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Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június   

   23. napján 17,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről 

 

 

 

Határozatok: 

Sorszám Kódja 

39 K6 

40 K6 

41 Z1 

42 E16 

43 K1 

44 Z1 

 

 

Rendeletek: 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya Kapcsolódó önkormányzati 

rendelet (módosítás, vagy 

hatályon kívül helyezés) 

Kódja 

7/2015.(VI.26.) a szociális gondoskodás helyi 

szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) 

önkormányzati rendelet 

2/2015.(II.27.) L1 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonmagyaród Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

 

Szám: B/16-9/2015. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

 

Készült:  Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.  

  június 23. napján 17,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről. 

 

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

 

 

Jelen vannak:  Kalász Mátyás  polgármester 

   Magyar Zoltán  alpolgármester 

   Erdős János   „ 

   Szalai Veronika  „ 

   4 fő 

 

 

Meghívottak:   Papné Szabó Mónika  jegyző 

   Koszics Krisztina  pénzügyi előadó 

   Hajdu Tünde   főtanácsos 

   3 fő 

 

Igazoltan távol:  Eiter István   képviselő 

 

 

Kalász Mátyás polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, meghívottakat. 

Megállapította, hogy a nyílt testületi ülés határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 4 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./ Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása, valamint a szociális 

gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

2./ Közétkeztetési megállapodás megkötése a Zalakarosi Bölcsőde, Óvoda, Közösségi ház 

és Könyvtár intézménnyel 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 



3./ Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

4./ ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

5./ Orvosi ügyeleti hozzájárulás megemeléséről döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

6./ Telefonhasználati szabályzat jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

7./Egyéb ügyek 

 

 

- napirendi tárgyalás  - 

 

 

1./ Szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása, valamint a szociális 

gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a szociális étkeztetés szakmai programját és a 

rendelet módosítás tervezetét a testületi tagok megkapták. Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Javasolta a szakmai program jóváhagyását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

39/2015. (VI.23.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

szerint elfogadta és jóváhagyta a szociális étkeztetés szakmai programját.  

A szakmai program 2015. július 1. napjától hatályos. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

     

 

Kalász Mátyás polgármester javasolta a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítása elfogadását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 



-  a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta a szociális gondoskodás 

helyi szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

7/2015.(VI.26.) önkormányzati rendeletet  - 

 

 

2./ Közétkeztetési megállapodás megkötése a Zalakarosi Bölcsőde, Óvoda, Közösségi ház 

és Könyvtár intézménnyel 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a közétkeztetési feladatok ellátására kötendő 

szolgáltatási szerződés tervezetet a testületi tagok megkapták. Kérdés, hozzászólás nem volt. 

Javasolta a szerződés jóváhagyását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

40/2015. (VI.23.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyta a 

Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár (8749 Zalakaros 

Liget u. 37/B.) szolgáltatóval a közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződést.  

 

Felhatalmazta a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

3./ Helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálata 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

megkapták. Kérdés, hozzászólás nem volt. Javasolta a határozati javaslat jóváhagyását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

 



41/2015. (VI.23.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

50/2013.(VI.26.) Kt. sz. határozatával elfogadott „Balatonmagyaród Község 

Helyi Esélyegyenlőségi Programját” felülvizsgálta, a 2/2012.(VI.5.) EMMI 

rendelet által meghatározott 2013. évi alapdokumentumból hiányzó kötelező 

táblázatokat pótolta, egyebekben az esélyegyenlőségi programot nem 

módosította. 

 

  Határidő: azonnal 

  Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

4./ ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

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

megkapták. Kérdés, hozzászólás nem volt. Javasolta a határozati javaslat jóváhagyását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

42/2015. (VI.23.) Kt. sz. határozat 

1. Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala 

Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű 

Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA 

Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti 

tartalommal elfogadta. 

 

2. Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a 

polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a 

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa. 
 

Határidő: 2015. július 15. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

5./ Orvosi ügyeleti hozzájárulás megemeléséről döntés 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester 

 

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

megkapták. Az elmúlt ülésen már tájékoztatta a testületet az orvosi ügyelet problémájáról. 

Mivel a társulás nem tudta az ügyeletet megoldani, szerződést kötött a Kard Kft-vel, de 



kiderült, hogy ők sem tudják ennyi pénzből ellátni a feladatot. A legjobban alulfinanszírozott 

ügyeleti szolgálat a környéken. Amennyiben a Kft. visszaadja, az üzemeltetés visszaszáll az 

önkormányzatokra. Az ügyeletben dolgozó orvosok juttatásának 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. 2016. január 1-től az emelés következő lépcsőjében 

újabb 12,6 Ft/lakos/hó összegű emelés kellene, mely kb. 150 eFt többletet jelentene a mostani 

éves 424 eFt-hoz képest.  

 

 

Szalai Veronika képviselő megkérdezte, hogy máshol mennyi az orvosok órabér? 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy tudomása szerint 4-6 eFt, de van ahol több is. Van olyan is, 

ahol a hozzájárulásból még fejleszteni is tudnak. Javasolta a hozzájárulás összegének 

megemelését. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

43/2015. (VI.23.) Kt. sz. határozat 
1.) Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

Balatonmagyaród által az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő 

hozzájárulás 2015. július 1. napjától 6.275 Ft/hó összeggel történő emeléséhez, 

majd ezen felül 2016. január 1-től szintén 6.275 Ft/hó összeggel való emeléséhez, 

mely kizárólag az orvosok bérének emeléséhez használható fel, illetve hozzájárul 

ez alapján Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Zalakaros Kistérség 

Többcélú Társulása között az ügyeleti feladatok pénzügyi hozzájárulásának 

megfizetése tárgyában létrejött megállapodás módosításához 2015. július 1. 

napjától. 

 

2.) Balatonmagyaród a többletköltséget a költségvetés általános tartaléka terhére 

biztosítja. 

 

3.) Felhatalmazta a polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására. 

 

 

Határidő: 2015. július 1. 

Felelős: Kalász Mátyás polgármester 

 

 

 

 



6./ Telefonhasználati szabályzat jóváhagyása 

Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző 

 

 

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

megkapták. Mindenki a hivatali telefonokat kizárólag hivatalos célra használja, illetve 

használhatja. Kérdés, hozzászólás nem volt. Javasolta a szabályzat jóváhagyását. 

 

 

A képviselő-testület egyetértett a javaslattal. 

 

 

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0 

ellenszavazattal a következő határozatot hozta:                                                     

 

 

44/2015. (VI.23.) Kt. sz. határozat 

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés 

szerint jóváhagyta a telefonhasználati szabályzatot. 

 

Határidő: azonnal 

 Felelős: Kalász Mátyás polgármester  

 

 

7./Egyéb ügyek 

 

 

- Tájékoztató a Balatonmagyaród Petőfi u. 199. szám alatti önkormányzati 

ingatlan állapotáról és bérbeadásáról 

 

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta testületet, hogy az ingatlan bérlője jelezte, hogy a 

tető nagyon rossz állapotban van, beázik. A falugondnok megnézte. A tető nagyon ócska, 

tákolt. A felújításról fog érkezni árajánlat, ha elfogadható összegű lesz, és a bérlő vállalná a 

javíttatását, akkor azt a bérleti díjba lelakhatná. A bérleti szerződés 2020. május 31. napjáig 

szól. 

 

 

Magyar Zoltán alpolgármester természetes dolog, hogy egy ingatlant karban kell tartani és 

jelentkeznek kiadások. 

 

 

Erdős János képviselő felvetette, hogy a szülők kéréssel fordultak hozzá a falunapi 

rendezvénnyel kapcsolatban. Szeretnék, ha lenne ugráló légvár, ezzel kapcsolatban hozott 

árajánlatot is. 

 

 

Kalász Mátyás elmondta, hogy nagyjából összeállt a műsor, meg kell nézni, hogy be lehet-e 

illeszteni valahová. Ha lehetséges, akkor meg kell valósítani, augusztus 20-án nagyon sok a 

rendezvény, lehet, hogy már le is foglalták ezeket a játékokat. 

 



 

Magyar Zoltán egyetértett az ugráló vár felállításával, ha igény van rá. 

 

 

- Tájékoztató „Zala két keréken” programról 

 

 

Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy kerékpáros fejlesztéssel kapcsolatban 

egyeztetés volt Nagykanizsán, melynek célja az volt, hogy az egyes települések által 

megvalósított kerékpáros fejlesztéseket felmérje, illetve egyeztesse a kerékpározáshoz 

kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket. Balatonmagyaródon a lehetőségeket figyelembe véve a 

falun keresztülmenő kerékpárút lenne célszerű. Ez még csak felmérés, tájékoztató jellegű 

dolog volt. 

 

 

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

ülést 18,00 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

 Kalász Mátyás     Papné Szabó Mónika 

 polgármester       jegyző 


