Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/84-13/2020.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október
8. napján 15,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről

Határozatok: 42., 43., 44.

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

12/2020.(IX.09.)
13/2020.(IX.09.)

Tárgya

a szociális célú tűzifa vásárlásához
kapcsolódó támogatásról
az egyszeri támogatás megállapításáról

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/84-13/2020.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.
október 8. 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

Igazoltan távol:

Gyepes Csilla
1 fő

képviselő

Erdős János 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.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről döntés
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
3.) Egyéb ügyek

-

napirendi tárgyalás -

1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről döntés
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést, rendelettervezetet. Az Önkormányzat 43 m3 jóváhagyott tűzifa mennyiség
beszerzéséhez 819.150,-Ft összegű szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatásban részesült. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Erdős János javasolta a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a szociális célú tűzifa
vásárlásához kapcsolódó támogatásról szóló 12/2020.(X.9.) önkormányzati rendeletet 2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása
Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Erdős János polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést, rendelettervezetet. A rendelettervezet szerint az öregségi ill. rokkantsági
nyugdíjban, valamint az időskorúak járadékában részesülő személyek kapnak 20.000 Ft
egyszeri támogatást, aki(k)nek az egy főre jutó havi nyugdíja nem haladja meg a, 156.750 Ftot, valamint a 16 év alatti gyermekek, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermekek és a
korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos gyermekek. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Erdős János javasolta a rendelettervezet elfogadását.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az egyszeri támogatás
megállapításáról szóló 13/2020.(X.9.) önkormányzati rendeletet -

3.) Egyéb ügyek
-

Szociális étkeztetés gyakoriságának meghatározása

Erdős János polgármester tájékoztatta testületet, hogy a szociális étkezésnél a szolgáltató
váltás megtörtént, ismét a zalakarosi Óvodából kerül szállításra az ebéd. Néhány étkező
részéről felvetődött, hogy hétfői, illetve hétfői és pénteki napokon nem kérnének ebédet. Nem
ért egyet azzal, hogy bizonyos napokon ne étkezzenek, mivel szociális ebédről van szó.
Természetesen kórházi ellátás esetén, vagy, ha az étkező elutazik a gyerekeihez kivételt
jelentenek, mivel akkor nem tudja az étkezést itthon igénybe venni. Megkérdezte, hogy a
képviselő-testület tagjainak mi a véleménye?
Kérdés és hozzászólás nem volt.
Erdős János javasolta, hogy a testület határozattal fogadja el azt, hogy a szociális étkezők
hétfőtől péntekig veszik igénybe a szolgáltatást.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
42/2020.(X.08.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális
étkeztetésben részt vevők étkezésének gyakoriságát hétfőtől péntekig határozta
meg.
Felelős: Erdős János polgármester
Határidő: folyamatos

-

Tájékoztatás a hétvégi és hétközi orvosi ügyeletről

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az orvosi ügyeletben résztvevő
települések polgármesterei részére – Zalakaros kivételével – megbeszélést megtartására került
sor Orosztony hivatalában, melyen részt vett az Emergency Kft. részéről Dr. Rus János
ügyvezető is. Elhangzott, hogy drasztikusan megemelkedett a hozzájárulás mértéke.
Balatonmagyaród településnek lehetősége lenne a Keszthelyi ügyeleti körhöz csatlakozni, a
fizetendő hozzájárulás mértéke 100-150,-Ft/hó/fő közé esne.
Zalakomár település Marcali felé érdeklődött, ott 50,-Ft/hó/fő összeget kellene fizetni.
A zalakarosi orvosi ügyeletnél a hozzájárulás mértéke már 300,-Ft/hó/fő összegnél tart, és ez
még emelkedni fog. Legtöbbször ügyelő orvos sincs, mert még nem érkezett meg vidékről.
Ügyeletes gyógyszertár csak Nagykanizsán van.

Az egyeztetésen részt vevő önkormányzatok részéről az az elgondolás született, hogy a
háziorvosi ügyeleti feladatellátáshoz 250,-Ft/hó/fő összegű hozzájárulást minden település be
tud vállalni, így megmaradna a zalakarosi ügyelet.
A Zalakarosi Önkormányzat nyílt ülésén a képviselő-testületet tájékoztatták a többi település
egységes állásfoglalásáról. Zalakaros Város Önkormányzatának ki kell számolnia, mennyi
hozzájárulást kellene így hozzátenni a működéshez. Október végéig kapnak a települések
választ, hogy be tudják-e vállalni, vagy sem a plusz költséget.
Szűrös Adél képviselő megkérdezte, hogy ha az ügyeletet a keszthelyi ügyelet látná le, akkor
a keszthelyi sürgősségi osztály fogadná a betegeket?
Erdős János igen, a keszthelyi sürgősségi osztály ellátná a betegeket és nem kellene
Nagykanizsára átjönni.
Szűrös Adél véleménye szerint az nagyon jó lenne.
Erdős János igen, de nem lehet tudni, hogy a lakosság hogyan reagálna erre a változásra.
Javasolta a megállapodás módosításának és a 250,-Ft/hó/fő hozzájárulás elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
43/2020.(X.08.) Kt. sz. határozat
1.Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete jóváhagyja a
háziorvosi ügyeleti feladatellátásra kötött feladat-ellátási megállapodás
módosítását úgy, hogy a megállapodás 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12.) Jelen megállapodást mindkét fél a naptári év utolsó napjával mondhatja
fel, a felmondásról szóló döntést a képviselő-testület-minősített többséggellegalább egy hónappal korábban köteles meghozni, és a másik szerződő féllel
közölni.
2. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármester az 1.) pont szerinti
feladat-ellátási megállapodás módosításának aláírására.
3. A Képviselő-testület a háziorvosi ügyeleti feladatellátáshoz 2021. évben 250
Ft/fő/hó összegben tudja vállalni a hozzájárulás biztosítását. A hozzájárulás
mértékét a 2021. évi költségvetésébe betervezi.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Zalakaros Város Önkormányzatát
tájékoztassa.

Határidő: 2020. 10. 15.
Felelős: Erdős János polgármester

-

Tájékoztatás a Galamboki víztározó helyreállításáról

Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a galamboki tó helyreállítási
költségének 10 %-át a tulajdonos önkormányzatoknak kell biztosítani, így a balatonmagyaródi
önkormányzatra kb. 3,5-4 MFt önrész jutna. A helyreállítás során azonban újabb költségek
jelentkezhetnek még, ami növelné az önrész összegét. A tulajdonos önkormányzatok által
tartott megbeszélésen elhangzott, hogy Zalakomár, Zalaszentjakab és Balatonmagyaród
lemondana a tulajdoni részéről Galambok önkormányzata részére egy jelképes összegért.
A felajánlást galamboki képviselő-testületnek el kell fogadnia.
Herczeg Attila és Szűrös Adél képviselők egyetértettek a felajánlással.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
44/2020.(X.08.) Kt. sz. határozat
1.Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete kifejezi azon
szándékát, hogy mint a Galamboki víztározó (Galambok külterület 0148/2.,
0148/3., 0148/4., 0148/5. hrsz.) 124/1000 részének tulajdonosa, ezt a tulajdoni
hányadát jelképes összegért (külön megállapodás alapján) Galambok Község
Önkormányzata tulajdonába adja.
2. A képviselő- testület felajánlásának feltétele, hogy a Galamboki víztározó
helyreállításához –Balatonmagyaród Község Önkormányzata tulajdoni
hányadának arányában biztosítandó- önrészt Galambok Község
Önkormányzata átvállalja Balatonmagyaród Község Önkormányzatától.
3. Kéréssel él Galambok Község Önkormányzata Képviselő-testülete felé,
hogy jelen határozat 1. és 2. pontjába foglalt önkormányzati szándékát és
felajánlását a soron következő képviselő-testületi ülésén tárgyalja meg, és az e
tárgyban hozott határozatát küldje meg Balatonmagyaród Község
Önkormányzata részére.
4. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Galambok Község
Önkormányzatát tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Zalakomári Önkormányzat
bevizsgáltatta a szennyvíztisztító telep vizét és nincs jelen a COVID-19 vírus örökítőanyaga.

Elmondta, hogy elkészült a Petőfi u. 114. szám alatti épület belső helyiségeinek festése, ahol
az emlékszoba kerül kialakításra. Telefonon beszélt Csordás János hozzátartozóival, akik
megígérték, hogy november elején eljönnek és a náluk található emlékek, tárgyak közül
ingyen felajánlanak néhányat. Felkérte a testületi tagokat, hogy vegyenek részt a munkában.
Tájékoztatta a testületet, hogy a zalavári őszi díszítéshez – amilyent több településen is látott
– hasonlót kellene a balatonmagyaródi településközpontban is készíteni. Mindenki
megnézhetné, hogy a padlásán milyen használható régi dolgok vannak, pl.: tejes kanna, boros
debizson stb. A Kis-Balaton Alapítvány is tervez díszítést a hivatal előtt és udvarán. Ezzel egy
kicsit hangulatosabbá teszik a települést. Jövő hét szombatra tervezi a Zsovár Katalin
kulturgondnok a kultúrház környékének díszítését.
Elmondta, hogy október 31. napján a kultúrházban töklámpások éjszakája tökfaragás és
gyöngyös necc készítése program lesz, melyhez 200 eFt támogatást kap az önkormányzat.
Herczeg Attila alpolgármester javasolta, hogy a műhellyel szembeni út melletti árok
kitisztítását oda kellene adni szociálisan rászorult személynek, ahonnét a téli tüzelőjét ki tudná
termelni.
Felvetette, hogy a temetőbe tervezett urnafal nem igazán praktikus. Úgy gondolja, hogy a
fekvő urnafal jobb lenne, de ennek utána kellene még nézni.
Erdős János elmondta, hogy az idén urnafal készítésére nem tudott az önkormányzat
pályázni. Elképzelhető, hogy jövőre sikerülni fog. A temetőbe a lélekharangot megrendelték
300.000 Ft+áfa összegért.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a nyílt testületi ülést
16,45 órakor bezárta.
Kmft.
Erdős János
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

