Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Szám: B/104-9/2016.

Jegyzőkönyv

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

Határozatok: 48.,

Rendeletek:
Sorszáma
(kihirdetés ideje)

11/2016.(IX.28.)

Tárgya

Az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról

Kapcsolódó
önkormányzati rendelet
(módosítás, vagy hatályon
kívül helyezés)

Balatonmagyaród Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Szám: B/104-9/2016.
Jegyzőkönyv
Készült:

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016.
szeptember 27. napján 14,00 órakor tartott nyílt testületi ülésről.

Az ülés helye:

Községháza, Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.

Jelen vannak:

Kalász Mátyás
Magyar Zoltán
Eiter István
Erdős János
4 fő

polgármester
alpolgármester
képviselő
„

Igazoltan távol:

Szalai Veronika
1 fő

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 4 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.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
2.) Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztés
pályázat benyújtásához felhatalmazás megadása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző

- napirendi tárgyalás 1.) Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról rendelet alkotása
Előadó: Kalász Mátyás polgármester, Papné Szabó Mónika jegyző
Kalász Mátyás polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az írásos
előterjesztést. Elmondta, hogy a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet a rendelettervezet
véleményezésekor megfelelőnek tartotta. Kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket.
Kérdés és észrevétel nem volt.
Kalász Mátyás javasolta a rendelettervezet elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
- a képviselő-testület egyhangúlag (4 igen szavazattal) elfogadta az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról szóló 11/2016.(IX.28.) önkormányzati rendeletet 2.) Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztés
pályázat benyújtásához felhatalmazás megadása
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 határozati javaslat elfogadását.
A képviselő-testület egyetértett a javaslattal.
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának képviselő – testülete 4 igen 0 tartózkodás és 0
ellenszavazattal a következő határozatot hozta:
48/2016.(IX.27.) Kt. sz. határozat
1. A Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete annak érdekében,
hogy az önkormányzat –a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló
257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint- felhatalmazza
Zalakomár nagyközség település, mint a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét hogy a Zalakomári Közös
Önkormányzati Hivatalt alkotó települések nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelű a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer
országos kiterjesztéséhez” című pályázati felhívásra a pályázati kérelmet nyújtsa be és
a beruházást megvalósítsa.
2. Támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és
jogokat Zalakomár Nagyközség Önkormányzata gyakorolja a Zalakomári Közös
Önkormányzati Hivatal tagjai nevében és javára.
3. A képviselő-testület hozzájárul a támogatás felhasználásához, a megvalósításhoz saját
forrást nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Kalász Mátyás polgármester
Papné Szabó Mónika jegyző

Mivel több napirend és hozzászólás nem volt Kalász Mátyás polgármester a nyílt testületi
ülést 14,50 órakor bezárta.
Kmft.
Kalász Mátyás
polgármester

Papné Szabó Mónika
jegyző

