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Erdős János polgármester köszöntötte a testületi tagokat, meghívottakat és a lakosság
részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel
az 5 fő képviselőből 5 fő képviselő van jelen. A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Hajdu
Tünde köztisztviselőt.
-

napirendi pontok -

1.) Beszámoló a képviselő-testület 2020-2021. időszakban végzett munkájáról
Előadó: Erdős János polgármester
2.) Közérdekű bejelentések, hozzászólások.

-

napirendi tárgyalás -

1.) Beszámoló a képviselő-testület 2020-2021. időszakban végzett munkájáról
Előadó: Erdős János polgármester
Erdős János polgármester ismertette a képviselő-testület 2020-2021. években végzett
munkáját. (Írásos anyag mellékelve.)
Az elkövetkező évekre vonatkozóan elmondta, hogy tervek között szerepel többek között
- a temető északi részében az út térkövezése és 3-4 pad kihelyezése,

játszóudvar kialakítása az elbírálás alatt lévő pályázatból megvalósuló mezítlábas
sétány mellé,
- a régi traktor cseréje egy fülkés traktorra és pótkocsi, hóeke és egy zúzó vásárlása.
Megköszönte beszámolójának meghallgatását.
-

1.) Közérdekű bejelentések, hozzászólások.
Erdős János polgármester megkérte a jelenlevőket, a testületi tagokat, hogy mondják el
kérdéseiket, észrevételeiket.
Németh Zoltán (Balatonmagyaród Petőfi u. 81/a.) gratulált az eddigi munkához és sok
síkert kívánt az elkövetkező időszakra.
Megkérdezte, hogy most a pandémia miatt a kerti hulladékot még el lehet égetni, de mi lesz
ha véget ér a vészhelyzet?
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy visszakerült a képviselő-testület hatáskörébe a
az égetés szabályozása, így továbbra is a helyi rendeletben megengedett módon lehet végezni.
Palla Miklósné (Balatonmagyaród Dózsa u. 31.) elmondta, hogy a Dózsa utcában egy
helyen nem ég a közvilágítási lámpa.
Erdős János polgármester elmondta, hogy a hibát jelezték az illetékes felé, de mivel csak
egy lámpáról van szó, így 14-15 nap a javítási idő. Az ünnepi díszvilágítás sem jó, de a
karbantartó cégnél mindenki karanténban van.
Palla Miklósné megkérdezte, hogy a hangos híradót miért nem használják?
Erdős János elmondta, hogy a hangos híradót a 90-es évek elején telepítették. Nagyon elavult
és elhasználódott a rendszer. Szinte minden hirdetés alkalmával több helyről is panasz
érkezett, hogy nem hallani a hirdetést. Minden alkalommal javításra került, de a következő
alkalommal szintén rossz volt egy másik helyen, vagy éppen ugyanott. Nehéz volt alkatrészt,
új mikrofont stb. szerezni hozzá, illetve, ha lehetett is sok időt vett igénybe.
Újra kellene telepíteni az egészet, ahhoz, hogy megfelelően lehessen használni.
Palla Miklósné megkérdezte, hogy nem tervezik a Dózsa utcában a járda felújítását, a 36-38.
szám előtt nagyon rossz állapotban van már.
A füves sportpálya jelenleg nincs használva, nem lesz vele csinálva valami?
Kültéri sporteszközök kihelyezését is jó dolognak tartaná.

Erdős János elmondta, hogy a járdák állapota néhány helyen felújításra szorulna. Pályázat
segítségével tudja csak az önkormányzat a felújítást megvalósítani, illetve jó lenne a Dózsa
utca és a temető közötti kavicsos út aszfaltozása is.
A sportpálya évek óta nincs focipályaként karbantartva, csak kaszálva. A faluban nincs egy
focicsapatra való gyerek sem.
Papné Szabó Mónika tájékoztatta a megjelenteket, hogy kültéri sporteszközök kihelyezésére
az önkormányzat már adott be pályázatot, ami még mindig bent van, nincs elutasítva,
folyamatosan adják a támogatásokat. Esély van rá, hogy pozitív elbírálásban részesül.
Papp Imréné (Balatonmagyaród Petőfi u. 60.) szerint a sportpálya melletti öltöző épületét
nem kellene hagyni tönkre menni, kár lenne érte.
Fehér Krisztina (Balatonmagyaród Petőfi u. 43.) elmondta, hogy a Petőfi u. 43. számú ház
előtt a legkeskenyebb a járda a faluban, úgy kb. 20 cm-el meg kellene szélesíteni.
Erdős János elmondta, hogy az önkormányzati épületek karbantartása folyamatosan történik.
A településen élőknek is nagyon jó lenne egy kerékpárút Kápolna pusztától a falun keresztül a
Kányavári- szigetig. Régi terv a falut a szigettel összekötő kerékpárút megépítése, de az
érintett terület a Magyar Állam tulajdona, az önkormányzatnak ott nincs tulajdon joga.
A koronavírus nagyon sok mindent átrendezett a világban. Az emberek is egy kicsit
zárkózottabbak lettek és még jobban eltávolodtak egymástól. Bízik abban, hogy az 5. hullám
neve az lesz, hogy „szeretet”.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a közmeghallgatást
17,50 órakor bezárta.
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