Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/104-8/2016.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember
09. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről

Határozatok: 43., 44., 45., 46., 47.

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/104-8/2016.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
szeptember 09. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Eiter István
3 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő

Igazoltan távol:

Erdős János
Szalai Veronika

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 3 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.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

3.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotására javaslat
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
4.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
5.) Egyéb aktuális ügyek
-

napirendi tárgyalás -

1.) Balatonmagyaród Község Önkormányzata és intézményei 2016. évi I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Kalász Mátyás javasolta a 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
43/2016.(IX.08.) Kt. sz. határozat
Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 2016. I. félévéről szóló
beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési
előirányzatainak I. félévi alakulása
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I. félévéről szóló
szöveges beszámolót elfogadja – 6. számú melléklet.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi
teljesítését az alábbiak szerint fogadja el.
Eredeti:
Módosítás:
Teljesítés:

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

Bevételek főösszege:
120.573
121.409
90.740
Kiadások főösszege:
120.573
121.409
23.300
Az önkormányzat 2016. évi bevételeit és kiadásait bemutató pénzügyi mérleget az 1.
számú melléklet tartalmazza
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési működési célú bevételeit jogcím csoportonkénti
bontásban, a kiadási főösszeget kiemelt előirányzatonkénti bontásban
- eredeti előirányzat
- módosított előirányzat
- első félévi teljesítését az 2. számú melléklet tartalmazza.
Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
Személyi juttatásokat és munkaadót terhelő járulékokat kormányzati funkciónként az 4.
számú melléklet tartalmazza.
Dologi kiadásokat kormányzati funkciónként a 5. számú melléklet tartalmazza.

Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

2.) Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Kalász Mátyás javasolta a Közös Hivatal 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
44/2016.(IX.08.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. I. félévi gazdálkodásáról
készült beszámolót az előterjesztésben foglalt adattartalommal elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

3.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotására javaslat
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. A jogszabályoknak megfelelően kidolgozott, precíz anyag. Javasolta elfogadni
az előterjesztést.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
45/2016. (IX.08.)Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete
1.
Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetet az
előterjesztés szerinti tartalommal és formában megtárgyalta és azt jóváhagyja.
2.
Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt rendelettervezetet
véleményezés céljából küldje meg a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek (1096
Budapest, Nagyvárad tér 2.).
3.
Felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban foglaltak alapján véleményezett
rendelettervezetet a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testülete egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésben foglaltak alapján
elfogadja az előterjesztés mellékletét képező megállapodást a háziorvosi, fogorvosi,
védőnői körzetekről. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő:
1.
pontban azonnal
2. pontban 2016. szeptember 10.
3. pontban soron következő testületi ülés
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Papné Szabó Mónika jegyző
4.) Szociális tűzifa támogatás igényléséről döntés
Előadó: Kalász Mátyás polgármester
Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ismét lehetőség van szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra pályázatot benyújtani. A
testület a pályázat benyújtása mellett dönt, akkor rendeletet kell alkotni a tűzifa kiosztásának
szabályairól pozitív értékelés esetén.

Eiter István képviselő véleménye szerint a támogatás kiosztásánál olyanokat is figyelembe
kell venni, akik betegségük vagy idős korúk miatt nem adják be a kérelmet.
Papné Szabó Mónika jegyző elmondta, hogy az önkormányzat rendeletet alkot a tűzifa
kiosztásának szabályairól. Mindenképpen végig kell menni a falun és meg kell nézni, hogy
kik azok, akik erre valóban rászorulnak.
Kalász Mátyás elmondta, hogy a szociális gondozó és a falugondnok segítségét is igénybe
lehet venni, annak érdekében, hogy ki a rászorult. Esetleg nyomtatványt tudnak nekik vinni és
segítenek a kitöltésben is.
A tűzifát az önkormányzatnak saját költségén kell a településre szállíttatni, de az érintettek
részére nem kötelező a kiszállítás biztosítása. Nem lesz könnyű eldönteni, mert nehéz belátni
az emberek életébe.
Magyar Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat adja be a pályázatot.
Biztos, hogy sok kritika lesz azok részéről, akik nem részesülnek a támogatásból.
Kalász Mátyás polgármester javasolta a pályázat benyújtását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
46/2016.(IX.08.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 1.
melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet „18. A helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő 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 139. 700
Ft összegű önrészt biztosít az önkormányzat költségvetéséből.
Továbbá a képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifa szállításáról saját
költségvetése terhére gondoskodik.
A települési önkormányzat
ellenszolgáltatást nem kér.

a

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester

szociális

célú

tűzifában

részesülőtől

5.) Egyéb aktuális ügyek
a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a pályázni lehet a 2017. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló
fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Balatonmagyaródon valamennyi iskolába
tanuló támogatásban részesül, valamint az idei évtől az óvodások is és a jó tanulmányi
eredményt elért tanulók külön is részesülnek támogatásban. Nem javasolta az
ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozást.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 3 igen 0 tartózkodás és 1
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
47/2016.(IX.08.) Kt. sz. határozat
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi
fordulójához.
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Határidő: azonnal

-

Tájékoztató a felújítási munkákról

Kalász Mátyás polgármester tájékoztatta a testületet, hogy szerdán elkezdték az orvosi
rendelő és váró felújítását. A volt óvoda épületének felújításra kerülő helyiségei pedig
kiürítésre kerültek. Orvosi rendelés a felújítás időtartama alatt Balatonmagyaródon nem lesz,
helyette a rendelési időben a Zalakomári rendelőben lesz megtartva, erről a lakosság
tájékoztatva lett.
A rendelő, váró, vizesblokk, az egészségmegőrző terem és vizesblokk, valamint a folyosó,
konyha, közlekedő még az idei évben elkészülne, a külső munkákat: színpad, kiülő, kemence
munkálatait a jövő év elején kezdenék el és tavaszig befejeződne az is. A falunapot már
mindenképpen ott szeretnénk tartani.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 15,00 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

