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2 fő

jegyző
főtanácsos

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a rendkívüli testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5
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.) Orvosi ügyeleti feladatok ellátásának megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
2.) Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
3.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
4.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

5.) Egyéb ügyek
-

napirendi tárgyalás -

1.) Orvosi ügyeleti feladatok ellátásának megtárgyalása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy Kard Kft. a zalakarosi székhelyű orvosi ügyelet
működtetésére vonatkozó szerződését 2018. szeptember 28-i nappal felmondta. Zalakaros
kérte, hogy 2018. december 31-ig lássák el a feladatot, de nem vállalták. A keszthelyi és
nagykanizsai ügyeletekkel folytatott tárgyalások a kistérségi szintű csatlakozásra szintén nem
vezettek eredményre. Az ügyelet működtetésére 2 ajánlat érkezett (mely az OEP támogatáson
felüli önkormányzati hozzájárulás kérés):
- Dr. Berhieh Basl ajánlata: 42.175.728 Ft
- Fit-Med ajánlata: 48.000.000 Ft,
melyek összege jelentősen meghaladja az eddigi évi 25.320.665 Ft-os települési hozzájárulás
összegét. A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal – a zalakarosi képviselő-testület
felkérésére – számításokat végzett arra az esetre vonatkozóan, ha az ügyeletet Zalakaros Város
Önkormányzata működtetné. A számítás szerint az ügyelet kb. 28.700.000 Ft-os települési
hozzájárulással működtethető, úgy, hogy az orvos díja átlag 3.500 Ft-tal került számításra, mely
közel 50 %-os emelés a Kard Kft. által fizetetthez képest. Az előterjesztés mellékeltét képezi a
táblázat, melyből látható a települési hozzájárulások mértéke.
A számítások ismeretében Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018.
június 21-i ülésén úgy döntött, hogy 2018. október 1-jétől vállalja az ügyeleti ellátás
megszervezését és működtetését – melyben továbbra is számít minden település részvételére.
Zalakaros az eddigi 7.700.000 Ft kiegészítő támogatást, valamint a rendelő és a gépkocsi
kedvezményes használatát a továbbiakban is biztosítja az ügyelet működéséhez. Természetesen
a csatlakozás önkéntes, a csatlakozni kívánó településekkel Zalakaros Város Önkormányzata
feladat-ellátási társulási megállapodást köt. Zalakaros tárgyalásokat folytat a jelenleg az
ügyeleten dolgozó orvosokkal, asszisztensekkel, gépkocsivezetőkkel a további feltételekről,
valamint a tárgyalásokba bevonja az érintett települések háziorvosait. Zalakaros 2019.
december 31-ig változatlan feltételek mellett szándékozik a megállapodásokat megkötni.
A Zalakaros Kistérség Többcélú társulása Társulási Tanácsa döntött arról, hogy elfogadja
Zalakaros Város Önkormányzatának javaslatát, és úgy határozott, hogy 2018. szeptember 29től a központi orvosi ügyeleti feladatokat ne Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása, hanem
Zalakaros Város Önkormányzata lássa el saját fenntartásban.
Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a központi orvosi ügyeleti feladatokat
Zalakaros város egyedül nem tudná üzemeltetni, a településeknek is hozzá kell járulnia.
Erdős János képviselő szerint az ügyeleti feladatokat valamilyen formában meg kell oldani.
Kalász Mátyás az előterjesztést szavazásra felterjesztette.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:

34/2018.(VII.05.) Kt. sz. határozat
1./ Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett
azzal, hogy Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása helyett Zalakaros Város
Önkormányzata lássa el 2018. szeptember 29-től a központi orvosi ügyeleti
feladatokat saját fenntartásában. A feladat ellátásra vonatkozóan megállapodást
köt Zalakaros Város Önkormányzatával.
2./ elfogadta a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítását azzal, hogy Társulási Megállapodásból az ellátandó feladatok közül
az orvosi ügyeleti feladat törlésre kerül.
3./ felkérte a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának
megküldésével tájékoztassa a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
2.) Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés a testületi tagok részére
kiküldésre került. A Társulási Megállapodás mellékletét szükséges módosítani a
szavazatszámok és a lakosságszám arányos hozzájárulások mértékének meghatározásához.
A társulási ülésen felhívta a figyelmet a kerekítés szabályaira, így Zalamerenye 2 szavazat
helyett 1 szavazatot kapott. A polgármesterek egyetértettek és megszavazták a módosítást.
Továbbá azt is javasolta az ülésen, hogy ne lakosságarányosan legyen a szavazati arány
megállapítva, hanem minden település 1 szavazattal rendelkezzen, de ezt nem szavazták meg.
Javasolta a határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
35/2018.(VII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ elfogadta Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítását, az előterjesztés szerinti a Társulási Megállapodás módosított
mellékletét a szavazatszámok és a lakosságszám arányos hozzájárulások
mértékének meghatározásáról
2./ felkérte a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának
megküldésével tájékoztassa a Társulás elnökét.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

3.) A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Javasolta a rendelet tervezet elfogadását.
Eiter István képviselő elmondta, hogy a ház előtt kihelyezésre került a Maximilian
Tóvendéglőt jelző tábla, azóta az étterem már nem működik, ezért áthúzták a feliratot, de a tábla
ott maradt. Miért van még ott?
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy a táblát el lehet onnét távolítani, azzal kell
beszélni, aki odarakta, vagy a vendéglő tulajdonosával.
Kalász Mátyás szerint vegye ki az, aki odarakta.
Javasolta a rendelet tervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) elfogadta a helyi adókról szóló
7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2018.(VII.11.)
önkormányzati rendeletet 4.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2018. augusztus 31-ig lehetőség
van szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázatot benyújtani. A
maximálisan igényelhető mennyiség 92 m3, az önrész 116.840,-Ft lenne.
Javasolta a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
36/2018.(VII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő – testülete a
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 116.840 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: 2018. augusztus 31.
5. Egyéb ügyek
-

Tájékoztató óvodai feladat-ellátási szerződésről

Kalász Mátyás polgármester elmondta a testületnek, hogy Zalakaros Város Önkormányzata
megküldte az óvodás gyermekek után fizetendő hozzájárulás összegét. Ez alapján 2018. évben
az egy gyermekre vetített bevétellel nem fedezett költség 230.000 Ft/év. Az óvoda
adatszolgáltatása alapján jelenleg 7 gyermek jár Balatonmagyaródról az óvodába, de ebből 1
fő garabonci lakóhellyel rendelkezik. Szeptembertől 6 gyermek várható Balatonmagyaródról.
A korábban érvényben lévő feladatellátási szerződés alapján minden újonnan belépő gyermek
után kellett egyszeri 70.000 Ft hozzájárulást fizetni. Óriási változást és költségnövekedést
jelent az új szerződés. A levélre – amiben kifogásolásra került a nagyfokú emelés – az alábbi
választ kapta az önkormányzat.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kérelmet június 27-i ülésén
megtárgyalta, és úgy határozott, hogy a fizetendő hozzájárulás fokozatos bevezetése mellett
dönt. A határozat értelmében Zalakaros Város Önkormányzata a kimutatott 2018. évi 1 főre
jutó költség 50 %-át kéri gyermekenként, 2019. évtől pedig önköltség kimutatás mellett a
tényleges önköltséget kéri Balatonmagyaród Község Önkormányzatától.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

-

Nyomtató vásárlásának kérése az orvosi rendelőbe

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a háziorvos a receptek nyomtatásához új
nyomtató beszerzésének kérelmével fordult a képviselő-testülethez.
A betegváró fala – annak ellenére, hogy lélegeztető bevonattal látták el – nem száradt ki. Jó
megoldásnak tartaná lambéria felrakását úgy, hogy távtartóval, alul-felül nyitva hagyva kerülne
felhelyezésre a szellőzés biztosításával.

Magyar Zoltán alpolgármester javasolta a nyomtató beszerzését és a váróteremben lambéria
felhelyezését.
A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
nem szavazattal a következő határozatot hozta:
37/2018.(VII.05.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ az orvosi rendelőbe 1 db nyomtató megvásárlását a 2018. évi
költségvetéséből biztosítja.
2./ a váróteremben lambéria felhelyezését a 2018. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a kultúrház nagyterme utoljára 2006. évben volt
kifestve. Néhány helyen már repedések jelentkeztek. Megkérdezte a testület véleményét a
kifestéséről?
Eiter István képviselő véleménye szerint nem feltétlenül szükséges a nagyterem festése. A
terasszal kellene valamit kezdeni. Hidegburkolattal ellátni, kopásálló festékkel lekezelni.
Erdős János képviselő sem tartotta szükségesnek a helyiség festését, inkább a terasz részt
kellene rendbe tenni.
Kalász Mátyás megkérdezte a testület véleményét, hogy a ciklusból visszalévő időben milyen
felújítást, beruházás tartana szükségesnek?
Magyar Zoltán alpolgármester véleménye szerint a volt iskola épületével kellene valamit
kezdeni.
Kalász Mátyás elmondta, hogy Ő a kultúrháznál lévő aszfaltos pálya helyreállítására gondolt.
Lehetne ott biciklizni, kosárlabdázni stb. Minden rendezvény megtartására van már megfelelő,
helyszín, most már csak sportolási lehetőség kellene.
Eiter István képviselő támogatta a felvetést.

Erdős János képviselő szerint új drót kellene a pálya körül és a pálya felfestésére lenne
szükség, ami nem kerülne nagy összegbe.
Kalász Mátyás a pálya aszfaltozása lenne nagyobb kiadás.
Szalai Veronika képviselő jó ötletnek tartja egy univerzális pálya kialakítását.
A képviselő-testület egyetértett a felvetéssel.
Kalász Mátyás polgármester kérte a testületet, hogy mondják el kérdéseiket, észrevételeiket.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy a járda felújításánál szintkülönbségek
jelentkeztek és hullámos lett a járda.
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a járda eddig is hullámos volt. Az önkormányzat
a járda felújítását vállalta. A kivitelezővel azt beszélték meg, hogy ha van a lakosoknak kérése,
azt ésszerű határon belül vegyék figyelembe. A fehér kavics még bedolgozásra kerül. A
kocsibejárókhoz megpróbáltak igazodni.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi ülést
15,55 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

