Határozat: 95 – 106
Rendelet: 15

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. május 14-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. május 14-én 14,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyarné Kovács Judit, Marton Tamás, Novák Ferenc, Szabadics József képviselők,
Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné
pénzügyi osztályvezető, Simonné Dr Kovács Marianna igazgatási osztályvezető.
Igazoltan távol van: Magyar Mária képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Bazsó János és Szabadics József képviselők.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ 2009. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ Közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata, az Önkormányzat által alapított
költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ Minőségirányítási program módosításának jóváhagyása
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
4/ Men-Dan parkoló használatra vonatkozó határozat felülvizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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5./ „Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola infrastruktúrájának és szolgáltatásának
fejlesztése” beérkezett ajánlatok értékelése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6./ „Bölcsődei ellátást végző intézményfejlesztés és kapacitásbővítés Zalakaroson”
tárgyában az ajánlattételi felhívás véleményezése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7./ „Tűzoltólaktanya kialakítása” tárgyában az ajánlattételi felhívás véleményezése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8./ „Kompetencia alapú oktatásfejlesztés a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtárban” tárgyában az ajánlattételi
felhívás véleményezése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
9./ „Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola infrastruktúrájának és szolgáltatásának
fejlesztése” tárgyban megindított új közbeszerzési eljárás indítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
10./ Nyugat-Balatoni Marketing Iroda Nonprofit Kft-ben tagság
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11./ Gránit Gyógyfürdő Zrt. zárszámadása
Előadó: Horváth Vencel elnök-vezérigazgató
11.b/ Gránit Gyógyfürdő Zrt előterjesztéséhez kiegészítés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ Egyéb ügyek
Szabadics József: Javasolja napirendként felvenni a „Polgármester jutalmának megállapítása”
című napirendet.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja napirendként felvenni az alábbiakat:
- A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása
területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére pályázat benyújtása
- A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének
támogatására (TEUT) támogatás elnyerésére pályázat benyújtása
Szirtes Lajos: Ügyrendi javaslata, hogy a meghívóban szereplő napirendeken kívül az alábbi
napirendek is kerüljenek megtárgyalásra.
- A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a Teljesítménymotivációs
pályázati alap támogatása c pályázati lehetőségek 3/a. napirend keretében.
- A KAROSKÚT Kft. és Zalakaros Város Önkormányzata között 2008. november 13. napján
megkötött adás-vételi szerződésben rögzített visszavásárlási jog törlésének engedélyezése
- Alpolgármester jutalmának megállapítása
Javasolja a napirendről levenni a 6., 7., 8. és 10. számú napirendi pontokat.
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Szirtes Lajos: Javasolja, hogy az 5., 9. és a 11. és 11/b. számú napirendek zárt ülés keretében
kerüljenek megtárgyalásra.
Szavazásra teszi fel az ügyrendi, valamint a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 95/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a tárgyalás rendjére vonatkozó ügyrendi javaslattal, valamint a bizottság
elnökének javaslatával kiegészített nyilvános és zárt ülés keretében tárgyalandó
napirendekkel.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendi pontok zárt ülés keretében
történő megtartását.

1/ 2009. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Az alaposan előkészített rendelet-tervezetet elfogadásra ajánlja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
15/2009. (V.15.) számú rendelete
a 2009.évi költségvetésről szóló
2/2009.(II.13.) számú rendelet módosításáról
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Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, és a 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) a többszörösen módosított, Államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII. tv. és az Államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított
217/1998. (XII.30) számú Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A”R” 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének főösszegét 1.678.697
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
A bevételi előirányzatokon belül
- Az intézményi működési bevételeket

127.510 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

338.230 eFt-ban

- Az önkormányzatok költségvetési támogatását

353.351 eFt-ban

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

40.136 eFt-ban

- A támogatás értékű bevételeket

505.229 eFt-ban

- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

15.370 eFt-ban

Európai Uniós projektekhez támogatás

459.885 eFt-ban

- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

29.300 eFt-ban

- Finanszírozási bevételeket

11.160 eFt-ban

- A pénzforgalom nélküli bevételeket

273.781 eFt-ban

hagyja jóvá .
A kiadási előirányzaton belül
- a működési célú kiadásokból
- személyi jellegű kiadásokat
-

a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a speciális célú támogatásokat

295.229 eFt-ban
84.361 eFt-ban
347.420 eFt-ban
17.348 eFt-ban
64.583 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat
- felújítási kiadásokat

648.406 eFt-ban
34.360 eFt-ban
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- felhalmozási célú támogatásokat

3.000 eFt-ban

- kölcsönöket

5.000 eFt-ban
4.348 eFt-ban

- a hitel-törlesztést
- a tartalékot

174.642 eFt-ban

- költségvetési létszám-előirányzatot

90,5 főben

állapítja meg.
2. §.
A”R” 8.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5. számú
melléklet szerint 34.360 eFt összegben állapítja meg.”
3.§.
A”R”9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) az 6. sz. melléklet
szerint állapítja meg. Ezen belül a beruházások előirányzatát 648.406 eFt összeggel hagyja
jóvá.”
4.§.
A”R” 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 90.471 eFt összegben hagyja jóvá.”
5.§.
A”R” 11.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 84.171 eFt összegben, a 7. sz.
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg, azzal, hogy meghatározza az átcsoportosításra
való jogosultságot is.”
6.§.
Záró rendelkezések
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Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. május 15.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

2/ Közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata, az Önkormányzat által alapított
költségvetési szervek alapító okiratának módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Vlasicsné Dörgönye Márta: A jogszabályi változások miatt szükséges az alapító okiratok
módosítása.
Novák Ferenc: Részletes, alapos előterjesztést elfogadásra ajánlja.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 96/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve az Polgármesteri Hivatal
elnevezésű költségvetési szerve (székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.)
közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból felülvizsgálta, s megállapította,
hogy a költségvetési szerv további működése önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervként 2009. július 1-je után is indokolt. Erre való tekintettel a
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Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv – jelen határozat 1. számú mellékletét
képező – Alapító Okiratának módositását az alábbiak szerint:
okirat módosítása
ALAPITÓ OKIRAT
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Helyi Önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. (Ötv.) 38. §. /1/ bekezdése szerint az Önkormányzat működésével, valamint
az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására egységes hivatalt hoz létre és az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992.
évi XXXVIII. Törvény (Áht.) 87-88. §-a, valamint az Államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 10, 14, 15., 17. §.alapján – jogszabályban
meghatározott tartalommal – határozatlan időre, a költségvetési szerv Alapító Okiratát annak
módosításaival egységes szerkezetben az alábbiak szerint határozza meg:
Törölni.
Helyette:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV törvény 38.§. /1/bek, valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény
66.§-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV
törvény1.§. alapján a Polgármesteri Hivatal alábbi (egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát adja ki:
1. A költségvetési szerv neve:
Új: Rövid név

Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Hivatal

2. Létrehozásáról rendelkező határozat:

Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete 249/1999. (XII.22.)

2. Alapítás időpontja:

1990. október 15.

3. Törzsszáma:

432 238

4. KSH száma:

15432230-7511-321-20

5. Szervazonosító:

865 953

6. A költségvetési szerv székhelye:

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

7. A költségvetési szerv telephelye:

8749 Zalakaros, Zrínyi u. 2.

8. Alapító szerve: helyébe: Irányitó szerv neve székhelye:
Zalakaros
Város
Önkormányzata Képviselőtestülete
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
9. Fenntartó szerve:
Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
10. Felügyeleti szerve:

Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
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8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata
A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
Ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási
döntések előkészítését és végrehajtását.
12. Költségvetési szerv típus szerinti besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján : önállóan működő és gazdálkodó
11. A költségvetési szerv jogállása:

Önálló jogi személy

12. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Önállóan gazdálkodó teljes
rendelkező költségvetési szerv.

13. A mellérendelt részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek:

jogkörrel

A költségvetési szerv látja el az alábbi
részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervek pénzügyi, gazdálkodási feladatait a 217/1998.(X.30.)
Korm.rendelet 14.§./5/ bek. szerinti
megállapodások szerint:
- Közösségi Ház
Székhely: 8749 Zalakaros, Fő u. 8.

14. Ellátható vállalkozási tevékenység:
15. A költségvetési szerv vezetőjének
kinevezési rendje:

16. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Vállalkozási
folytathat.

tevékenységet

nem

Zalakaros
Város
Önkormányzata
Képviselőtestülete pályázat alapján, az
1992. évi XXIII.tv.szerinti képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt
nevez ki határozatlan időre.
Az önkormányzat működésével, valamint
az államigazgatási ügyek döntésre való
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása (Ötv. 38.§./1/bek.)
TEÁOR: 8411

* 2009.december 31-ig
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Szakágazat: 8411 általános közigazgatás

751856
901116
902113
631211
852018
751153
751878
751845
751966
751692
751834
851967
851297
851912
853311
853322
853344
853355
853244
853233
853255
751153
751867
924047

Alaptevékenység
Települési vízellátás, vizminőségvédelem
Szennyvízelvezetés és kezelés
Települési hulladékok kezelése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása
Állat-egészségügyi feladatok
Önkormányzat és Többc.Kt.igazgatási tevékenys.
Közvilágitási feladatok
Város-és községgazdálkodás
Önkormányzatok , kist. társ. fel.nem.terv.elszám.
M.n.s. szervek tervékenysége
Vizkárelháritás
Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
Védőnői szolgálat
Anya-gyermek-és csecsemővédelem
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások
Eseti pénzbeni szociális ellátások
Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások
Családsegités
Házi segitségnyujtás
Szociális étkeztetés
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Köztemető fenntartás
Sportlétesitmények működtetése
Kiegészitő tevékenység

701015
751845
751153
751867
924047

Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása
Város és községgazdálkodás
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Köztemető fenntartás
Sportlétesitmények működtetése
Kisegitő tevékenység

452025 Utak- hidak, épitése, felújitása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
631211 fenntartása
701015 Saját, v. bérelt ingatlan hasznositás
924047 Sportlétesitmények működtetése
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**2010. január 1-től:
Szakágazat: 8411 általános közigazgatás

Alaptevékenységek
360000
370000
382101
522110
750000
841126
841401
841402
841403
813000
841901
842521
842541
862102
862101
862301
869041
869042
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882125
882129
882123
882201
882202
882203
882124

Víztermelés,-kezelés,-ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése
Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanitása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Állategészségügyi ellátás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával összef. szolgáltat.
Közvilágitás
Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Zöldterület kezelés
Önkormányzatok,többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elháritása
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normativ alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási dij alapnyi jogon
Ápolási dij méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás
Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Mozgálkorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormnyzati eseti pénzbeni ellátások
Temetési segély
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás

11

889201
889924
889921
889922
889942
889943
890441
890442
890443
960302
931903

Gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegités
Házi segitségnyújtás
Szociális étkeztetés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Közmunka
Köztemető-fenntartás és működtetés
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

Kiegészitő tevékenységek
682001
682002
842155
841401
841403
862101
862301
889943
960302
931903
931102

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolitásával összef. szolgáltat.
Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Köztemető-fenntartás és működtetés
Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
Sportlétesitmények működtetése és fejlesztése

Kisegitő tevékenységek
421100
522110
522130
682002
841328
931102

Út, autópálya épitése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
Turizmus területi igazgatása és szabályozása
Sportlétesitmények működtetése és fejlesztése

17. A költségvetési szerv működési területe:

Zalakaros város és Zalamerenye község
közigazgatási területe, valamint
Okmányiroda, Gyámhivatal és
Építéshatósági ügyek tekintetében az
egyes kormányrendeletek szerinti
települések közigazgatási területe
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Helyébe 5.) Illetékességi területe, működési köre: Zalakaros közigazgatási területe és
Zalamerenye közigazgatási területe megállapodás
alapján.
Okmányirodai feladatok tekintetében: a 256/2000.(XII.26.) Korm. rendelet szerinti
települések:
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse,
Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand,
Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg,
Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak
Gyámhivatali feladatok tekintetében a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti
települések:
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye,
Zalaszabar, Zalaszentjakab
Építéshatósági

feladatok

tekintetében:

343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet szerinti
települések:Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc , Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye,
Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalakomár.

Személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat müködésének
engedélyezéséről továbbá a szociális vállakozás
engedélyezéséről szóló 188/1999. (Korm. r)
szerinti
Feladatok
tekintetében:
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc,
Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye, Zalaszabar,
Zalaszentjakab
Telepengedély, illetve a telep létesitésének bejelntése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelntés
szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm.
rendeletben
meghatározott
feladatok
tekintetében:
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse,
Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand,
Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg,
Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak
Vásárokról

és a piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Korm. rendelet szerinti feladatok
tekintetében
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse,
Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand,
Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg,
Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak

A környzeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet
szerinti
feladatok
tekintetében:
Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse,
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Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada,
Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár,
Zalamerenye,
Zalasárszeg,
Zalaszabar,
Zalaszentjakab, Zalaújlak
Egyidejüleg jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt
alapitó okiratot.

2. Zalakaros Város Önkormányzata
„a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve a Közösségi Ház elezésű
költségvetési szerve (székhelye: Zalakaros, Fő út 8.) közfeladat ellátásának módját
szervezeti szempontból felülvizsgálta, s megállapította, hogy a költségvetési szerv
további működése önállóan működő költségvetési szervként 2009. július 1-je után is
indokolt. Erre való tekintettel a Közösségi Ház költségvetési szerv – jelen határozat
2. számú mellékletét képező – Alapító módositását az alábbiak szerint:
ALAPÍTÓ OKIRAT
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 87. § (1) bekezdése, az
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm r. ,valamint az 1997. évi
CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről (a közmûvelõdési intézmények esetében) 78. § (1)(5) bekezdése és a 73. § (2) bekezdésében meghatározott ellátási kötelezettség teljesítése
érdekében Zalakaros Város Önkormányzata közmûvelõdési intézményt hoz létre és mûködtet.
1. Az intézmény neve: Közösségi Ház
Az intézmény székhelye: 8749 Zalakaros Fő út 8.
Az intézmény telephelye 8749 Zalakaros Sport u. 2. – sportcentrum
8749 Zalakaros, Európa park – kertmozi.
2. Az intézmény alapítója,alapítás időpotja:
Zalakaros Város Önkormányzata ,
2008. junius 1. törli
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Kiegészités: 2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozatok:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2008.(IV.24.) számú képviselőtestületi határozata

3. Az intézmény fenntartó szerve : Zalakaros Város Önkormányzata.
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
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Módositás: 3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata
Ellátja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény II. Fejezetében a települési önkormányzatok közművelődési
feladatai, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben a helyi önkormányzatok sporttal
kapcsolatos feladatait.
4. Az intézmény felügyeleti szerve: Zalakaros Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1 törlendő.
5. Az intézmény mûködési területe helyébe Müködési köre: Zalakaros város közigazgatási
területe.
6. Az intézmény jogállása : önálló jogi személy. törlendő
7. Az intézmény gazdálkodási jogköre: az elõirányzatai felett részjogkörrel rendelkezõ,
részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. A
részben önálló intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait
a Polgármesteri Hivatal látja el külön megállapodás
alapján, amely megállapodást az Önkormányzat
képviselõtestülete hagy jóvá. törlendő
8. Az intézmény típusa : mûvelõdési ház .
Módositás:
5.) Működési köre: Zalakaros közigazgatási területe
6.) Irányító szervek neve, székhelye:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
székhelye: Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Felügyeleti szerve: Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
7.) Költségvetési szerve típus szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési
szerv
- tevékenység jellege alapján
- közszolgáltató szerv fajtája alapján

közszolgáltató szerv
közintézmény

- Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv,
gazdálkodási feladatok ellátására az irányító szerv Zalakaros Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalát jelölte ki, mely megállapodás alapján ellátja e feladatokat.
Módosul:
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9.a Az intézmény alaptevékenységei (szakágazgat/szakfeladat) * 2009.december 31-ig
Alapvető szakágazat.
Mns egyéb szórakoztat. szabadidős tevenység:
932900
Alaptevékenysége:
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény II. Fejezetében a
települési
önkormányzatok közművelődési feladatai,
a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai,
Mûvelõdési központok, házak tevékenysége:
921815
Máshova
nem
sorolható
egyéb
szórakoztatás: 932900
Alkotó elõadómûvészet: 900100
Múzeumi tevékenység : 923215
Elõadó mûvészeti kiegészítõ‚ tevékenység:
900200
Mûvészeti létesítmények mûködtetése: 900400
Egyéb szórakoztatási és kulturális
Tevékenység: 921 925
Sportcélok és feladatok: 924047
9.b Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítõ, és kiegészítõ tevékenysége:
(szakágazgat/szakfeladat)
Konferencia, kereskedelmi bemutató
Szervezése: 823000
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása: 701015
Máshova nem sorolt kulturális tevékenység:
926018
Máshova nem sorolt sporttevékenység: 926029
Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás:
930932
A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett
kiegészítõ tevékenységek: 751956
9.c. Ellátandó vállalkozási tevékenysége, mértéke: A költségvetési szerv vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
** 2010.január 1-től.
Alapvető szakágazat:
9105 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Alaptevékenységek
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
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932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
931102 Sportlétesitmények működtetése és fejlesztése
Kiegészitő tevékenységek
682002
890216
890222
910502
932919
931102

Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
Sportlétesitmények működtetése és fejlesztése

Kisegítő tevékenységek
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
931102 Sportlétesitmények működtetése és fejlesztése

10. A szakfeladat megnevezése:
Törli, beépül: 4. pontba
921815 Művelődési házak központok
tevékenysége
921925 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatási
és kulturális tevékenység
926018 Máshova nem sorolt
kulturális
tevékenység
926029 Máshova nem sorolt sport tevékenység
924014 Sportlétesítmények működtetése

13. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: törölve:
Helyébe: 8.) A költségvetési szerv vezetőjének a kinevezési rendje:
Az intézmény vezető igazgatót 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint nyilvános pályázat
útján a Képviselő testület nevezi ki határozott idõre (maximum 5 év) . Felette a munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja
9.) A Közösségi
Ház foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
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irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl.
megbízási jogviszony).
14. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény vezetője,
illetve az általa meghatalmazott személy.
Kiegészités:
11. Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10 %
Egyidejüleg jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt
alapitó okiratot.
Képviselőtestület
utasítja a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságához - az 1-2. pontban hozott
döntésről a határozat és az alapító okiratok megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson
történő átvezetés céljából.
Határidő: 2009. május 31.
Felelős:

Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

3. Zalakaros Város Önkormányzata „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve a Karos Park Kft (székhelye:
8749 Zalakaros, Behiák puszta.) közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból
felülvizsgálta, s megállapította, hogy a feladat ellátása gazdasági társaságként 2009.
július 1-je után is indokolt. Felhivja a Kft vezető tisztségviselőit, hogy a 2008.évi CV
törvény 100/K §. f. pontjában foglalt feltételeket 2012.december 31ig teljesítse.

4. Felhivja a Polgármesteri Hivatal, hogy az alapító okiratban foglaltak alapján a
Szervezeti és Müködési Szabályzat módosítását terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2009. szeptember 10.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
Jelen alapító okirat Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestületének jóváhagyásával
2009. július
1- én lép hatályba, azzal, hogy a 18.a * pont alaptevékenységben
meghatározottak 2009. december 31-én hatályát veszti, és a 18.b.** 2010. január 1. napjával
hatályba lép.
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3/ Minőségirányítási program módosításának jóváhagyása
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: A közalkalmazotti törvény 2009. január 1-jei módosítása tette
kötelezővé a hatálya alá tartozó közalkalmazottak minősítését. Az intézmény
minőségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben a vezető feladatokat ellátók,
alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait és értékelésének rendjét. A programot a
tantestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség is elfogadásra
javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 97/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár Intézményi Minőségirányítási Programjának módosítását, mely „184/2
A vezető- pedagógus és nem pedagógus közalkalmazottak teljesítményértékelése,
minősítése című folyamatszabályzatát” tartalmazza az előterjesztésnek
megfelelően jóváhagyja. A módosítás 2009. január 1. napjától hatályos.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a IMIP módosítással egységes szerkezetbe
foglalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató

3/a.
A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása
Teljesítménymotivációs pályázati alap támogatása c pályázati lehetőségek
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

és

a

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 98/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be A
minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására a17/2009. (IV. 2.)
OKM rendelet alapján, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat
kiadására.
2. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a
Teljesítménymotivációs pályázati alap támogatására a17/2009. (IV. 2.) OKM
rendelet alapján, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat
kiadására.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester és
Benkőné Gulyás Edit igazgató
Határidő: a kiírás szerinti beadási határidő

4/ Men-Dan parkoló használatra vonatkozó határozat felülvizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a képviselőtestület az előterjesztéshez mellékelt helyszínrajz,
valamint a személyes egyeztetés alapján a 26/2009. (II.12.),valamint a 46/2009. (III.31.)
számú határozatait vonja vissza.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 99/2009. (V.14.) számu határozata:
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Képviselőtestület:
1/ Visszavonja a 26/2009. (II.12.),valamint a 46/2009. (III.31.) számú határozatait.
2/ A Gyógyfürdő téren lévő 400-as parkolóban a Men-Dan Kft. által 2008.
december 31-ig használt 108 db parkolót üzemeltetésre a Karos Park Kft-nek
visszaadja.
Egyetért azzal, hogy a Karos Park Kft. a Cil-log Kft. tulajdonában lévő 261/35.
hrsz-u területet a Men-Dan Kft. által korábban visszaadott parkolók helyett
(csereparkolóként) használja a gazdasági társaságok között külön kötendő
megállapodás szerint.
A képviselőtestület határozatáról a kérelmezőt tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. május 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
5/ Egyéb ügyek
5/1/ „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok
támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére” pályázat
benyújtása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Czirákiné Pakulár Judit: Jelen pályázatot az önkormányzat az iskola konyhája tárgyi
eszközeinek beszerzésére és a konyha szagelszívó berendezésének kiépítésére kívánja
benyújtani. A pályázati benyújtásának határideje 2009. június 2.
A projekt összköltsége 16 millió Ft, az önerő 4 millió Ft.
A területi alapon adható többlettámogatás emelt szintű támogatási mértéke 75 %.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 10.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 100/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Pályázatot nyújt be „A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati
fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás
elnyerésére”, az iskola konyha tárgyi eszközeinek továbbfejlesztése érdekében.

21

A területi alapon adható többlettámogatás emelt szintű támogatási mértéke 75 %.
A pályázat költsége 16 millió Ft, melyhez a szükséges önrészt, 4 millió Ft-ot a
2009. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester

5/2/ A KAROSKÚT Kft. és Zalakaros Város Önkormányzata között 2008. november 13.
napján megkötött adás-vételi szerződésben rögzített visszavásárlási jog törlésének
engedélyezése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Szirtes Lajos: Zalakaros Város Önkormányzata, mint eladó és a KAROSKÚT Kft., mint vevő
2008. november 13-án adásvételi szerződést kötött a Zalakaros 1323/2 hrsz-u ingatlanra
vonatkozóan. Az adás-vételi szerződés 6.pontja rögzíti, hogy Zalakaros város önkormányzata
javára 2013. november 13. napjáig terjedő időtartamra visszavásárlási jog kerül bejegyzésre.
A tulajdoni lap szerint az önkormányzat javára a visszavásárlási jog 30148/2009.01.07.
számú bejegyző határozat szerint került rögzítésre.
A KAROSKÚT Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a fenti számon bejegyzett
visszavásárlási jog törléséhez járuljon hozzá, az ingatlanon történő beruházáshoz szükséges
hitelfelvétel céljából, tekintettel arra, hogy a visszavásárlási jog ez idáig a hitel felvételének az
akadályát képezte.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 101/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Hozzájárul ahhoz, hogy a Zalakaros Város Önkormányzata, mint eladó és a
KAROSKÚT Kft., mint vevő között a Zalakaros 1323/2 hrsz-u ingatlanra
vonatkozóan 2008. november 13-án létrejött adásvételi szerződés 6.pontjában
rögzített visszavásárlási jog törlésre kerüljön.
Felhatalmazza a Polgármestert a törlési nyilatkozat aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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5/3/ „A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének
támogatására (TEUT) támogatás elnyerésére” pályázat benyújtása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester

Czirákiné Pakulár Judit: Jelen pályázatot az önkormányzat a törzsvagyonába tartozó
belterületi közutak – kapacitást nem növelő – felújítására, korszerűsítésére kívánja benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje 2009. június 2.
A városok számára a maximálisan igényelhető támogatás összege 10 millió Ft.
Az önkormányzat a költségvetésében a pályázathoz szükséges önrészt biztosította.
A pályázatból a Petőfi utca felső szakasza korszerűsítését kell megoldani.
A projekt összköltsége 12 millió Ft, melyből az önrész 50 %, 6 millió Ft.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. augusztus 10.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 102/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Pályázatot nyújt be „A települési önkormányzati belterületi közutak felújításának,
korszerűsítésének támogatására (TEUT) támogatás elnyerésére”, az önkormányzat
a törzsvagyonába tartozó belterületi közutak – kapacitást nem növelő – felújítása,
korszerűsítése érdekében.
A projekt összköltsége 14.321.453,- Ft, melyből a támogatható költség 5.363.776,Ft.
A pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt, 8.957.677,- Ft-ot a 2009. évi
költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2009. június 2.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
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5/4/ Polgármester jutalmának megállapítása
Előadó: Szabadics József pénzügyi bizottság elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.
Dr Hegedüs Ferenc: Javasolja, hogy a képviselőtestület a múlt évben megállapított összeget
fogadja el a polgármester jutalmaként, a 176/2008. (VI. 12.) számú képviselőtestületi
határozat szerint.
Szirtes Lajos: Bejelenti, hogy személyes érintettség címén nem vesz részt a szavazásban.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a polgármester szavazásból történő kizárását.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 103/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Szirtes Lajos polgármestert személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 104/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Szirtes Lajos polgármester eredményes munkájának elismeréseként a 176/2008.
(VI.12.) és a 265/2008. (XI. 06.) számu képviselőtestületi határozat szerinti
jutalmat állapít meg a 2009. évi költségvetés – jutalmazási alap – terhére.
Az összeg 50 %-a a köztisztviselők napján, 50 %-a pedig november 30-án kerüljön
kifizetésre.
Határidő: 2009. június 30. és 2009. november 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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2/ A Polgármester költségtérítését 2009. május 1-jétől illetményének 30 %-ában
állapítja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

5/5/ Alpolgármester jutalmának megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.évi LXIV törvény 4/A. §. alapján a képviselőtestület
határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott időszakban végzett
munkája értékelése alapján.
E törvénynek a polgármesterre vonatkozó rendelkezéseit - eltérő rendelkezés hiányában - az
alpolgármesterre is alkalmazni kell.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LV. törvény 34.§. alapján: A képviselőtestület - a
saját tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással - a polgármester
helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket
választhat. Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait.
A képviselőtestület alakuló ülésén megválasztott Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester a
számára meghatározott feladatokat felelősségteljesen és eredményesen látta el.
Ezért javasolja, hogy Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester 2009. I. félévi munkáját
elismerve - különös tekintettel a Turisztikai Egyesület tevékenységét segítő aktív
közreműködésére, a nyári rendezvények szervezésében vállalt jelentős szerepére, valamint az
önkormányzat által benyújtásra került pályázatok koordinálásában és előkészítésében
vállalt feladataira - számára bruttó 450.000,- Ft összegű jutalom kerüljön megállapításra a
köztisztviselőkre vonatkozó jutalmazási szabályzat analógiája alapján (Közszolgálati
Szabályzat 2.sz. melléklete) az alábbiak szerint:
- kerékpárút pályázat készítése: 182 eFt
- Üdülő sor útépítési pályázat késztése: 96 eFt
- Önkormányzatnál folyamatban lévő pályázatok koordinálása (dokumentumok előkészítése,
egyeztetés a készítővel, hiánypótlás, stb. ) 172 eFt,
Mindösszesen: 450.000,- Ft
Czirákiné Pakulár Judit: Bejelenti, hogy személyes érintettség címén nem vesz részt a
szavazásban.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az alpolgármester szavazásból történő kizárását.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 105/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert személyes érintettség címén a szavazásból
kizárja.

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 106/2009. (V.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester számára a 2009. I. félévi munkájának
elismeréséül 450.000,- Ft összegű jutalmat állapit meg a 2009. évi jutalomkeret
terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a jutalom kifizetésével kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Bazsó János
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szabadics József
Jkv. hitelesítő
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