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8/2019.(VII.31.) 

 

Az egyszeri támogatás megállapításáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/88-7/2019. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  

  július 25. napján 08,00 órakor tartott testületi ülésről. 

 

 

Az ülés helye:  Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112. 

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Eiter István   képviselő 

   Erdős János   „ 

   Szalai Veronika  „ 

   5 fő 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   2 fő 

 

Kalász Mátyás 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 képviselő-testület határozathozatal nélkül 

elfogadott. 

 

-  napirendi pontok – 

 

 

1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

3.) Javaslat üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló megállapodás 

megkötésére ivóvíz/ szennyvízrendszer 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

4.) Egyebek 



- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1.) Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről döntés 

     Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2019. augusztus 1-ig lehetőség 

van szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot benyújtani. 50 

m3 tűzifa igénylését tartaná indokoltnak, így az önrész 63.500,-Ft lenne. 

Javasolta a pályázat benyújtását.  

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

35/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 3. 

melléklet 1.9. pontja alapján „A települési önkormányzatok szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” jogcím alapján kérelmet 

kíván benyújtani a Balatonmagyaród településen élő rászoruló személyek 

részére nyújtandó szociális tűzifa támogatás igénylésére. 

 

A képviselő-testület vállalja, hogy a megigényelt támogatáson felül 63.500 Ft 

összegű önrészt biztosít az önkormányzat költségvetéséből. 

 

Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa szállításáról saját 

költségvetése terhére gondoskodik.  

 

A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 1. 
 

  

2.) Egyszeri támogatás megállapításáról rendelet alkotása 

     Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás 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 Ft-



ot, 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. 

 

 

Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.  

 

 

-  a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta az egyszeri támogatás 

megállapításáról szóló 8/2019.(VII.31.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

 

3.) Javaslat üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló megállapodás 

megkötésére ivóvíz/ szennyvízrendszer 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok az írásos előterjesztést 

megkapták. 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:                                                     

 

 

36/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat: 

1. Balatonmagyaród Község Képviselőtestülete egyetért több ellátásért felelős 

tulajdonából álló víziközmű-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési 

jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló, a jelen előterjesztéshez I. 

számú mellékletként csatolt „Egybefoglalt bérleti és üzemeltetési szerződés” 

megnevezésű okirat megkötésével és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

2. Balatonmagyaród Község Képviselőtestülete egyetért több ellátásért felelős 

tulajdonából álló víziközmű-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési 

jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról szóló, a jelen előterjesztéshez II. 

számú mellékletként csatolt „Együttműködési megállapodás” megnevezésű 

okirat megkötésével és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő:   2019. augusztus 31. 

Felelős:     Kalász Mátyás polgármester 

 



4.) Egyebek 

 

- Tűzoltószertár északi falának külső szigetelése 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a tűzoltószertár északi falának 

külső szigetelése és burkolása, valamint az eresz aljának lambériázása szükségessé vált. Az 

árajánlat szerint az anyag és munkadíj 500.000,-Ft lenne. Javasolta, hogy a Tűzoltó Egyesület 

részére 500.000,-Ft összegű kiegészítő támogatást állapítson meg a képviselő-testület. 

 

Magyar Zoltán alpolgármester bejelentette érintettségét. 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az alpolgármester érintett a szavazásban, 

ezáltal dönteni kell a testületnek arról, hogy a szavazásból kizárja-e vagy sem. Javasolta a 

szavazásból történő kizárását. 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 1 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

37/2019. (VII.25.) Kt. sz. határozat: 
Balatonmagyaród község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület támogatásával 

kapcsolatos döntéshozatalból kizárja Magyar Zoltán alpolgármestert. 

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a támogatás megállapítását.  

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 1 tartózkodás és 0 

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

38/2019.(VII.25.) Kt. számú határozat: 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 

Balatonmagyaród Községi Tűzoltó Egyesület részére 500.000,-Ft támogatást 

állapított meg. 

Felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 

Határidő:   2019. augusztus 31. 

Felelős:     Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi 

ülést 08,30 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


