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Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/16-7/2015.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
május 28. napján 17,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Eiter István
Erdős János
Szalai Veronika
5 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„
„

Meghívottak:

Papné Szabó Mónika
Hajdu Tünde
2 fő

jegyző
főtanácsos

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat.
Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 5 fő
jelen volt. A testületi ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. A jegyzőkönyv
vezetésére felkérte Hajdu Tünde köztisztviselőt.
A meghívóban szereplő napirendi pontokat a képviselő-testület határozathozatal nélkül
elfogadott.
- napirendi pontok –
1./ Beszámoló a 2014. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2./ Önkormányzati feladatellátást
benyújtásáról döntés
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
3./ Egyebek

szolgáló

fejlesztések

támogatására

pályázat

-

napirendi tárgyalás -

1./ Beszámoló a 2014. évi gyámhatósági munkáról
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi tevékenységéről készült előterjesztést a testületi tagok megkapták. Kérdés,
hozzászólás nem volt. Javasolta a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
31/2015. (V.28.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült átfogó értékelést
elfogadta.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Papné Szabó Mónika jegyző

2./ Önkormányzati feladatellátást
benyújtásáról döntés
Előadó: Kalász Mátyás polgármester

szolgáló

fejlesztések

támogatására

pályázat

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az ebr42 önkormányzati
információs rendszerben „Önkormányzati fejlesztések 2015” néven adatlap kitöltésével
belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázatot lehet benyújtani 2015. június 9. 16,00
óráig. A támogatás mértéke 75 %, így az önkormányzatnak 25 % lenne az önrésze. A Petőfi
utca páros oldalán lévő járda önkormányzati tulajdonban van, melynek felújítására lehetne
pályázni. Árajánlat beszerzése folyamatban van. 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:

32/2015. (V.28.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3.
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” pályázatot kíván benyújtani
belterületi utak, járdák, hidak felújítására.
A megvalósítás helyszíne: 8753 Balatonmagyaród, Petőfi u., 254. hrsz.
A projekt költségvetése: 14.991.422,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 19.039.106,-Ft.
A projekt megvalósításához igényelt támogatás: 14.279.330,-Ft.
A projekt önrésze: 4.759.776,-Ft, melyet az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséből kíván finanszírozni.
Határidő: 2015. június 9.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

3./ Egyebek
-

Tájékoztató a „Zala két keréken” elnevezésű megyei hálózatos kerékpárútfejlesztési programról

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy több település jelezte csatlakozási szándékát a
„Zala két keréken 2020” elnevezésű programhoz. A programban a kerékpárutak építése,
kijelölése mellett hangsúlyos szerepet kap a szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése, a
kerékpározáshoz köthető szolgáltatások bekapcsolása a rendszerbe, különös tekintettel a helyi
termelők, szolgáltatók beemelésére. Szándéknyilatkozat aláírásával csatlakozni lehet még a
programhoz. Javasolta az önkormányzat csatlakozását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 5 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
33/2015. (V.28.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a
„Zala két keréken 2020” elnevezésű megyei hálózatos kerékpárút-fejlesztési
programhoz.
Felhatalmazta a polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2015. június 15.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

-

Orvosi ügyeleti feladatokhoz nyújtott lakosságalapú hozzájárulás növelése

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatos
témát a kistérségi társulás az ülésén még nem tárgyalta, de napirendre fog kerülni várhatóan a
következő ülésen a hozzájárulás növelésének szükségessége. A Kard Kft-vel történt
egyeztetés alapján az álláspontjuk az, hogy 2.800,-Ft-os órabérre történő emelés lenne
célszerű, mely esetlegesen 2 ütemben lenne megvalósítható: 2015. július 1-től 2.500,-Ft-os
bruttó órabér, majd 2016. január 1-től 2.800,-Ft-os bruttó órabér létrehozásának
megteremtése. Ahhoz, hogy 2015. július 1. napjától 2.500,-Ft-os óradíjat fizethessen a Kard
Kft. az ügyeletet vállaló orvosoknak az önkormányzatok hozzájárulásait 12,6 Ft/lakos/hó
összeggel szükséges megemelni. 2015. évben, 498 fős lakosságszám esetén 37.650,-Ft
emelést jelentene az önkormányzatnak. Javasolta a hozzájárulás összegének megemelését a
kért összeggel.
A képviselő-testület határozathozatal nélkül egyetértett a javaslattal és felhatalmazta a
polgármestert, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásának ülésén a hozzájárulás
emelésével kapcsolatos szavazáskor ezt az álláspontot képviselje.

-

A Petőfi u. 199. szám alatti épület tető felújítása

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az épület bérlője jelezte, hogy
beázik a tető. Fel kell mérni azt, hogy milyen állapotban van a tető, és mekkora ráfordítással
lehet felújítani, a beázást megszüntetni.

-

Kultúrház gondnoki munkakör betöltése

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az élelmezésvezető jelezte felé,
hogy nem fogja elfogadni a számára felajánlott kultúrház gondnoki munkát. Úgy érzi, hogy
valami más dologgal szeretne foglalkozni. A megbízási szerződése 2015. augusztus 31.
napjáig meg lesz hosszabbítva. Nem lesz egyszerű dolog a személyét pótolni, hasonlóan
rátermett, talpraesett embert találni a munkára. Sajnálja, hogy Gyepes Csilla nem ezt az utat
választotta. Szerinte nagy lehetőség lett volna számára ez az állás.

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 18,00 órakor bezárta.

Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

