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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. április 29-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. április 29-én 13,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyar Mária, Magyarné Kovács Judit, Marton Tamás, Novák Ferenc képviselők,
Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szijártóné Gorza
Klára könyvvizsgáló, Karmazin József főépitész.
Igazoltan távol van: Szabadics József képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Bazsó János és Magyarné Kovács Judit képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Napirend előtt:
Polgármester beszámolója
Előadó: Polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

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

Képviselőtestület 50/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját elfogadja.

Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ Természeti környezet értékei védelméről szóló rendelet a hatályba lépés lehetőségének
vizsgálata
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ Épített értékek védelméről szóló ör. végrehajtásának tapasztalatai
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ Táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 12/1997. (VIII.12.)
számu Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
5/ Zöldterület gazdálkodásra vonatkozó ÁSZ vizsgálati jelentésre készített intézkedési
terv végrehajtása
- Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2003. (IV. 25.)
számú Ör. módosítása (A. melléklet)
- Környezetvédelmi program módosítása (B.melléklet)
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
6/ A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
7/ Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
8/ Tájékoztató köztisztasági rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól,
különös tekintettel a Közterület-felügyelet munkájára
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
9/ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

10/ Karos Park Kft. Zárszámadása
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia ügyvezető
11/ Gránit Zrt. Zárszámadása
Előadó: Horváth Vencel elnök-vezérigazgató
12/ Tájékozató a Turisztikai Egyesület 2009. évi gazdálkodásáról
Előadó: Horváth Vencel egyesület elnöke
13/ 2010. évi Város Napi rendezvény előkészítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
14/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
15/ Ifjúsági koncepció alapján Ifjúsági cselekvési terv elkészítése
Előadó: Novák Ferenc Közösségi Ház igazgató
16/ Zalakaros Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
17/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár Alapító kiegészítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
18/ Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai és más vezető állású munkavállalói javadalmazásának szabályozása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
19/ A Kilátó úti területek belterületbe vonására vonatkozó 106/2008.(IV.24.) számú
képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
20/ „Virágos Magyarországért”
versenyfelhívás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

virágositási,

parkosítási

és

környezetszépítő

21/ A Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálására pályázati lehetőség
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
22/ Pályázat benyújtása óvodai infrastruktúra fejlesztésére
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
23/ Latika és Latika Kft. fellebbezése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
24/ Támogatási pályázatok
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
25/ CIL-LOG Kft kérelme
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

26/ Bodahegyi út közlekedési, parkolási helyzetének felülvizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
27/ Egyéb ügyek
27/1/ Ingatlan ügyek
27/2/ Zalakaros Sportjáért Közalapítvány alapító okirat 1.sz. függelékének módosítása
27/3/ Javaslat 2010. évi viziközmű beruházásokra, felújításokra.
27/4/ Lakástámogatás iránti kérelem
27/5/ Város Bora
27/6/ Székely kapu avatása
27/7/ Zalai Falvakért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás
27/8/ Zalakaros, 455/1 hrsz-ú felajánlása megvételre
Egyéb ügyek keretében javasolja napirendre felvenni az alábbi előterjesztéseket:
27/9/„Zalakaros belterületi, központot is veszélyeztető
Vállalkozási szerződés 4. sz. módosítása

csapadékvíz

elvezetése”

27/10/„Helyi igényekre épülő szervezetfejlesztés a Zalakarosi Polgármesteri Hivatalban”
– Vállalkozói szerződés II. sz. módosítása
27/11/ EU önerő alapra pályázat benyújtása
27/12/ Kk.Budai Miklós iskolai felvételi ügye
Javasolja a 11. sz. napirend tárgyalását a májusi rendkívüli ülésre.
Zárt ülés keretében javasolja a 10., 22., 23., 24., 25., 27/1/., 27/4/., 27/5/., 27/8/, 27/12/. sz.
napirend megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 51/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért az ügyrendi, valamint a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

1/Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismertette az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
10/2010. (IV.20.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolják a Képviselőtestület számára.
Bácsai Attiláné: A 12/a,b,c,d. mellékletekben történt pontosításokról szól, mely pontosítások a
rendeletben is átvezetésre kell hogy kerüljenek.
Szijártóné Gorza Klára: Hangsúlyozta, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodást
folytatott, a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
4/2010.(IV.30.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990.évi LXV.tv. 16.§. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv 82.§-a , valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított
249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján a 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.
(II.13.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §

(1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket
– jóváhagyja.
Az Önkormányzat 2009.évi bevételeit
1.528.027 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.785.964 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.498.145 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 1/a számú melléklet szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- intézményi működési bevételeket
125.510 ezer Ft eredeti előirányzattal
191.764 ezer Ft módosított előirányzattal és
218.040 ezer Ft teljesítéssel
- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit
328.228 ezer Ft eredeti előirányzattal
338.292 ezer Ft módosított előirányzattal és
388.055 ezer Ft teljesítéssel
- támogatásokat
349.550 ezer Ft eredeti előirányzattal
386.497 ezer Ft módosított előirányzattal és
430.516 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
40.136 ezer Ft eredeti előirányzattal
40.136 ezer Ft módosított előirányzattal és
39.578 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatásértékű bevételeket
484.142 ezer Ft eredeti előirányzattal
513.270 ezer Ft módosított előirányzattal és
146.618 ezer Ft teljesítéssel
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöket
29.300 ezer Ft eredeti előirányzattal
29.864 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.111 ezer Ft teljesítéssel
- kölcsönök bevételeit
11.160 ezer Ft eredeti előirányzattal
12.360 ezer Ft módosított előirányzattal és
5.136 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli bevételeket
150.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
273.781 ezer Ft módosított előirányzattal és
273.781 ezer Ft teljesítéssel
(2) Az Önkormányzat 2009.évi kiadásait
1.528.027 ezer Ft eredeti előirányzattal

1.785.964 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.424.130 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 1/a számú melléklet szerint.
Ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadásokat
292.350 ezer Ft eredeti előirányzattal
304.939 ezer Ft módosított előirányzattal és
279.730 ezer Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok
83.438 ezer Ft eredeti előirányzattal
86.621 ezer Ft módosított előirányzattal és
76.601 ezer Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
339.219 ezer Ft eredeti előirányzattal
382.655 ezer Ft módosított előirányzattal és
357.558 ezer Ft teljesítéssel
- ellátottak juttatásai
17.348 ezer Ft eredeti előirányzattal
27.122 ezer Ft módosított előirányzattal és
27.082 ezer Ft teljesítéssel
- speciális (működési) célú támogatásokat
63.215 ezer Ft eredeti előirányzattal
75.741 ezer Ft módosított előirányzattal és
75.316 ezer Ft teljesítéssel

- pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalékokat)
94.969 ezer Ft eredeti előirányzattal
50.677 ezer Ft módosított előirányzattal és
--------- ezer Ft teljesítéssel
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeinek – az
intézményfinanszírozást is magában foglaló - összegét
185.859 ezer Ft eredeti előirányzattal
202.213 ezer Ft módosított előirányzattal és
196.490 ezer Ft teljesítéssel
kiadásainak összegét
185.859 ezer Ft eredeti előirányzattal
202.213 ezer Ft módosított előirányzattal és
195.737 ezer Ft teljesítéssel
a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint célonkénti
és címenkénti részletezésben
25.700 ezer Ft eredeti előirányzattal

46.260 ezer Ft módosított előirányzattal és
34.323 ezer Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 6.számú mellékletben foglaltak szerint
feladatonkénti és címenkénti részletezésben
599.440 ezer Ft eredeti előirányzattal
793.743 ezer Ft módosított előirányzattal és
564.002 ezer Ft teljesítéssel,
jóváhagyja.
(6) Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat, pénzeszköz átadásokat,
3.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
7.658 ezer Ft módosított előirányzattal és
5.922 ezer Ft teljesítéssel
- kölcsönök kiadásait
5.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
6.200 ezer Ft módosított előirányzattal és
3.505 ezer Ft teljesítéssel
- a hitel törlesztés összegét
4.348 ezer Ft eredeti előirányzattal
4.348 ezer Ft módosított előirányzattal és
4.348 ezer Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
2. §
Az önkormányzat a 2009. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. számú mellékletben
részletezettek szerint, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 4.878.983 ezer Ftban állapítja meg.
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.
3. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 9. számú melléklet szerint
fogadja el.
4. §
Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti
bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

5. §
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 7. számú
melléklet szerint fogadja el.
6. §
Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 11., 11/a. számú mellékleteknek
megfelelően jóváhagyja.
7. §
Az önkormányzat 2009. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését,
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a
12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.
8. §
Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6/a számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
Zalakaros Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B. §.-ok, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. 92/A. §. (1) bekezdésének megfelelően kell nyilvánosságra hozni és
közzétenni.
10. §
(1) Ez a rendelet 2010. április30. napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2010. április 30.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

2/ Természeti környezet értékei védelméről szóló rendelet a hatályba lépés lehetőségének
vizsgálata
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismertette az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
11/2010. (IV.20.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják a képviselőtestület számára elfogadásra, hogy a határozati javaslat 2. pontja helyett
a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló rendelet kerüljön felülvizsgálatra.
Valamint javasolják kiegészíteni az előterjesztést a térképvázlattal és a felméréssel.
Novák Ferenc: Felhívta a figyelmet a helyi védettség jelentőségére. Kérdésként vetette fel,
hogy a fenyőfa sorok, egyedi fák, temető bizonyos részei kerüljenek-e helyi védelem alá.
Czirákiné Pakulár Judit: A közterületeken, egyéb helyszínen lévő területek védettségével
egyetért, magánterületek esetén javasolja figyelembe venni, hogy a védettség kialakítása
milyen költségvonzattal jár.
Szirtes Lajos: Javasolja a testületnek, hogy a rendelet felülvizsgálatára két határidő kerüljön
megjelölésre a júniusi és a szeptemberi testületi ülésig.
Az újonnan vizsgálandó területek kerüljenek a kezelési tervbe.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 52/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elfogadja a Zöld Zala Természetvédelmi Egyesület 300. 000 Ft+ÁFA ajánlatát, s
felkéri a Hivatalt, hogy a kezelési tervek elkészítése érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
2. Felkéri a Jegyzőt, a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló rendelet
kerüljön felülvizsgálatra.
3. A kiegészíteni az előterjesztést a térképvázlattal és a felméréssel.

Határidő: 2010. június 10.
2010. szeptember 9.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ Épített értékek védelméről szóló ör. végrehajtásának tapasztalatai
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
12/2010. (IV.20.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják a képviselőtestület számára, hogy a hivatal végezze el a 2010. júniusi testületi
ülésig az épített értékek állagának felülvizsgálatát, mérje fel, hogy a kőkeresztek milyen
állapotban vannak, felújításuk szükséges-e, készítsen fényképfelvételeket, egyeztessen a
tulajdonosokkal a költségek viselése tárgyában és ismételten terjessze a képviselőtestület elé.
Karmazin József: Az épület állomány helyszíni szemléje a bizottság döntését követően
megkezdődött, a műszaki állapotban alapvető változás nincs, a helyileg védett épületek állaga
jó.
Képviselőtestület 53/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A képviselőtestület az épített értékek védelméről szóló ör. végrehajtásának
tapasztalatairól készült tájékoztatást tudomásul veszi.
Szükségesnek tartja, hogy a védelem alá tartozó épületek/építmények műszaki
állapotáról folyamatosan álljanak rendelkezésre információk. Ennek érdekében a
hatástanulmány megállapításai alapján a rendeletben foglaltak szerint a
felülvizsgálatot el kell végezni, és annak eredményéről, a szükséges
intézkedésekről tájékoztatást kell adni.
Határidő: 2011. március. 31.
Felelős: polgármester
2/ A Polgármesteri Hivatal végezze el az épített értékek állagának felülvizsgálatát,
mérje fel, hogy a kőkeresztek milyen állapotban vannak, felújításuk szükséges-e,
készítsen fényképfelvételeket, egyeztessen a tulajdonosokkal a költségek viselése
tárgyában és ismételten terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ Táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 12/1997. (VIII.12.)
számu Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok javaslatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
13/2010. (IV.20.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Bizottság felállítását javasolják helyszíni szemlére vonatkozóan, melynek tagjai: Czirákiné
Pakulár Judit, Marton Tamás, Vlasicsné Dörgönye Márta, Novák Ferenc, főépítész,
közterület-felügyelő, az engedélyezési eljárás szerinti ügyintéző.
A bizottság határozza meg a csomópontonként, területenként elhelyezhető táblák számát,
hirdetés költségét (térítésmentes, kedvezményes térítésű), valamint a táblákra helyezhető
hirdetések maximális számát.
A bizottság készítsen jegyzőkönyvet a testületi ülésig, amelyet a képviselőtestület elé kell
terjeszteni.
Javasolja az előterjesztés kiegészítését a helyszíni bizottság javaslataival.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A jelen testületi ülésen nem javasolja rendelet módosítás, hanem
uj rendelet alkotást javasol május hónapban, illetve a régi rendelet hatályon kívül helyezését
tartja szükségesnek.
Novák Ferenc: Egyetért a javaslattal.
Czirákiné Pakulár Judit: Hangsúlyozza a rendelet szükségességét.
Szirtes Lajos: Javaslatot tesz arra, hogy az új, egységes szerkezetű táblák, feliratok, plakátok
elhelyezéséről szóló rendelet-tervezet kerüljön előterjesztésre május hónapban, ezzel
egyidejűleg a régi rendelet kerüljön hatályon kívül helyezésre.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 54/2010. (IV.29.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I. Elrendeli, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján egységes szerkezetű táblák,
feliratok, plakátok elhelyezéséről szóló rendelet-tervezet kerüljön előterjesztésre,
ezzel egyidejűleg a Táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról
szóló 12/1997. (VIII.12.) számú Ör. kerüljön hatályon kívül helyezésre.
II.1../ Elrendeli a Rendelet 1. sz.,Mellékletében felsorolt csomópontok
létrehozását.
2/ Elrendeli valamennyi hirdető berendezésként – a Nemzeti Közlekedési Hatóság
hatáskörébe tartozó táblák, és az Önkormányzat tulajdonában lévő hirdető és
útbaigazító táblák kivételével – 2009. december 31-ig engedélyezett egyéni
tulajdonban, de közterületen lévő tábla eltávolítását a Termál, Petőfi, Fő, - és
Kossuth, a Bodahegyi út, a Panoráma út, a Tűzoltószertár előtt, továbbá a
Gyógyfűrdő tér vonatkozásában.

3/ Egyéni kereskedelmi igények céljára a zalakomári elágazónál 6 db.2x3 méteres
új hirdetési felület kialakítását rendeli el, melyen a jelenlegi táblák tulajdonosai
hirdethetnek.
4/ Elrendeli a Termál úton lévő – korábban Honda – Citroen által bérelt 6 elemes
önk. Hirdetőtábla áthelyezését a Bodahegyi út torkolatára, a jelenlegi, elbontandó
Friskó- Koma tábla közelébe történő kihelyezését, melyen elsődlegesen a
Bodahegyi úton érdekeltek helyezhetik el hirdetéseiket.
5/
A Napfény Hotel előtti önkormányzati tábla a Panoráma és Szőlő utca
kereszteződésre kerül, amelyen a jelenlegi ottani 2 tábla tulajdonos: Farkas Panzió
és a Friskó Panzió kap lehetőséget.
6/ Az Árpád szobornál lévő gyalogátkelőhelynél a Termál u. páratlan oldalán a
Szent István térről áthelyezendő 2 elemes önk. hirdetőtábla kerül kihelyezésre,
melyen a Farkas Panzió és a Szilágyi Cukrászda kap hirdetési lehetőséget, ott
lévő elbontandó tábláik helyett.
7/A Kertmozi hirdetőtáblája megszűnik.
III.1/ Elrendeli, hogy a 2010.04.27-i közterületi bejárásról készült
jegyzőkönyvben felsorolt közterület használatok jogszerűségét a
Közterületfelügyelet részletesen vizsgálja meg, a közterület határvonalának
előzetes tisztázását követően, szükség esetén hívja fel az érintetteket arra, hogy helyszíni bírság terhe mellett - kérelmezzék a közterület használatot záros
határidőn belül.
2/ Elrendeli továbbá a jegyzőkönyvben említett bontások, javítások, egyéb
javaslatok megvalósítási lehetőségeinek vizsgálatát.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta

5/ Zöldterület gazdálkodásra vonatkozó ÁSZ vizsgálati jelentésre készített intézkedési
terv végrehajtása
- Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2003. (IV. 25.)
számú Ör. módosítása
- Környezetvédelmi program módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismertette az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
14/2010. (IV.20.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az előterjesztés elfogadását javasolják a képviselőtestület számára.
Javasolják, hogy a „zöld szemét” ősszel kerüljön összegyűjtésre, egy zöld járat kerüljön
bevezetésre a szemét elszállítására. Az étolaj elszállítását is meg kell szervezni, a hivatal
gondoskodjon erről.

Az óvoda melletti játszótéren faültetést javasolnak, továbbá meg kell oldani a homok
lefedését, valamint a játszótér bekerítését is amennyiben e feladatokra a pályázati lehetőség
adódik. A kerítés készítésére (dróthálóból) a hivatal készítsen költségvetést.
Szabadics József az ülésteremben megjelent.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5/2010.(IV.30.) rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL szóló 5/2003. (IV.25.) számú rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény /továbbiakban: Ötv./ 16. §(1) és 18.§. /1/ bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1994. évi LXIII. törvény 62.§ (5) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL szóló 5/2003. (IV.25.) számú rendelet (továbbiakban SZMSZ) III.
fejezet 5. §. /3/ bekezdése az alábbi i./ ponttal egészül ki:
„
III. FEJEZET
Települési Önkormányzat
Az Önkormányzat feladata, hatásköre, szervezete
5.§.
i./ Az épített és természeti környezet védelméről – külön rendeltében foglaltaknak
megfelelően gondoskodik. Feladatellátás mértékét és módját a Függelék II. számú melléklete
szerinti – a helyi környezet védelméről szóló - önkormányzati rendelet tartalmazza.”

2.§.
a helyi környezet védelméről, a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Zalakaros
Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2004. (IV.21.) rendeletét az alábbiak szerint
módositja:
Az Ör. VII. fejezetének rendelkezéseinek helyében az alábbiak lépnek, a VII. fejezet
számozása egyeidejüleg VIII. fejezetre,, a 34.§. 38.§-ra, 35.§. 39.§-ra változik.
VII. fejezet
A zöldterületek használata, védelme, fejlesztése, fenntartása
A zöldterület fejlesztés, fenntartás felújítás közös szabályai
34.§.
(1)A város zöldterületi ellátottságának biztosítása az önkormányzat feladata.
(2) A zöldterületi rendszer fejlesztésére a rendezési tervek, beruházási programok
készítésének időszakában az Önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága tesz
javaslatot.
(3) A zöldterület-fejlesztésre vonatkozó javaslat kidolgozásánál az egységes összefüggő
zöldterületi rendszer létrehozására kell törekedni.
(4)A zöldterületek fejlesztési, fenntartási, felújítási feladatainak elvégzéséről a rendezési
tervekben és a jelen rendeletben foglaltakat betartva, azok mindenkori tulajdonosa köteles
gondoskodni.
(5) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő közhasználatra átadott közterületek és
zöldterületek, tervezéséről, gondozásáról szolgáltató útján gondoskodik.
(6) A szolgáltató felelős a zöldterületek fenntartási terveiben szereplő mindenkor időszerű
ápolási, növényvédelmi munkák, valamint a közterületekre vonatkozó éves szerződések és az
intézkedési tervben foglalt munkák folyamatos, színvonalas, a szakmai előírások szerinti
elvégzéséért.
(7) A (6) bekezdésébe nem tartozó közterületek vonatkozásában eseti szerződésekkel kell
gondoskodni a köz- és zöldterületek gondozásáról.
A közhasznú zöldterületek használata, védelme
A közhasználatú zöldterületek használata

35§
(1) Közhasználatú zöldterületeket és azok közcélú építményeit és felszereléseit a
rendeltetésüknek megfelelő célra és módon, állaguk sérelme nélkül mindenki ingyenesen
használhatja.
(2) A zöldterületen csak olyan magatartás tanúsítható, amely mások nyugalmát nem zavarja.
(3) Zöldterületen, játszótéren járművel közlekedni, parkolni tilos!
Költözködés esetén (bútorszállítás, stb.) a járdára, a zöldterületre gépjárművel be lehet hajtani.
Munkavégzés céljából a parkosított területen, ezek sétányain a parkfenntartás céljára szolgáló
munkagépek közlekedhetnek.
A zöldterületben, illetve közterületben okozott kárt e rendeletben szabályozottak és a Ptk.
szabályai szerint meg kell téríteni.
(4) Tilos a zöldterületen, parkosított területen, játszó- és pihenőkertekben:
- a növényzet, a szobrok, felszerelési tárgyak rongálása,
- virágok és egyéb növények szedése, fák és bokrok engedély nélküli kivágása,
- fák törzseinek hirdetések céljára történő használata,
- fák törzsére való írás, vésés,
- tüzet rakni, kivéve a zöldterület fenntartója által kialakított tűzrakó helyen.
(5) A város területén kialakított játszóterek, játszó- és pihenőhelyek játszószereit, a
sportudvarokat (dühöngőket) diákok és 14 éven aluli gyermekek használhatják. A
sportudvarokat és sportpályákat reggel 8-tól 20 óráig lehet igénybe venni.
Zöldterületek védelme
36.§.
(1) Közhasználatú zöldterületen csak a közérdekű létesítmények érdekében szabad olyan
munkát végezni - engedély alapján - amely a növényzetben kárt okozhat. A munkavégzést
előzetesen, azonnali hibaelhárítás esetén 24 órán belül be kell jelenteni a Polgármesteri
Hivatalba. A Polgármester az engedélyt akkor adhatja ki, - az azonnali hibaelhárítás
kivételével - ha az érintett zöldterület állapotfelmérése megtörtént, továbbá a (3)-(5)
bekezdésében foglaltak teljesítésére a kérelmező a megállapított összeget a Polgármesteri
Hivatalnál letétbe helyezte. A letétbe helyezővel a közterület helyreállítását követően el kell
számolni és részére számlát kell adni.
Ezt a rendelkezést a zöldterületnek nem minősülő közterületek felbontására is alkalmazni kell,
kivéve a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. hatálya alá tartozó közterületeket.
(2) Aki a zöldterületen, parkosított területen, játszó- és pihenőhelyen a növényzetet
megrongálja köteles a kárt megtéríteni. A kártérítés összegét kertészeti szakértő állapítja meg
a zöldterület gazdálkodási koncepcióban elfogadottak alapján. Amennyiben a károkozóval a
kártérítés kérdésében nem lehet egyezséget kötni, a Ptk. szabályai szerint kell a
polgármesternek eljárni. A tulajdonos önkormányzat a megállapított és befizetett összeg
terhére a pótlást egy éven belül szakszolgáltatóval köteles elvégeztetni. A megállapított
pénzösszeget a szolgáltató számlájára kell utalni, aki a pótlást elvégzi és az összeggel év
végén elszámol.

(3) Ha a közhasználatú zöldterületnek engedélyezett más célú használata folytán a
zöldterületen lévő növényzet, építmények, berendezések, vagy felszerelések megsemmisülése
várható, vagy a megsemmisülés az engedélyezett tevékenység kivitelezése alatt történik, a
jogosított köteles a zöldterület helyreállításán túl a megsemmisült vagy károsodott növényzet
eszmei értékének megfizetésére is. A fizetendő összeg meghatározása és befizetésének módja
a (2) bekezdésben foglaltak szerint történik.
(4) A zöldterült felbontási munkát úgy kell végezni, hogy a fák törzsét kalodázással, a
cserjéket korlátkészítéssel meg kell óvni, amennyiben ez nem biztosítható és lehetséges, úgy a
növényeket át kell ültetni.
(5) A zöldterület természeti értékeit fokozott védelemben kell részesíteni. Mindenféle
zöldterület-fenntartási
tevékenységtől
eltérő
munkát
kertészeti
szaktervezővel
véleményeztetni, vagy terveztetni kell. A természeti értékeket a rendelet mellékletét képező
függelék tartalmazza.
(6) Zöldterületek bármilyen célú igénybevételénél, a termőtalaj felbontásánál a termőtalaj
védelme érdekében a humusz termőréteget le kell szedni és deponálni a zöldterület
helyreállításáig. Az esetleg többletként jelentkező mennyiség csak a város zöldterületeinek
létesítéséhez használható fel, illetve ha az nem használható fel azonnal, akkor az ajkai
kommunális hulladéklerakóhoz kell szállítani, és deponálni. A városi célú felhasználásig a
megőrzésről gondoskodni kell.
(7) A köz- és zöldterület felbontási engedélynek tartalmaznia kell, hogy az engedélyes köteles
más típusú közüzemi szolgáltatások végzésének lehetőségéről, valamint a forgalom
biztonságáról gondoskodni.

37.§.
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületekről, nyilvántartást kell vezetni.

(2) A nyilvántartás alapja az önkormányzati ingatlanvagyon kataszter, melyen a változásokat
folyamatosan át kell vezetni.
(3) Az ingatlanvagyon kataszter köz- és zöldterületekkel kapcsolatos adatairól térképi
nyilvántartást is fel kell fektetni.
3.§.
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010. április 30. napján.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Képviselőtestület 55/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A településen lévő zöldterületek fejlesztése és fenntartása tárgyában tartott ÁSZ
vizsgálati jelentésre készített, 68/2009. (IV.24.) számú határozatával elfogadott
Intézkedési Terv végrehajtására vonatkozó, a Tervben foglalt hiányosságok
megszüntetése érdekében tett intézkedéseket elfogadja.
A Képviselőtestület határozatáról az ÁSZ-t tájékoztatni kell.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ Zalakaros Város Képviselőtestülete a Környezetvédelmi Programot a fentiek
szerint a Zöldterület gazdálkodásra vonatkozó résszel kiegészíti.
Határidő: folyamatos (program végrehajtása)
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

3/ A „zöld szemét” összegyűjtéséről ősszel gondoskodni kell, a szemét
elszállítására egy zöld járat kerüljön bevezetésre.
Határidő: 2010. október 30.
Felelős: jegyző
4/ Az étolaj elszállításának megszervezéséről a Polgármesteri Hivatal
gondoskodjon.
Határidő: Folyamatos
Felelős: jegyző
5/ Az óvoda melletti játszótéren fákat kell ültetni.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
6/ A játszótéren meg kell oldani a homok lefedését, valamint a játszótér bekerítését
is amennyiben e feladatokra a pályázati lehetőség adódik.
A kerítés készítésére (dróthálóból) a hivatal készítsen költségvetést.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

6/ A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismertette az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
15/2010. (IV.20.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az előterjesztés elfogadását javasolják a képviselőtestület számára azzal, hogy annyi
kedvezményes bérlet kerüljön értékesítésre, ahány alkalmazottja a vállalkozónak van.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A bizottsági javaslatot javasolja pontosítani azzal, hogy az
áruszállításra vonatkozóan „Megállni tilos” tábla kerüljön kihelyezésre.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
6/2010. (IV.30.) számú rendelete
a 13/1998. (V.25.) számú fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről
önkormányzati rendelet módositásáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§ (1) bekezdése valamint közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 15. §. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a
következő rendeletet alkotja.
1. §.
/1/ A A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú
(továbbiakban: Ör.) rendelete 2. számu melléklete „C” pontja az alábbiak szerint módosul:
2. számú melléklet
A./
2010. évi parkolási tarifák

Személygépkocsi
Motorkerékpár
Lakókocsi
Autóbusz

1 óra
120 Ft
70 Ft
240 Ft
360 Ft

2 óra
240 Ft
140 Ft
480 Ft
720 Ft

3 óra
360 Ft
210 Ft
720 Ft
1080 Ft

4 óra
Egész nap
480 Ft
600 Ft
280 Ft
350 Ft
960 Ft
1200 Ft
1 440 Ft
1.800 Ft

B./
2010. évi parkolási pótdíjak
Személygépkocsi
Motorkerékpár
Lakókocsi
Autóbusz

3600 Ft + 0-1 órára eső parkolási díj = 3720 Ft
1200 Ft + 0-1 órára eső parkolási díj = 1270 Ft
6000 Ft + 0-1 órára eső parkolási díj = 6240 Ft
7200 Ft + 0-1 órára eső parkolási díj = 7560 Ft

C./
2010. évi parkolási bérletek
1 hetes
2 hetes

3100 Ft + ÁFA = 3700 Ft
6100 Ft + ÁFA = 7300 Ft

9200 Ft + ÁFA = 11000 Ft
13250 Ft + ÁFA = 16000 Ft
13460 Ft + ÁFA = 16200 Ft
14700 Ft + ÁFA = 17600 Ft

3 hetes
1 hónapra
Éves (lakás)
Éves (üzlet)

Az árak az Áfa-t tartalmazzák.
Bérlet használat
1) A Gyógyfürdő tér területén üzletműködési engedéllyel árusító kereskedők és alkalmazottai,
valamint a piac területén árusítók részére éves, kedvezményes bérlet adható egy illetve több
parkolóhelyre.
A bérleten fel kell tüntetni a parkolóhelyet igénybevevő gépkocsi rendszámát, azzal a
kikötéssel, hogy egy parkolóhelyre maximum 2 db/ vagy annyi kedvezményes bérlet kerüljön
értékesítésre, ahány alkalmazottja a vállalkozónak van.
(váltott parkolás)
2.) A Gyógyfürdő téren lévő lakásingatlanoknak üzletműködési engedéllyel nem rendelkező
azon tulajdonosai részére, akik állandó lakosként ezen ingatlanokba bejelentkeztek és
parkolásuk a magánterületükön nem lehetséges, ugyancsak éves kedvezményes bérlet adható
ingatlanonként egy gépkocsira.
Az árak az Áfa-t tartalmazzák.
4.) az 1 .) –3.) alatt említett bérletek meghatározott helyen parkolásra nem jogosítanak
D./ Ideiglenes használatra kijelölt területen történő parkolás alapdíja (Ft-ban, mely az ÁFA-t
tartalmazza)

2009. évi parkolási tarifák (Ideiglenes parkoló)
Személygépkocsi
Motorkerékpár

egész napos
450
230

Tehergépkocsival, lakókocsival, autóbusszal parkolni TILOS!
Az áruszállításra vonatkozóan „Megállni tilos” tábla kerüljön kihelyezésre.
Pótdíjak mértéke a 2.sz. melléklet B./ pontban meghatározottak szerint fizetendő.

Záró rendelkezések
2.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Kihirdetve:
2010. április 30.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 56/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Gyógyfürdő téren az üzletek áruval történő ellátása érdekében a „Megállni
tilos” táblához kiegészítő tábla kerüljön kihelyezésre, „Kivéve áruszállítás”
megjelöléssel.
Felül kell vizsgálni a téren a „Megállni Tilos” táblák szükségességét és
indokoltságát.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

7/ A Kilátó úti területek belterületbe vonására vonatkozó 106/2008.(IV.24.) számú
képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 57/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A településrendezési tervben meghatározott belterületi határvonal figyelembe
vételével a Kilátó u-ban további öt telket belterületbe von.
A 106/2008.(IV.24.) sz. határozat 1. pontjában szereplő helyrajzi számokat az
alábbiakkal egészíti ki:
2351/5, 2351/6, 2353, 2354 és 2369/4.
A belterületbe vonás további szempontjairól és feltételeiről szóló határozati
pontokat e területekre is alkalmazni kell.
2. Kezdeményezni kell a 2368 hrsz-ú, belterületi határ által kettévágott terület
megosztását és a belterületbe eső rész méretét (a saját használatú magánút
korrekciójával) a szabályozási előíráshoz kell igazítani.
A területegységet Észak-keletről határoló útnál a szabályozási terv szerinti 8.0 m-t
is biztosítani kell, ezért a belterületbe vonási munkarész készítésével egyidejűleg a
szükséges telekrendezéseket a tulajdonosokkal együttműködve el kell végezni.
Határidő: megállapodásra 2010. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
8/ Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismertette a pénzügyi bizottság javaslatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 1/2010. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a 2009. évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 58/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a határozat mellékletében
megfogalmazott, Zalakaros Város Önkormányzatánál és a Móra Ferenc Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár költségvetési
szervnél 2009. évben elvégzett ellenőrzések tapasztalatairól készült Éves
Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést megtárgyalta és elfogadja.
9/ Tájékoztató köztisztasági rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól,
különös tekintettel a Közterület-felügyelet munkájára
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 1/2010. (IV. 20.) számú határozata:
A bizottság:
A beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 5/2010. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság:
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzésének tapasztalatairól, különös tekintettel
a közterület-felügyelet munkájára - tárgyában készített előterjesztést elfogadásra javasolja a
képviselőtestület számára azzal a kiegészítéssel, hogy közterület-felügyelet hatékony
intézkedéseivel a közterületi problémák, hiányosságok mielőbbi megszüntetésére kerüljön
sor.
A közterület-felügyelet tagjai a tevékenységük során fordítsanak nagyobb figyelmet a
közterületek rendjére, a problémák mielőbbi észlelésével és azok kijavítására soron kívül
intézkedjenek.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal kiegészítve:
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 59/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A közterület-felügyelet 2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta azzal a
kiegészítéssel, hogy a közterület-felügyelet hatékony intézkedéseivel a közterületi
problémák, hiányosságok mielőbbi megszüntetésére kerüljön sor.

A közterület-felügyelet tagjai a tevékenységük során fordítsanak nagyobb
figyelmet a közterületek rendjére, a problémák mielőbbi észlelésével és azok
kijavítására soron kívül intézkedjenek.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
10/ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismertette a humánpolitikai bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 2/2010. (IV. 20.) számú határozata:
A bizottság:
A beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A helyettes szülői hálózat kialakításáról adott tájékoztatást.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 60/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
11/ Tájékozató a Turisztikai Egyesület 2009. évi gazdálkodásáról
Előadó: Horváth Vencel egyesület elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismertette az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
16/2010. (IV.20.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják az előterjesztés elfogadását azzal, hogy minél több pályázati lehetőséget vegyen
figyelembe az egyesület gazdálkodása során.
Czirákiné Pakulár Judit: Az egyesület 2009. évi gazdálkodásáról szól, majd a jelenlegi
pályázatokról adott tájékoztatást.

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal kiegészítve.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 61/2010. (IV.29.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A képviselőtestület a Zalakaros Turisztikai Egyesület 2009 évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót megismerte az ott leírt tájékoztatást elfogadta.
2/ Javasolja, hogy minél több pályázati lehetőséget vegyen figyelembe az
egyesület a gazdálkodása során.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Horváth Vencel egyesület elnöke

12/ 2010. évi Város Napi rendezvény előkészítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
17/2010. (IV.20.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják a képviselőtestület számára elfogadásra, hogy helyi művészeti együttesek adjanak
műsorokat, tehát az ünnepség és műsortervre vonatkozóan az „A” variáció szerint, a külföldi
delegációknál javasolja, hogy csak azok kerüljenek meghívásra, akik bennünket is meghívnak
a kölcsönösség elve alapján a „B” variáció szerint.
A Zöld Ág táncegyüttes városnapi ünnepségen történő szereplésével egyetért.
A Zöld Ág táncegyüttes anyagi támogatását a non-profit szervezetek II. félévi támogatására
vonatkozó pályázati lehetőségek között javasolja figyelembe venni, amennyiben a
feltételeknek megfelel.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal kiegészítve.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 62/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:

A Város Napi rendezvény sikeres megvalósítása érdekében
1. Az előterjesztésben foglalt ünnepség és műsortervet jóváhagyja azzal, hogy
helyi művészeti együttesek adjanak műsorokat az előterjesztés „A” variáció
szerint.
2. A település polgárai részére
Vendéglátást biztosít, amelynek tartalma egytálétel és ital.
Az ellátás költségét a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2010. július 23.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Turisztikai Egyesület elnöke
3.A külföldi delegációknál, partnertelepüléseknél javasolja, hogy csak azok
kerüljenek meghívásra, akik bennünket is meghívnak a kölcsönösség elve alapján
az előterjesztés „B” variáció szerint.
A küldöttségek szállás-és étkezés költségeit a külkapcsolatok szakfeladatok
terhére biztosítja.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Közösségi Ház igazgató
4. A Zöld Ág táncegyüttes anyagi támogatását a non-profit szervezetek II. félévi
támogatására vonatkozó pályázati lehetőségek között javasolja figyelembe venni,
amennyiben a feltételeknek megfelel.
Határidő: 2010. július 23.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Közösségi Ház igazgatója
Turisztikai Egyesület elnöke

13/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismertette a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 3/2010. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a parlagfű elleni védekezés 2010. évi
feladatairól szóló munkatervet és annak ütemterv szerinti végrehajtását.

Dr Hegedüs Ferenc: Ismertette a humánpolitikai bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 3/2010. (IV. 20.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja elfogadásra a parlagfű elleni védekezés 2010. évi feladatairól szóló munkatervet, és
annak ütemterv szerinti végrehajtását.
Czirákiné Pakulár Judit: A határozati javaslatot kiegészíteni javasolja azzal, hogy a parlagfű
díjazására 50 eFt kerül kiosztásra, ebből 25 eFt a fődij összege.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal kiegészítve.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 63/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elfogadja a parlagfű elleni védekezés 2010. évi feladatairól szóló munkatervet
és elrendeli annak ütemterv szerinti végrehajtását.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a feladatok előkészületeiről és a program végrehajtásáról
tájékoztassa a képviselőtestületet.
3. A parlagfű díjazására 50 eFt-ot biztosit a 2010. évi költségvetés terhére, mely
összegből 25 eFt a fődíj összege.
Határidő: 2010.október 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

14/ Ifjúsági koncepció alapján Ifjúsági cselekvési terv elkészítése
Előadó: Novák Ferenc Közösségi Ház igazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismertette a humánpolitikai bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 4/2010. (IV. 20.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek az alábbi javaslatok figyekembe
vételével:
A már működő tevékenységek ne csak célként kerüljenek meghatározásra, hanem az azokat
működtető szakemberek bevonásával kerüljenek pontosan kifejtésre.
A lakáshoz jutás témakörének pontosabb kidolgozása szükséges a cél és a megvalósítás
eszközeinek tekintetében.

A fiatalok lakáshoz jutását a már meglévő lakások egy részének értékesítésével, az abból
befolyó bevételből a megmaradt lakások felújításával meg lehet oldani.
Novák Ferenc: Ismertette az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 6/2010. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság:
Az ifjúsági cselekvési terv elfogadását javasolja a képviselőtestület számára azzal, hogy a
végrehajtást tapasztalatairól 2011. június 30-ig be kell számolni.
Szirtes Lajos: A humánpolitikai bizottság javaslatának feltételrendszerét javasolja pontosítani
azzal, hogy az alapelvek 2011. junius 30-ig kerüljenek kidolgozásra.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a javaslatával, valamint a bizottsági javaslattal
kiegészítve.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 64/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.) Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Előterjesztés 1.
számú mellékletében szereplő ifjúsági cselekvési tervet elfogadja.
2.) Elfogadás esetén a cselekvési tervben foglalt határidők és a feladatok
kerüljenek végrehajtásra.
Felelős: polgármester
Novák Ferenc Közösségi Ház igazgató
Határidő: folyamatos illetve a cselekvési tervben foglaltaknak megfelelően
3.) A már működő tevékenységek ne csak célként kerüljenek meghatározásra,
hanem az azokat működtető szakemberek bevonásával kerüljenek pontosan
kifejtésre.
A lakáshoz jutás témakörének pontosabb kidolgozása szükséges a cél és a
megvalósítás eszközeinek tekintetében.
A fiatalok lakáshoz jutását a már meglévő lakások egy részének értékesítésével,
az abból befolyó bevételből a megmaradt lakások felújításával meg lehet oldani.
Az alapelvek 2011. junius 30-ig kerüljenek kidolgozásra.
Határidő: 2011. junius 30.
Felelős: polgármester
Novák Ferenc Közösségi Ház igazgató

4.) A végrehajtást tapasztalatairól 2011. június 30-ig be kell számolni.
Határidő: 2011. junius 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Novák Ferenc Közösségi Ház igazgató

15/ Zalakaros Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 65/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Szolgáltatástervezési Koncepcióját (2009-2013) elfogadja. A
Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálatának határidejét 2012. április 30.
napjában határozza meg.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

16/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár Alapító kiegészítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 66/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
Alapító okiratát kiegészíti az alábbiak szerint:
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szól 1993.évi LXXIX.
törvény 8.§. szerinti feladatokat ellátó többcélú közös igazgatású közoktatási és 1997.évi
XXXI.törvény 42. § szerinti gyermekjóléti, a 1997.Évi CLVI. törvény 55.§.és 65.§.szerint
nyilvános könyvtár és a 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 6/C. §. szerint iskolai könyvtár
6..a. Költségvetési szerve típus szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési
szerv
- típusa
- tevékenység jellege alapján
- közszolgáltató szerv fajtája alapján

többcélú közös igazgatású közoktatási és
gyermekjóléti
intézmény,
közgyűjteményi intézmény
közszolgáltató szerv
közintézmény

2. Az alapitó okirat . 19. pontja az alábbiakkal egészül ki:
A nyilvános könyvtár alapfeladatait az
1997.évi 55.§. 65.§. alapján látja el. Az iskolai
könyvtári feladatokat a 11/1994.(VI.08.)MKM
rendelet 6/C.§. valamint a 3. sz. melléklet
szerint lája el.
Jelen alapító okiratot Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestülete jóváhagyja azzal,
hogy a 18.a * pont alaptevékenységben meghatározottak 2009. december 31-én hatályát
vesztik, és a 18.b.** 2010. január 1. napjával hatályba lép.
3. Egyidejűleg jóváhagyja a kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

Alapító okirat
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete és Zalamerenye Község 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
az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapitó okiratot adják ki:

1. Költségvetési szerv neve:

Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény,
és Könyvtár

2. Létrehozásáról rendelkező határozat:

Zalakaros Város Önkormányzata
119/1998.(VII.28.),

4. Az intézmény székhelye:

8749 Zalakaros, Liget u. 28. -

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szól 1993.évi LXXIX.
törvény 8.§. szerinti feladatokat ellátó többcélú közös igazgatású közoktatási és 1997.évi
XXXI.törvény 42. § szerinti gyermekjóléti, a 1997.Évi CLVI.törvény 64.§. nyilvános
könyvtár
6..a. Költségvetési szerve típus szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési
szerv
- típusa
- tevékenység jellege alapján
- közszolgáltató szerv fajtája alapján

7. Az intézmény szervezete:

többcélú közös igazgatású közoktatási és
gyermekjóléti intézmény, közgyűjteményi
intézmény
közszolgáltató szerv
közintézmény

Szervezetileg egyetlen önálló intézmény,
szakmai
tekintetben
önálló
intézményegységek: Óvoda, Általános
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény, Könyvtár, Bölcsőde

8. Alapító és fenntartó szervek neve, székhelye: Zalakaros Város Önkormányzata
8749Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Zalamerenye Község Önkormányzata,
8747 Zalamerenye, Jókai u. 2.
8.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve székhelye:
Zalakaros Város Önkormányzata
8749Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Zalamerenye Község Önkormányzata,
8747 Zalamerenye, Jókai u. 2.

9. Egyéb irányítási jogokat gyakorló irányító szerv Zalakaros Város ÖnkormányzataKépviselőtestülete Zalakaros, Gyógyfürdő
tér 1.
10. Az intézményvezető kinevezésének rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét az
irányító szerv 5 évre szóló, határozott időre bízza meg. 138/1992.(X.08.) Korm.
rendeletben meghatározott eljárási rend szerint, tekintettel a társulási megállapodásban
meghatározottakra.
10.a. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási viszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak
jogviszonya
alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak
jogállásáról
szóló
1992.évi XXXII.törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkozásra
irányuló
jogviszonyra
a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959 évi IV.
törvény az irányadó.
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon:

12. A vagyon felett intézkedni jogosult szerv:
- Az intézmény használatában lévő ingatlan
ingatlan nyilvántartás szerint :

13. Ellátható vállalkozási tevékenység,

Az intézmény induló vagyonnal alapítása
esetén (Áht. előírásai szerint ) ellátva.
Az intézmény befektetett eszköz vagyona
mérleg szerint az alapító okirat 1. sz.
mellékletét képezi.
Zalakaros Város Önkormányzata
Zalakaros belterület 816 hrsz. és
Zalakaros belterület 773 hrsz.
Az alapító tulajdonát képező ingatlanok,
valamint az ingó vagyon feletti
rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű
használati
jog
gyakorlására
és
rendeltetésszerű használatára terjed.
Az intézmény vállalkozási tevékenységet
nem folytathat.

14. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan működő, és gazdálkodó szerv.
15.Iskolai évfolyamok száma:
- Általános Iskola: 8 évfolyam
- Alapfokú művészetoktatás:12 évfolyam
16. Alapfokú művészetoktatás – művészeti ágak: Zeneművészet

tanszakok:

- zongora
- hegedű
- gordonka
- trombita, kürt, harsona, tuba
- furulya, fuvola, klarinét, szaxofon.

17. Az intézménybe felvehető maximális gyermek
létszám:
Óvoda:
75 fő
Iskola: 1-4 évfolyam /26fő/oszt./
104 fő
5-8 évfolyam 30 fő/oszt/
120 fő
Alapfokú művészetoktatás: l2 évfolyam 70 fő
Bölcsőde: 2X 12 fő
18. Intézmény Alaptevékenysége:
18.
Alapvető szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenységek:
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
852011
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
oktatása(1-4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852022
Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
oktatása(5-8. évfolyam)
852031
Alapfokú művészetoktatás
zeneművészeti ágban
855911
Általános iskolai napközi otthoni
nevelés, iskolaotthonos oktatás az 1-4
évfolyamon,
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
910121
Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
910123
Könyvtári szolgáltatások
889101
Bölcsődei ellátás
889109
Gyermekek napközbeni
ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
- bejáró gyermekek tanulók feladatellátása
Kiegészítő tevékenységek:

562917
Munkahelyi étkeztetés
682002
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
856099
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység
Kisegítő tevékenységek:
5610
Éttermi, mozgó vendéglátás
682002
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
19. Az intézmény célja és feladata :

Zalakaros városban és Zalamerenye Községben
élő 3-16 éves korosztályú gyermekek iskolaelőkészítése, a tanköteles korúak iskolai nevelése
és oktatása, végzős tanulók továbbtanulásra való
felkészítése. Fenti cél és feladat érdekében az
intézmény óvodai, iskolai, 1-4 osztályban
iskolaotthonos valamint napközis csoportokat
szervez, biztosítja a tankötelezettség teljesítését,
törekszik a végzős tanulók továbbtanulásának
megalapozására.
Halmozottan
hátrányos
gyermekek integrált oktatását ellátja.
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
oktatását integráltan biztosítja az óvodai
intézmény egységben az alábbiak szerint:
- enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, ép
és enyhe értelmi fogyatékos autista,
-megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
-megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
A sajátos nevelési igényű gyermekek nappali
rendszerű általános
műveltséget megalapozó
oktatását integráltan biztosítja az iskola az
alábbiak szerint:
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd:
F 81.0. diszlexia
F 81.1. diszgráfia
F 81.2. diszkalkulia
F 90.0. hiperkinetikus és kóros aktivistás zavar
- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség
a megismerő funkciók, vagy viselkedés

fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
Az alapfokú művészetoktatás keretében a zenei
műveltség megalapozása, fejlesztése.
A nyilvános könyvtár alapfeladatait az
1997.évi 55.§. 65.§. alapján látja el. Az iskolai
könyvtári feladatokat a 11/1994.(VI.08.)MKM
rendelet 6/C.§. valamint a 3. sz. melléklet
szerint lája el.
Az intézmény a bejáró gyermekek iskolabusszal
történő szállítását
Zalamerenye Község
Önkormányzatával kötött használati szerződés
alapján látja el.
Bölcsőde: Gyermekek napközbeli ellátása
keretében a bölcsőde a családban nevelkedő 3
éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosító
intézmény,
a
szakmai
programban
meghatározottak szerint.
Feladat jellege szerint. Napos bölcsőde.
Ellátja a bejáró gyermekekkel kapcsolatos
feladatokat.
20. Működési köre, felvételi körzete:

Zalakaros és Zalamerenye Önkormányzat
alapfokú oktatási ellátási kötelezettségének
területe, kivéve az óvodai ellátást, melyre
vonatkozóan
az
intézmény
ellátási
kötelezettségének
területe
a
2009/2010
tanévben/vagy közoktatási megállapodás szerint:
Zalakaros, Zalamerenye és Balatonmagyaród.
Az iskola igazgatója /Otv. 66.§. szerint/
engedélyezheti más településen lakó tanuló
részére a felvételt a 18.pont szerinti maximális
osztálylétszám betöltéséig.
Az Önkormányzat illetékességi területén kívüli
településről való tanulók – szervezett - felvétele
az Önkormányzatok közötti megállapodás alapján
lehetséges.

21. Működési rend:
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
rendelkezik a működés rendjéről, mely az alapító okirat 2.sz. mellékletét képezi.
22. Felülvizsgálat rendje:

Jogszabály előírása alapján illetve szükség
szerint.

23. Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 15

%

Jelen alapító okirat Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestületének és Zalamerenye
Község Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyásával 2010. junius 1-én lép hatályba.

Zalakaros, 2010.április ….
Szirtes Lajos
polgármester

Ódor László
polgármester

Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Zalakaros Város
Önkormányzat Képviselőtestület az /2010.(…….) számú határozatával a
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestület a /2010.(…….) számú
határozatával jóváhagyta.
Zalakaros, 2010. április. …

Szirtes Lajos
polgármester

Ódor László
polgármester

17/ Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelőbizottság tagjai és más vezető állású munkavállalói javadalmazásának szabályozása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 7/2010. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság:
Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, felügyelő-bizottság
tagjai és más vezető állású munkavállalói javadalmazásának szabályozására vonatkozó
előterjesztést, valamint határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 67/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1. A Gránit Zrt. gazdasági társaság tekintetében megállapítja, hogy társaság
jelentősége, mérete, működésének jellege indokolja az igazgatóság további
fenntartását.
2. Felkéri a Gránit Zrt gazdasági társaság igazgatóságát, hogy a vezető
tisztségviselők, felügyelő-bizottsági tagok, valamint a vezető állású munkavállalók
javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások
módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről a szabályzatot alkossa meg
A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe
kell helyezni.
3. A Karos Park Kft gazdasági társaság vonatkozásában felkéri a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a vezető tisztségviselők, felügyelő-bizottsági tagok, valamint a
vezető állású munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése
esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről a
szabályzatot alkossa meg.
A szabályzatot az elfogadásától számított 30 napon belül a cégiratok közé letétbe
kell helyezni.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Vencel Gránit Zrt. elnök-vezérigazgató
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

18/ „Virágos Magyarországért” virágositási,
versenyfelhívás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

parkosítási

és

környezetszépítő

Szabadics József: Az „A” változat elfogadását javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” változatát.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 68/2010. (IV.29.) számu határozata:

Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata részt vesz a „Virágos Magyarországért” 2010.
évi környezetszépítő versenyben.
2/ A pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: 2010. május 10.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

19/ A Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálására pályázati lehetőség
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 4/2010. (IV.20.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek, hogy az energiaracionalizálási
pályázatot csak a közvilágítás korszerűsítésre vonatkozóan nyújtsa be az Önkormányzat
tekintettel arra, hogy a gazdaságossági számítások az egyéb korszerűsítéseket nem indokolják.
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 5/2010. (IV. 20.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a KEOP 5.3.0/A pályázat benyújtását a Polgármesteri
energiakorszerűsítésére.

Hivatal

Szabadics József: Az önkormányzat épületének energiaracionalizálásához nagy önerő
szükséges.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Az épület É-i oldalán a nyílászárók elkorhadtak, szükséges a
nyílászárók cseréje.
Czirákiné Pakulár Judit: Pályázat benyújtását javasolja.
Marton Tamás: Javasolja az ablakok cseréjét.
Szabadics József: Javasolja, hogy az ablakok legyenek kicserélve és történjen meg az épület
hőszigetelése is.
Novák Ferenc: Pályázat benyújtását javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 69/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a KEOP 5.3.0/ A pályázati
felhívására keretében a Polgármesteri Hivatal, Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1. sz.
alatti épületének energiakorszerűsítésére.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges tervek és a pályázati dokumentáció
elkészítésére az ajánlatkérésre, és a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés
megkötésére.
Határidő: 2010. május 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

20/ Zalakaros Sportjáért Közalapítvány alapító okirat 1.sz. függelékének módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 70/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A.26/2010. (II.11.) számu határozatát hatályon kívül helyezi.
2/ A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium tagjainak 2010.
április 29. napjától 2015. április 29.napjáig –
Jankovics Attila Zalakaros, Park u. 87. sz. alatti és Stégli János Zalakaros, Ibolya
köz 1. sz. alatti lakosokat választja meg.
3/ A Kuratóriumi tagok részére elfogadó nyilatkozat szükséges.

4/ A közalapítvány nyilvántartott adatiban bekövetkezett változás átvezetése
érdekében szükséges intézkedéseket a Polgármesteri Hivatal tegye meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

21/ Bodahegyi út közlekedési, parkolási helyzetének felülvizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Czirákiné Pakulár Judit: Ismertette az előterjesztést. A városrehabilitációs pályázattól külön
kezelendő e vizsgálat, elsősorban a Viktória Vendéglő előtti parkoló, területrendezése miatt
szükséges a jelen vizsgálat.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja, hogy a testület a vizsgálati anyagot tekintse első
olvasatnak. A vizsgálat elkészítésére a parkolók számának felülvizsgálata miatt került sor.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért azzal, hogy a Viktória Étterem előtti parkoló kialakításra
kerüljön a tereprendezés miatt.
Dr Hegedüs Ferenc: Javasolja, hogy időkorlátozó óra kerüljön felszerelésre azért, hogy
idegenek tartósan ne álljanak meg ezen a területen.
Novák Ferenc: Egyetért az elhangzottakkal, azzal, hogy megfontolás tárgyát képezi az időbeli
korlátozás.
Szabadics József: Véleménye szerint a Viktória előtti kavicsos terep rendezése szükséges, a
Bodahegyi úti parkolókkal jelenleg nem kellene foglalkozni.
Magyarné Kovács Judit: A Viktória Étterem előtti sarok parkosítást javasolja.
Szirtes Lajos: Át kell gondolni ezt a kérdést, fontos, hogy fizetős vagy nem fizetős parkoló
kerül kialakításra a Viktória Étterem előtt. Javasolja, hogy a vizsgálatot tekintse a testület első
olvasatnak a vélemények figyelembe vétele mellett, és a májusi testületi ülésre ismételten
kerüljön előterjesztésre.
Dr Hegedüs Ferenc: Időhatároló tábla kihelyezését javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 71/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Bodahegyi út közlekedési helyzetéről szóló vizsgálatot első olvasatnak tekinti
a vélemények figyelembe vétele mellett.
2/ A Bodahegyi út közlekedési, parkolási helyzet vizsgálata során fizetős parkoló
kialakításának indokoltságát, illetve szükségességét fel kell mérni.
A napirend a májusi testületi ülésre ismételten kerüljön előterjesztésre.
Határidő: 2010. május 20.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

22/ Javaslat 2010. évi viziközmű beruházásokra, felújításokra.
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Közbeszerzési eljárás szükségessége miatt bizottság nem tárgyalta a
napirendet. Javasolja, hogy a testület se tárgyalja.
Marton Tamás: Az előterjesztéshez komoly tervek, részletes árajánlat szükséges.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 72/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 2010. évi viziközmű beruházásokra vonatkozóan jelen ülésen nem hoz döntést,
tekintettel arra, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

23/ Székely kapu avatása

/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismertette az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
19/2010. (IV.20.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolja a képviselőtestület számára a határozati javaslat elfogadását.
Magyarné Kovács Judit: A székely kaput a kálváriához javasolja elhelyezni.
Szabadics József: Egyetért a Kertmozi melletti elhelyezéssel.
Dr Hegedüs Ferenc: Hangsúlyozza a „kapu” funkcióját, véleménye szerint annak
megvilágosítása is szükséges.
Bazsó János: A mozi melletti tisztáson javasolja elhelyezni a székely kaput.
Novák Ferenc: Pontosítani tartja szükségesnek a kapu elhelyezésének helyét.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a testületi ülés után a képviselőtestület a helyszint tekintse meg,
és ezt követően jelöljék ki a székely kapu pontos helyét.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot a határozati javaslatot az elhangzottakkal.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 73/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.A székely kapu felállítási időpontjával egyetért. Az ünnepségre meghívja az
adományozót és hozzátartozóját.
2.A küldöttségek szállás-és étkezés költségeit a külkapcsolatok szakfeladatok
terhére biztosítja.
3. A székely kapu pontos helyét a helyszíni szemlét követően határozza meg.
Határidő: 2010. május 14.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Novák Ferenc Közösségi Ház igazgató

24/ Zalai Falvakért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja az együttműködés fenntartását.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 74/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalai Falvakért Egyesület között
2010. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig kötendő - az Egyesület a Zalai
Munkaerő-piaci mentor Hálózati végpontjában, 1 fő , a Munka Törvénykönyve
szerinti jogviszonyban történő alkalmazása érdekében létrejövő - megállapodás
megkötésével.
A megállapodás alapján fizetendő szolgáltatás díját – 17.000,- Ft / hó összeget a
2010. és 2011. évi költségvetések terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2010. május 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
25/„Zalakaros belterületi, központot is veszélyeztető
Vállalkozási szerződés 4. sz. módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

csapadékvíz

elvezetése”

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 75/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1/ Elfogadja a „Zalakaros belterületi, központot is veszélyeztető csapadékvíz
elvezetése” tárgyú kivitelezéssel megbízott Hydrocomp Mélyépítő Kft. (8900
Zalaegerszeg Köztársaság u. 1/a.) 2010. április 20-án kelt szerződésmódosítási
kérelmét, melyben kéri a 2009. április 14-én kelt Vállalkozási szerződés befejezési
határidejének 2010. április 30-ról 2010. május 31-re történő módosítását.
2/ Elfogadja a határidő módosítását az alábbiak szerint:
Részhatáridő: 2009. december 16.
1. T-50-0 Gyöngyvirág sor
1. T-15-1 Gyöngyvirág sor
2. Hegyalja utca II. szakasz
Teljesítési határidő: 2010. május 31.
A megrendelő előteljesítést elfogad.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási szerződés 4. sz. módosításának
aláírására, valamint bejelentés megküldésére a Közbeszerzések Tanácsához és a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.
Határidő: 2010. április 29.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

26/ EU önerő alapra pályázat benyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 76/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be az EU Önerő
Alap felhívására a következő célra:

1. Óvodai nevelési és alapfokú oktatási intézmények fejlesztései célra „A zalakarosi
Móra Ferenc Általános Iskola infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése”
(NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0011) pályázat önerő kiegészítésére
Önerő:
Igényelhető max. támogatás:

22.481.591,- Ft
11.240.796,- Ft




A projekt összköltsége: 222.150.105,- Ft
Pénzügyi ütemezése:
2008. II. félév:
8.506.000,- Ft
2009. I. félév:
108.887.182,- Ft
2009. II. félév: 103.864.423,- Ft
2010. I. félév:
892.500,- Ft



Pénzügyi forrásainak összetétele:
Saját forrás:
22.481.591,- Ft
Támogatás mértéke:
199.668.514,- Ft
Támogatás éves ütemezése:
2009. június
62.462.778,- Ft
2009. október
1.517.028,- Ft
2010. január
135.041.572,- Ft
2010. május
647.136,- Ft
Az önkormányzat az önrészt a 2009. évi és 2010. évi költségvetése terhére
biztosította.
A projekt megvalósításának határideje: 2010. május 31.

2. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
27/„Helyi igényekre épülő szervezetfejlesztés a Zalakarosi Polgármesteri Hivatalban” –
Vállalkozói szerződés II. sz. módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 77/2010. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elfogadja a „Helyi igényekre épülő szervezetfejlesztés a Zalakarosi Polgármesteri
Hivatalban” című projekt szervezetfejlesztési feladatainak ellátásával, szervezetfejlesztéshez

kapcsolódó szoftverbeszerzéssel és térinformatikai rendszer fejlesztéssel megbízott BFH
Európa Projektfejlesztő Tanácsadó Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis u. 4-6. I. em. 6.)
2009. július 15-én kelt szerződés I. sz. módosítással egybeszerkesztett változatának II. és IV.
pontjainak módosítását, mely szerint az Ügyfélszolgálati munkatársak idegen-nyelvi
képzésére vonatkozóan 2010. április 30-án részszámlát nyújt be. A Vállalkozási szerződés
erre vonatkozó módosításai:

II. A szerződés időtartama, határidők, teljesítések
9. pont Ügyfélszolgálati munkatársak idegen-nyelvi képzése
A szerződés II/9. pontjának I. részteljesítési határideje: 2010. április 30.
végteljesítési határideje: 2010. május 31.
IV. Vállalkozói díj
A Vállalkozói díj összege összesen nettó 15.075.000,- Ft + ÁFA, azaz nettó tízenötmillióhetvenötezer forint + ÁFA, mely minden, a szerződés teljesítése során felmerülő költséget
tartalmaz, az alábbiak szerint:

Teljesítés
dátuma
2009. 10.31.

Teljesítés tartalma

Teljesítés
nettó Ft + ÁFA

Költségvetés hatékony

250.000,-Ft + ÁFA

készítéséhez
szaktanácsadás
2009. 10.31.

Környezetbarát közbeszerzési

187.500,-Ft + ÁFA

gyakorlat bevezetéséhez
módosított
szabályzat elkészítése
2009. 10.31.

Vezetői ellenőrzés és

500.000,-Ft + ÁFA

teljesítményértékelés
2009. 09.30.

Lakossági és vállalkozói

1.000.000,-Ft + ÁFA

igényfelmérés az ügyfélszolgálati
tevékenységek színvonalával,
hiányzó, fejlesztendő elemekkel
kapcsolatban
2009. 10.31.

Informatikai stratégia készítése

500.000,-Ft + ÁFA

2009. 10.31.

Esélyegyenlőség és

420.000,-Ft + ÁFA

fenntarthatósági
stratégia

2009. 09.30.

Szervezetfejlesztési képzés

710.000,-Ft + ÁFA

2009. 09.30.

Ügyfélszolgálati képzés

2.800.000,-Ft + ÁFA

2010. 04.30.

Ügyfélszolgálati munkatársak

2.000.000,-Ft + ÁFA

idegen-nyelvi képzése
1. részszámla
2010. 05.31.

Ügyfélszolgálati munkatársak

1.957.500,-Ft + ÁFA

idegen-nyelvi képzése
Végszámla
2010. 05.31.

Térinformatikai rendszer

4.375.000,-Ft + ÁFA

fejlesztése
2010. 05.31.

Elektronikus közigazgatáshoz

375.000,-Ft + ÁFA

kapcsolódó szoftverbeszerzés
Összesen:

15.075.000,-Ft + ÁFA

A Vállalkozó a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás kézhezvétele után, de a
teljesítéstől számított legkésőbb 6 nap múlva jogosult a számla kiállítására.
A teljesítésigazolás megadásának a módja faxon, majd az eredeti példányban postán a
Vállalkozó számára történő megküldése.
2. Felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási szerződés II. sz. módosításának aláírására,
valamint bejelentés megküldésére a Közbeszerzések Tanácsához és a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.
Határidő: 2010. április 29.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

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

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Bazsó János
Jkv. hitelesítő

Magyarné Kovács Judit
Jkv. hitelesítő

