-

Tájékoztató a kamerarendszer karbantartásának ellátásáról

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az LNL Group Solutions
nagykanizsai cég látta el a kamerahálózat karbantartását, melyet felmondott 2020. augusztus
31. napjával. A negyedévente fizetett karbantartási díjat soknak tartotta a nyújtott
szolgáltatáshoz képest. Állandóan gond volt a kamerákkal, több nem működött, a vezetékeket
a nap elette stb. Jelenleg a kamerarendszer a viharkáros 1 db átjátszó, az 1 db áramhiányos

helyszín (Petőfi 199.) és a templomi bizonytalan működésű, 1 db átjátszó eszközt leszámítva
működőképes. Az új szerződést Józsa Balázs István egyéni vállalkozóval kötötte meg.

-

Herczeg Attila alpolgármester 15,15 órakor megérkezett a testületi ülésre -

Szűrös Adél képviselő megkérdezte, hogy új kábelek, eszközök lesznek?
Erdős János polgármester elmondta, hogy a rendszer marad az, ami eddig volt, csak a
karbantartást és esetleges javításokat fogja az új vállalkozó elvégezni.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetértett az elhangzottakkal.

-

Tájékoztató a galamboki víztározó helyreállításáról

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet a galamboki víztározó helyreállításával
kapcsolatosan Galambok Község Polgármesterének leveléről. A júliusban bekövetkezett nagy
esőzés alkalmával a felső tó gátja átszakadt, az alsó tó vészárapasztó létesítmény sem bírta a
terhelést, az áradat elmosta, amely később nagymértékű partfalomláshoz is vezetett.
A galamboki önkormányzat vis maior támogatásra igényt jelentett be. A tó védelmi
rendszerének helyreállítása az előzetes költségbecslés alapján 250 m Ft lenne, melyhez 10 %os önrész biztosítása szükséges. A vízgazdálkodási szakértői vélemény 2,3 m Ft + 27% áfa. A
geodéziai bemérés 120 e Ft + áfa, melyet a galamboki önkormányzat már kiegyenlített. A
felmerült költségeket, az önerőt nem tudják vállalni, így a tulajdonos önkormányzatok
részarányos támogatására számítanak. Mai nap sor került egy találkozóra a galamboki
hivatalban, ahol elmondták, hogy a helyreállításra mindenképpen szükség van, mert
víztározóról van szó és a lakosság védelmét szolgálja a létesítmény. Amennyiben a négy
tulajdonos önkormányzat nem vállalja az önrész megfizetését, még a vis maior pályázatot sem
tudják beadni. Balatonmagyaród Község Önkormányzata költségvetéséből nem tudja
biztosítani a helyreállításhoz szükséges önrész településre eső részét, de lehetőségeihez
mérten együttműködik a munkálatokban, illetve más források fellelésében.
A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
39/2020.(IX.3.) Kt. sz. határozat
1.Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete hozzájárul ahhoz,
hogy a Galamboki víztározó (Galambok külterület 0148/2., 0148/3., 0148/4.,
0148/5. hrsz.) helyreállítására a káresemény helyszíne szerinti Galambok Község
Önkormányzata benyújtsa a vis maior támogatás iránti igényt a tulajdonosok helyett
és nevében a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján a Belügyminisztériumhoz.

2. A képviselő- testület nyilatkozik arról, hogy lehetőségeihez mérten a Galamboki
víztározó helyreállításában együttműködik, az önerő tulajdoni hányad (124/1000-ed
rész) szerinti összegének biztosítására vonatkozó lehetőségek kimerítésében, más
pályázati vagy egyéb állami, minisztériumi forrásból való kérelmezésében
közreműködik.
3. A képviselő-testület a Galamboki víztározó helyreállításához biztosítandó önerő
tulajdoni hányad szerinti összegének pályázati forrásból történő biztosítását
vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester

-

Tájékoztató a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet ellátásról

Erdős János polgármester elmondta, hogy már szinte minden testületi ülésen felmerülő
téma az orvosi ügyelet ellátása, melynek költségei tovább növekednek, pedig eddig is nagy
terhet jelentett az ügyeletben résztvevő települések önkormányzatainak. Az orvoshiány
növekszik, jelenleg az ügyeleti órák kétharmadát az Emergency Kft. által küldött orvosok
látják el. Ez az arány tovább nőhet és a Kft. tudja csak biztosítani a közreműködő orvosokat.
Az orvosi óradíjak emelkedésével is számolni kell. Zalakaros Város Önkormányzata
megkeresésében vázolta, hogy a feladatellátásban érintett önkormányzatok számára három út
lehetséges:
- az orvosi ügyelet jelenlegi formában történő tovább működtetése,
- Zalakaros Város Önkormányzata vállalkozónak adja az ügyelet teljes körű
működtetését,
- a feladatellátásban érintett önkormányzatok másik ügyeleti körzethez
csatlakoznak.
A jelenlegi formában működne az ügyelet, akkor a költségek növekedésével kell számolni.
Teljes egészében az Emergency Kft. vállalná a működtetést, akkor a jelenleginél jelentősen
magasabb hozzájárulást kellene biztosítani. Másik ügyeleti körzethez történő csatlakozás
lehetősége is felmerült. A megkérdezett Nagykanizsai és a Városkörnyéki ügyeleti társulások
jelezték, hogy nem tudnak települést fogadni.
Szűrös Adél képviselő megkérdezte, hogy más körzethez nem is tud menni a település?
Zalakomárral egy körzethez kell tartoznunk, vagy független egymástól a két település?
Erdős János elmondta, hogy az orvosi ügyelet szempontjából független a két település
egymástól, csak a háziorvosi feladatok ellátásánál alkotnak egy körzetet. Több irányba is
érdeklődni kell, nemcsak Nagykanizsa irányába. Felmerült, hogy az ügyelet Keszthelyen is
lehetne, de a sürgősségi Nagykanizsai Kórháznál maradna, pont az ellenkező irányban.
Nehéz döntés előtt áll a képviselő-testület, még több egyeztetés szükséges ezzel
kapcsolatosan, ahhoz, hogy álláspontot ki lehessen alakítani, és Zalakaros Város
Önkormányzatát tudják tájékoztatni. Zalakaros Város Önkormányzatával kötött feladatellátási
szerződés felmondására szeptember 30-ig van lehetőség.

A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

-

Tájékoztató a MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY támogatási kérelméről

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet a Medicopter Alapítvány megkereséséről.
Elmondta, hogy a 2020. évi költségvetésbe tervezésre került az Országos Mentőszolgálat
Alapítvány részére 30 eFt támogatás. Évek óta a Nagykanizsai Mentőállomást támogatja az
önkormányzat, mivel a településen élők ellátásában érintettek.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetértett az elhangzotakkal.

-

Tájékoztató a menetrendszerinti busz balatonmagyaródi telephelyének
szükségszerű változásáról

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy sor került a Petőfi u. 37. szám
előtti busz telephely felülvizsgálatával kapcsolatos helyszíni szemlére az érintett
hatóságokkal. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya részéről
jelenlevők elmondták, hogy a busz jelenlegi telephelye – a megváltozott körülmények
miatt (korábbi busz rövidebb volt – balesetveszélyes, a rendőrség részéről nem fogják
engedélyezni. Az önkormányzatnak az északi faluvégen lévő buszfordulónál van ingatlana,
ahol az új telephely kialakítható lenne. Körülbelül 20 m hosszan és 6-7 m szélesen kellene
lekavicsozni. A buszsofőröknek is megoldott lenne a munkába járáshoz használt gépjármű
parkolása. A Volánbusz Zrt. részéről jelenlevők elmondták, hogy nincs anyagi forrásuk, az
új telephely kialakításához nem tudnak hozzájárulni.
Erdős Mónika képviselő véleménye szerint közös érdek lenne az új telephely kialakítása,
a költségek közös vállalásával.
Szűrös Adél képviselő egyetértett az elhangzottakkal.
Erdős János polgármester javasolta az új telephely kialakítását a Balatonmagyaród 4. hrszú önkormányzati ingatlanon.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:

40/2020.(IX.3.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Volánbusz Zrt.
Balatonmagyaródon telephelyező buszának új telephelyen történő elhelyezése és a
balesetveszélyes állapot megszüntetése érdekében az önkormányzat tulajdonában
lévő Balatonmagyaród 4. hrsz-ú ingatlanon új telephelyet alakít ki.
A kialakítással kapcsolatosan felmerülő költségeket az önkormányzat a 2020. évi
költségvetéséből biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdős János polgármester

-

Gondozatlan területek önkormányzat által történő kaszálása

Erdős János polgármester javasolta, hogy a településen hosszabb ideje gondozatlan
területeket 5.000,-Ft/óra összegért az önkormányzat kaszálja le és az elvégzett munka
ellenértékéről készült számlát küldje meg az ingatlan tulajdonosának.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
41/2020.(IX.3.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a településen
gondozatlan területek önkormányzat által történő kaszálásának díját 5.000,-Ft/ óra
összegben határozta meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester elmondta, hogy szeptember 5-én a balatonmagyaródi
állatsimogatóban kerül megrendezésre a gyerekeknek és a szülőknek egy közös családi
nap, pótolva az elmaradt gyermeknapot.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a nyílt testületi ülést
16,35 órakor bezárta.
Kmft.
Erdős János
polgármester
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