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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2014. augusztus 28-án megtartott
nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. augusztus 28-án 17,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Böröcz József, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs, Tóth Ferenc képviselők,
Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Magyarné Kovács Judit Pénzügyi osztályvezető, Klie Zoltán
főépítész, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Deutschné Lang Erika képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1.
Termáltó és Ökopart marketing ajánlati felhívás kibocsátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2.
Zalakaros Város Önkormányzata
(egységes szerk.)
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Közbeszerzési

Szabályzata

módosítása

3.
2014. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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4.
Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna HVI vezető
5. A Szabau Invest Építőipari, Idegenforgalmi Kft-vel a Termáltó kialakítására kötött
vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6. Közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-2014-5.5.0/K pályázat) kivitelezési
munkákra ajánlati felhívás kibocsátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7. Háziorvosi feladatok ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8. Bölcsődei feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9. Fejlesztési prioritások meghatározása a 2014-2020 közötti programozási időszakban
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
10/1/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/2/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/3/ Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/4/ A 174/2014. (VIII.7) számú határozat visszavonása, a bölcsőde átalakításra és
bővítésre beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/5/ Közfoglalkoztatási program indítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/6/ Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére nyújtandó kölcsön és a 130/2014 (VI.20)
számú határozat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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10/7/ Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
című pályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülősor-Újfalu között tervezett
kerékpárút I. ütem, valamint a Galambok-Zalakaros közti kerékpárút felújítás tárgyú
vállalkozási szerződés módosítása határidő hosszabbítás miatt
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Javasolja levenni a napirendről az 1-es és a 6-os számu napirendi pontokat.
Az 1. sz. napirendet a szeptember 11-i ülésen javasolja megtárgyalni, a 6. sz. napirendet,
mivel itt még nem jelent meg a pályázati kiírás, a szeptember11-i ülésen javasolja
megtárgyalni, ha addig nem jelenik a pályázati kiírás, akkor későbbi időpontban.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosítása (egységes
szerk.)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvöz mellékleve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 38/2014. (VIII.26.) számu határozata:
A bizottság:
Zalakaros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata módosítását az előterjesztésnek
megfelelően javasolja elfogadásra.
Böröcz József: A beruházások, egyéb fejlesztési összegek 2 millió forintra le lettek redukálva
egységesen? A közbeszerzések 2 millió felett, az tükröződik ebből.
1. Szabóné Dr Csányi Marianna: Nem, a bruttó 2.000.000.-Ft-ot meghaladó értékű, de a
közbeszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzésekre vonatkozik a rendelkezés. Az
értékhatárok nem változtak beruházásnál, szolgáltatásnál stb. 3 ajánlatot kell bekérni.

Böröcz József: Azt olvasta az előterjesztésben, hogy 2 millióra van redukálva.
Novák Ferenc: 2 milliót meghaladó van írva.
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Szabóné Dr Csányi Marianna: Melyik összefüggésben van ez?
Böröcz József: A szerződés módosítás és teljesitésénél van, a Kbt. értékhatára alá nem tartozó
beszerzések rendjénél.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Közbeszerzési eljárásra akkor kerül sor, ha a kivitelezési
munka a közbeszerzési értékhatárt elérő, az alattiakat simán beszerzéseknek nevezzük.
Böröcz József: A15 millió el van törölve?
Szabóné Dr Csányi Marianna: A közbeszerzési szabályokat kell alkalmazni az értékhatárt
elérőkre, azok nincsenek eltörölve.
Szirtes Balázs: Technikai változtatások vannak benne alapvetően a szabályzatban és
határozatban. A10. pont miért kerül törlésre a régi szabályzatból? Felolvassa a 10. pontot. Ez
mit sért?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Nem sért semmit, a közbeszerzési szakértő készítette el a
tervezetet, a jogszabályi változásokat átvezette, ha jogszabály tartalmazza, akkor nem
indokolt a megismétlése.
Szirtes Balázs: Nem akarunk versenytisztaságot biztosítani, számára azt jelenti a kitörlés,
javasolja benne hagyni.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A versenytisztaságot a testület eddig is betartotta, nem a leírtak
alapján történik. A törvényi szinten, ha ki van mondva, akkor így kell elkészíteni, szakértő
szerint. Ha a képviselőtestület szeretné, hogy benne maradjon, annak sincs akadálya.
Szirtes Balázs: Ennek „nagybetűkkel” benne kell maradni.
Novák Ferenc: Ha képviselő úr fontosnak tartja, akkor benne marad.
Javasolja a régi szabályzatban benne levő 10. ponttal kiegészíteni az új szabályzatot!
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Böröcz József: A közbeszerzési értékhatár változik folyamatosan?
Torma László: Igen, folyamatosan változik.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A törvényi szabályozást a szabályzatnak nem kell tartalmaznia,
hanem a mi eljárás rendünknek az általánosnál részletesebb rendjét írja elő.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a közbeszerzési szabályzat módositását egységes
szerkezetben.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és a korábban elhangzott szavazatot is figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 180/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását elfogadja azzal,
hogy a Közbeszerzési Szabályzat 10. pontjában megfogalmazott versenytisztaságra vonatkozó
szabály szerepeljen a szabályzatban.
Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kelemen Lilla projektmenedzser
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

2/ 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 181/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítását jóváhagyta.
Határidő: 2014. szeptember 15.
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Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző

3/ Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna HVI vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabóné Dr Csányi Marianna: Október 12-én lesz a helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választás. Augusztus 31-ig kell a Helyi Választási Bizottságot megválasztani.
Egyeztetéseket folytatott a volt választási bizottsági tagokkal, akik ezt a feladatot ezelőtt is
elvégezték. A többség vállalta, egy fő nem, az ő helyére került be új személy, ezzel került
kiegészítésre a javaslat a személyekre vonatkozóan. Holnap lesz az eskütétel.
Novák Ferenc: Ismerteti a Választási Bizottság tagjait, póttagjait.
Szavazásra teszi fel a bizottsági személyekre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 182/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23.§-a alapján a helyi választási bizottságok tagjait és póttagjait az alábbiak
szerint választja meg.
Tagok:
Rédics László
Szörcsök Jánosné
Bazsó Ferencné

Zalakaros, Liget u. 26/c.
Zalakaros, Fő u. 49.
Zalakaros, Csermely utca 14.

Póttagok:
Kiss József
Horváth Lászlóné

Zalakaros, Hegyalja u. 53
Zalakaros, Temető u. 5.

Felkéri a jegyzőt a helyi választási bizottság tagjaiként/póttagjaiként megválasztott személyek
kiértesítésére, valamint a funkció betöltéséhez szükséges eskü letételének előkészítésére.
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Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Tótivánné Dr. Kulcsár Edina személyzeti referens

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 5. sz. napirend zárt ülés keretében
kerüljön megtárgyalásra a nyílt ülést követően, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./
pontjára.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására vonatkozó
javaslatát.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 183/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő
5. A Szabau Invest Építőipari, Idegenforgalmi Kft-vel a Termáltó kialakítására kötött
vállalkozási szerződés módosítása
sz. napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés c./ pontjára tekintettel, a nyílt ülést követően.

4/ Háziorvosi feladatok ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 81/2014.(VIII.26) számú
határozata:
A bizottság egyhangúlag ajánlja elfogadásra a képviselőtestületnek a Háziorvosi feladatok
ellátásra vonatkozó, Dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvossal kötött szerződés határidejének
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módosítását 2014. október 31-éig a határozati javaslatban foglaltakat szerint az alábbi
kiegészítéssel:
- javasolja, hogy a lakosság legyen tájékoztatva a Karos Krónikán keresztül az eljárás
folyamatáról, és hogy miért nincs még lépés a praxisjog értékesítése tárgyában.
Novák Ferenc: A mai nappal még nem zárult le a hagyatéki eljárás, csak utána lehet a
praxisjogot értékesíteni a család részéről. Október 31-ig vállalta a Garabonci háziorvos a
feladat-ellátást.
Javasolja elfogadni. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottság javaslatával.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 184/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Jóváhagyja a háziorvosi alapellátási feladatok biztosításra vonatkozó, Dr. Tarnai Zsuzsanna
háziorvossal kötött megbízási szerződés módosítását 2014. október 31-ig.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
2/ A Karos Krónikán keresztül a lakosságot tájékoztatni kell a háziorvosi alapellátási eljárás
folyamatáról, valamint a praxisjog értékesítése tárgyában.
Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

5/ Bölcsődei feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 82/2014.(VII.10) számú határozata:
A bizottság
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egyhangúlag ajánlja elfogadásra a képviselőtestületnek a Bölcsődei feladatok ellátásra kötött
megállapodás módosítását,.a határozati javaslatban foglaltak alapján.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 39/2014. (VIII.26.) számu határozata:
A bizottság:
A Bölcsődei feladatok ellátására kötött együttműködési megállapodás módosítását az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 185/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A bölcsődei feladatok ellátására 2014. május 12-én kötött megállapodás módosítását
jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. szeptember 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 9. sz. napirend zárt ülés keretében
kerüljön megtárgyalásra a nyílt ülést követően, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./
pontjára.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására vonatkozó
javaslatát.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 186/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő
9. Fejlesztési prioritások meghatározása a 2014-2020 közötti programozási időszakban
sz. napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés c./ pontjára tekintettel, a nyílt ülést követően.

6/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 42/2014. (VIII.26.) számu határozata:
A bizottság:
A Zalakaros Uj Templomáért Közhasznú Közalapítvány alapító okirat módosítását az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 187/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.
Mint alapító elfogadja az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Nyilatkozatot, és
felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja.
2.
A képviselő-testület, mint alapító a „ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT”
Közhasznú Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező
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Végzésben foglaltaknak (ld. Végzés 2-5. pontok) megfelelően módosítja. Az alapító okirat
9.3., 9.4., 9.6.,10. pontjai kerülnek módosításra, a következők szerint:

3.
Az alapító okirat 9.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.3. A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a tag halálával, vagy
- a tag lemondásával, vagy
- a Ptk. 3:398.§ (2) bekezdése alapján a tag Alapító általi visszahívásával, vagy
- újraválasztás hiányában a magbízatási idő lejártával, vagy
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával, vagy
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
- a Közalapítvány megszűnésével.”
4.
Az alapító okirat 9.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„9.4. A Kuratórium feladatai és hatásköre:
-

az alapító okiratnak megfelelően a szervezeti és működési szabályzat elkészítése a működés
megkezdésétől számított 30 napon belül, illetve a szabályzat módosítása,
a Kuratórium tagjai közül a Kuratóriumi titkár megválasztása
a Közalapítványi célok, illetve közhasznú tevékenységek Közalapítvány általi folytatásának
megvalósítása,
a Közalapítvány éves költségvetésének és gazdasági programjának
meghatározása,
a Közalapítvány működéséről évente beszámol az alapítónak, valamint
a gazdálkodásának legfontosabb adatait évente nyilvánosságra hozza.
dönt a 7. pontban szabályozott csatlakozókról.”
5.
Az alapító okirat 9.6. pontjának utolsó előtti bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Kuratórium határozatait, amennyiben az konkrét személyt érint, a titkár a határozat
meghozatalától számított 30 napon belül írásban, az érintett személlyel közli. A kuratóriumi
határozatokat a Kuratórium nyilvánosságra is hozza akként, hogy a meghozatalát követően 15
napra a székhelyén hirdetőtábláján kifüggeszti, továbbá a Kuratórium határozatait, a
működése során keletkezett iratokat a jelen alapító okirat 10. pontjában foglalt szabályok
szerint a Közalapítvány székhelyén bárki megtekintheti.”
6.
Az alapító okirat 10. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Közalapítvány a beszámoló jóváhagyásával (ld. fenti 9.7. pont) egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni és közzétenni.”
7.
A képviselő-testület, mint alapító elfogadja a „ZALAKAROS ÚJ TEMPLOMÁÉRT”
Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának fenti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező „Alapító okirat változásokkal
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egységes szerkezetbe foglalt tervezete” elnevezésű okiratnak megfelelősen. (Amelyben a
változott szövegrészeket félkövér-dőlt betűtípus jelöli.)
8.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány
nyilvántartott adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, okiratokat aláírja.
Határidő: 2014. szeptember 05.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens/ Csetneki Ügyvédi Iroda

7/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 41/2014. (VIII.26.) számu határozata:
A bizottság:
A Zalakaros Sportjáért Közhasznu Közalapitvány alapitó okirat módositását
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.

az

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 188/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.
Mint alapító elfogadja az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező Nyilatkozatot, és
felhatalmazza a Polgármestert, hogy azt aláírja.
2.
A képviselő-testület, mint alapító a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú
Közalapítvány alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Végzésben
foglaltaknak (ld. Végzés 2-3. pontok) megfelelően módosítja. Az alapító okirat 8.3. és 8.4.
pontjai kerülnek módosításra, a következők szerint:
a, Az alapító okirat 8.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
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„8.3. A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a kuratóriumi tag halálával, vagy
- a tag lemondásával, vagy
- a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:398.§ (2) bekezdése alapján a tag Alapító általi
visszahívásával, vagy
- újraválasztás hiányában a magbízatási idő lejártával, vagy
- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával, vagy
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, vagy
- a Közalapítvány megszűnésével.”
b, Az alapító okirat 8.4. pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„Tagjai sorából a titkár megválasztása.”
3.
A képviselő-testület, mint alapító elfogadja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT”
Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának fenti módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövegét az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező „Alapító okiratváltozásokkal
egységes szerkezetbe foglalt tervezete” elnevezésű okiratnak megfelelősen.
4.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány
nyilvántartott adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, okiratokat aláírja.
Határidő: 2014. szeptember 05.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens/ Csetneki Ügyvédi Iroda

8/ Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány
módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve./

Alapító

Okiratának

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 40/2014. (VIII.26.) számu határozata:
A bizottság:
A Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány alapító okirat módosítását az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 189/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.
Mint alapító a „ZALAKAROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Végzésben foglaltaknak (ld. Végzés
1-2. pontok) megfelelően módosítja. Az alapító okirat az alábbiak szerint módosul:
2.
Az alapító okirat 8.4. pontjának „c,” alpontja az alábbiak szerint módosul:
„c, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:398.§ (2) bekezdése alapján a tag Alapító általi
visszahívásával,”
3.
Az alapító okirat 8.5. pontjának „d,” alpontja az alábbiak szerint módosul:
„Tagjai sorából a titkár megválasztása”
Az alapító okiratból (így az Közalapítvány nevéből is) valamennyi közhasznú elnevezés,
illetve közhasznú elnevezésre utalás törlésre került.
Törlésre kerül továbbá:
a 8.3. pont utolsó bekezdése,
8.5. pont p, pontja
14.1. pont.
4.
A 8.5. pont a, pontjában, a 10.1.pont c, pontjában, és 10.2. pont a, pontjában a
„közhasznú cél” szövegrész helyébe az „az alapító okiratban foglalt cél” szövegrész lép.
5.
A
képviselő-testület,
mint
alapító
elfogadja
a
„ZALAKAROS
KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” Közalapítvány alapító okiratának fenti módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező „Alapító okirat
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt tervezete” elnevezésű okiratnak megfelelősen.
(Amelyben a – törölt szövegrészeken kívül -változott szövegrészeket félkövér-dőlt betűtípus
jelöli.)
6.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány
nyilvántartott adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye, okiratokat aláírja.
Határidő: 2014. szeptember 05.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens/ Csetneki Ügyvédi Iroda

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 10/4/ sz. napirend zárt ülés keretében
kerüljön megtárgyalásra a nyílt ülést követően, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./
pontjára.

15

Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására vonatkozó
javaslatát.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett a zárt
ülésre vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 190/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő
10/4/ Fejlesztési prioritások meghatározása a 2014-2020 közötti programozási időszakban
sz. napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés c./ pontjára tekintettel, a nyílt ülést követően.

9/ Közfoglalkoztatási program indítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Mindig utófinanszirozásu?
Magyarné Kovács Judit: Igen.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 191/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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Elhatározza a 2014. augusztusában induló közfoglalkoztatási program keretén belül 11 fő
közfoglalkoztatott alkalmazását. A program összköltségvetése 2 895 288 Ft. A program
támogatottsága 100%. A program bevételi és kiadási előirányzatait az önkormányzat 2014.
évi költségvetésében tervezni kell.
Határidő: 2014. augusztus 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda települési stratégiai referens
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

10/ Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére nyújtandó kölcsön és a 130/2014 (VI.20)
számú határozat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 83/2014.(VIII.26) számú
határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a képviselőtestületnek a Turisztikai Egyesület kölcsön
kérelmével kapcsolatos előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 192/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata a Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére 9 millió Ft
forrás megelőlegezési kölcsönt nyújt a „Zala Két Keréken” című pályázat lebonyolításához.
A kölcsönt az Önkormányzat a 2014. évi tartalék terhére folyósítja.
A kölcsön visszafizetésének határideje 2015. május 31.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.
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3./ Zalakaros Város Önkormányzata 130/2014 (VI.20) számú határozatát 2./ és 3./ pontját
hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

11/ Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program című
pályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülősor-Újfalu között tervezett
kerékpárút I. ütem, valamint a Galambok-Zalakaros közti kerékpárút felújítás tárgyú
vállalkozási szerződés módosítása határidő hosszabbítás miatt
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A beruházó 2 hónapos határidő módosítást kért a II. szakaszra a sok esőzés
miatt.
Javasolja elfogadni a kérelmét.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 193/2014. (VIII.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a Bauterc –Prizma Kft. (8800,
Nagykanizsa, Ady u. 50.), mint Vállalkozó között 2014. július 2-án megkötött Vállalkozási
szerződés Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program című
pályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülősor-Újfalu között tervezett kerékpárút
I. ütem, valamint a Galambok-Zalakaros közti kerékpárút felújítás tárgyú munkával
kapcsolatban a szerződés teljesítés határidejének 2014. szeptember 30-ra történő módosítását
elfogadja.
2/ Felhatalmazza Zalakaros Város Önkormányzatának polgármesterét a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: 2014. augusztus 30.
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Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző

Interpelláció
Süslecz Árpád: A Behiákban lévő Z+D bolt épülete külső esztétikai állapota nagyon csúnya.
Korábban már kérte, mivel az önkormányzat tulajdona, hogy kőművessel vakoltassák be, nem
sokba kerülne a lefestése. A tűzfal levakolása megtörtént, a felázások és ablakok magasságába
vissza kellene vakolni és lefesteni az épületet.
Novák Ferenc: Az interpellációkat nyilvántartjuk, és kiadjuk ügyintézésre. Megvizsgálták a
fal állapotát, a vizelvezetés is meg kell oldani és komoly vakolatverést kell végezni, hogy a
festés megmaradjon. A vakolás megtörtént, és a festés is meg fog történni. Az ablakszintig
javításra nincs költségvetési fedezet.
Süslecz Árpád: Nem az egész felületet kell javítani, hanem az ablak magasságában foltokban
felázások vannak, kb. fél négyzetméter, ezek kijavításáról van szó.
Böröcz József: Kéri, hogy a „Bermuda háromszöggel” kapcsolatos történések is legyenek a
lakossággal ismertetve.
Novák Ferenc: A következő Karosi Krónikában meg fog jelenni. A képviselőtestület döntött
az útszélesítésről, a dokumentumok aláírásra kerültek, tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Tóthné Őri Ibolya: Átadásra került alpolgármester asszonynak a tájékoztatás.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszöni a részt vételt és a nyílt ülést 17,32
órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc

Szabóné Dr Csányi Marianna
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Polgármester

Böröcz József
Jkv. hitelesítő

Jegyző

Deutschné Lang Erika
Jkv. hitelesítő
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