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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március   

   16. napján 10,00 órakor tartott testületi ülésről 

 

 

 

 

Határozatok: 12., 13., 14., 15. 

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó 

önkormányzati rendelet 

(módosítás, vagy hatályon 

kívül helyezés) 

2/2020.(III.23.) a szociális gondoskodás helyi szabályairól 

szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

2/2015.(II.27.) 

3/2020.(III.23.) a falugondnoki szolgálatról szóló 

3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

3/2011.(II.25.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/84-4/2020. 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020.  

  március 16. napján 10,00 órakor tartott testületi ülésről. 

 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Erdős János   polgármester 

   Herczeg Attila   alpolgármester 

   Gyepes Csilla   képviselő 

   Erdős Mónika   „ 

   Szűrös Adél   „ 

   5 fő 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   2 fő 

 

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./ Somssich Antal Általános Iskola intézményi alapdokumentum módosításának 

véleményezése  

Előadó: Erdős János polgármester 

 

2./ Balatonmagyaród község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének a 

Balatonmagyaród külterület, Koloni-berek elnevezésű településrészén fekvő 065-ös hrsz-

ú ingatlan területére vonatkozó részleges módosításáról szóló egyeztetési dokumentáció 

előzetes elfogadásáról, a környezeti vizsgálat szükségtelenségéről, valamint a partnerségi 

egyeztetés lezárásáról 

Előadó: Erdős János polgármester 

 



3./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

4./ Falugondnoki szolgálat és szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Somssich Antal Általános Iskola intézményi alapdokumentum módosításának 

véleményezése  

Előadó: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester ismertette az előterjesztést. 

 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

 

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:                                                     

 

 

                       12/2020.(III.16.) Kt. sz. határozat 
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a Somssich 

Antal Általános Iskola intézményi alapdokumentumának módosításával-a 

sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátási feladatának bővítése autizmus 

spektrumzavarral küzdő tanulók ellátásával-egyetért. 

 

Felelős: Erdős János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2./ Balatonmagyaród község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének a 

Balatonmagyaród külterület, Koloni-berek elnevezésű településrészén fekvő 065-ös hrsz-

ú ingatlan területére vonatkozó részleges módosításáról szóló egyeztetési dokumentáció 

előzetes elfogadásáról, a környezeti vizsgálat szükségtelenségéről, valamint a partnerségi 

egyeztetés lezárásáról 

Előadó: Erdős János polgármester 



Erdős János polgármester elmondja, hogy Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 28/2015.(IV.23.) számú határozata alapján elhatározta 

településrendezési eszközeinek részleges módosítását a 065-ös hrsz.-ú ingatlan területére. A 

településrendezési eszközök módosító javaslata elkészült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

45. § (2) ba) pontja szerinti tartalommal, főépítészi nyilatkozat alapján. A tárgyi módosításhoz 

környezeti vizsgálat készítése nem szükséges. A terv egyeztetése a 314/2012.(XI.8.) Korm. r. 

32. § (6) c) és 42. § (2) bekezdés szerinti tárgyalásos eljárás keretein belül történik, mivel a 

módosítással érintett területet a Képviselő-testület 71/2019.(XII.05.) Kt. számú határozatával 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. Az eljárás első fázisa a 314/2012.(XI.8.) Korm. r. 

29. §-a szerinti, úgynevezett partnerségi egyeztetés lefolytatásra került. A partnerségi 

egyeztetés keretében a módosítás tervezetének közzététele megtörtént, 2020. március 5-én 

lakossági fórum is meg lett tartva.  A véleményezésre szánt idő alatt további észrevétel nem 

érkezett sem a lakosság részéről, sem más, a partnerségi szabályzatban szereplőtől.  A végső 

szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezni kell az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró Zala megyei kormányhivatalnál, majd a záró szakmai vélemény 

beérkezése után a településrendezési eszközök módosítását a képviselő-testületnek végsőleg 

jóvá kell hagynia.  

 

Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

Erdős János polgármester javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

 

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

nem szavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2020. (III.16.) képviselő-testületi határozata 

Balatonmagyaród község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének a 

Balatonmagyaród külterület, Koloni-berek elnevezésű településrészén fekvő 065-ös hrsz-

ú ingatlan területére vonatkozó részleges módosításáról szóló egyeztetési dokumentáció 

előzetes elfogadásáról, a környezeti vizsgálat szükségtelenségéről, valamint a partnerségi 

egyeztetés lezárásáról 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. egyetért az „Balatonmagyaród község településrendezési eszközeinek részleges módosítása a 

Balatonmagyaród külterület 065-ös hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan” című egyeztetési 

tervdokumentációban foglaltakkal; 

2. az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet 1. § (3) bekezdés szerint a várható környezeti hatás jelentőségének eseti 

meghatározása alapján – a környezet védelméért felelős szervek véleményének 

figyelembevételével – megállapítja, hogy a tárgyi módosításhoz környezeti vizsgálat készítése 

nem szükséges; 

3. a partnerségi egyeztetést a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29/A. §-ában és a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő 

partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 2/2017. (III.27.) önkormányzati rendeletben 

foglaltak szerint lefolytatta és lezárja;  



4. megállapítja, hogy a tervezett öltöző és irodaépület terv-módosításnak megfelelő 

megvalósítására és a településrendezési eszközök részleges módosítására, az új szabályozások 

meghatározására vonatkozó igények támogathatók, azokkal kapcsolatban partnerségi 

észrevételek nem érkeztek. 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását 

kezdeményezze az állami főépítészi hatáskörében eljáró Zala megyei kormányhivatalnál; 

6. felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, dokumentumok 

aláírására; 

7.  felkéri a Polgármestert, hogy a záró szakmai vélemény beérkezése után a településrendezési 

eszközök módosítását terjessze be a Képviselő-testület elé végső jóváhagyásra. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős:  Erdős János polgármester 

 Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

3./ A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Erdős János polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok 

megkapták. A testület döntése értelmében 2020. április 1. napjától Zalavári Óvoda 

szolgáltatótól vásárolja meg az önkormányzat az étkeztetésben részesülő balatonmagyaródi 

lakcímmel rendelkező személyek napi egyszeri meleg ebédjét 765,-Ft/fő/nap összegért. 

Az önkormányzat az állami támogatás figyelembevételével az étkezéshez 19 Ft/napi adag 

összeggel hozzájárul és így továbbra is változatlan összegben biztosított a szociális étkezés.  

Kérte, hogy mondják el véleményüket, észrevételeiket. 

 

 

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 2/2020.(III.23.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

4./ Falugondnoki szolgálat és szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása 

Előadó: Erdős János polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Erdős János polgármester javasolta az írásos előterjesztés alapján a falugondnoki szolgálat 

szakmai programja módosításának elfogadását.  



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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

14/2020.(III.16.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

szerint elfogadta és jóváhagyta a falugondnoki szolgálat szakmai programját.  

A szakmai program 2020. március 23. napjától hatályos. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

Erdős János polgármester javasolta a falugondnoki szolgálatról szóló önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelettervezet elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

- a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a falugondnoki 

szolgálatról szóló 3/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

3/2020.(III.23.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

Erdős János javasolta az írásos előterjesztés alapján a szociális étkeztetés szakmai programja 

módosításának elfogadását.  

 

 

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

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:   

 

 

15/2020.(III.16.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

szerint elfogadta és jóváhagyta a szociális étkeztetés szakmai programját.  

A szakmai program 2020. április 1. napjától hatályos. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Erdős János polgármester 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Erdős János polgármester a nyílt testületi ülést 

11,20 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

 Erdős János      Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


