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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. február 28-án
megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz
Árpád, Marton Tamás, Szirtes Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Kötő
Attila alpolgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző, Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató.
Novák Ferenc: Köszönti a Képviselőtestületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Vagyonrendelet módosítása
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
2/ Közoktatási integráció ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Balatonmagyaród Önkormányzat kérése intézményfenntartó társulás létesítésére
közoktatás területén
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Rendezvénytér megvalósításának ütemterve (költségek, szükséges előkészületek)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Zrínyi u. 2. ingatlan bérlete
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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7/ MASH EGTC-ben való részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ Pályázat kiírása az un. „Zöld pavilon” hasznosítására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Zalakaros, 273. hrsz-ú ingatlan ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Egyéni kérelem a 1323/4. hrsz-u ingatlan bérletére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Benzinkút melletti terület értékesítésre történő kijelölése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. alapszabály módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Egyéb ügyek

Novák Ferenc: Megkérdezte, hogy van-e egyéb napirendi javaslat.

Egyéb napirendi javaslat nem hangzott el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag
elfogadta a napirendi javaslatot.
Napirendek tárgyalása:

1/ Önkormányzat vagyonáról szóló 14/2004. (IV.21.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 15/2011. (II.28.) számú határozata:
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Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
14/2004.(IV.21.) számú
rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a vagyonrendelet módosítását a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
12/2011.(III.01.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 14/2004 (IV.21.)rendeletének módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban képviselőtestület) a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv ) 16 § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a 79. §. és 80. §-ban foglaltak, valamint az Államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (továbbiakban: Áht. )108. §. felhatalmazása alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 78.§.(1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
14/2004. (IV.21.) rendeletének ( továbbiakban: Ör.) 24.§ /2/ bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
/2/ A pályázati biztosíték a pályázatban meghirdetett értékesítési ár legalább 10 %-a, de
minimum 5 ezer Ft, amely összeg eredményes pályáztatás esetén a vételárba beszámít.
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2.§
Az Ör. 1. sz. Függelékét az alábbiak szerint módosítja:
- A Zalakaros 273 hrsz-ú kivett közút megnevezésű 2397 nm nagyságú belterületi
ingatlant beépítetlen területté nyilvánítja, azt a törzsvagyonból törli, azt forgalomképessé
nyilvánítja.
3.§
Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2011. március 1.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a „Közoktatási integráció ügyében döntés” című napirend zárt
ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. § (4) b./ pontjában
meghatározottakra.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 53/2011. (II.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a Közoktatási integráció ügyében döntés című napirend
megtárgyalására az Ötv. 12. § (4) b./ pontja alapján.
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Novák Ferenc polgármester 9,15 órakor zárt ülést rendel el, melynek keretében a:
„Közoktatási integráció ügyében döntés”című napirendi pont tárgyalására kerül sor.
A testület 9,45 órakor nyílt ülés keretében folytatja a munkát.

2/ Balatonmagyaród Önkormányzat kérése intézményfenntartó társulás létesítésére
közoktatás területén
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy közoktatási megállapodást már
kötöttünk Balatonmagyaród Önkormányzatával korábban, amelyet ki szeretnék terjeszteni
általános iskola vonatkozásában is.
Az Iskola igazgatója javasolta, hogy az önkormányzat fogadja be a balatonmagyaródi
gyerekeket.
Benkőné Gulyás Edit: Írásban nyilatkozott a döntésre vonatkozóan.
Böröcz József: A bölcsőde és óvoda létszámfeltöltésnél a helybeli gyerekek élvezzenek
előnyt. Az iskolára vonatkozóan egyetért.
Novák Ferenc: Zalamerenye is hozzájárul a kérésükhöz.
Benkőné Gulyás Edit: Az óvoda iskola tekintetében kötelező a felvételi körzet, bölcsödénél
meg lehet kötni, hogy a helyiek előnyt élvezzenek.
A bölcsöde nem tartozik a kötelező felvételi körzetbe, az óvoda, iskola igen, itt nem lehet
elsősorban zalakarosit felvenni.
Czirákiné Pakulár Judit: Az összes jelentkező kisgyerek zalakarosi állandó lakos volt, amikor
a létszám miatt a bizottság 5 kisgyerek felvételét elutasította a bölcsödében, az óvodában
induláskor.
Novák Ferenc: Ellátási kötelezettségünk lesz Zalamerenye és Balatonmagyaród települések
vonatkozásában.
Benkőné Gulyás Edit: 9 ált iskolás, 4 óvodás balatonmagyaródi gyerekről van szó.
Marton Tamás: Gazdasági előnyökkel jár az iskola számára az ellátás.
Novák Ferenc: A gyermeklétszám biztosítása fontos.
Süslecz Árpád: Egyetért Balatonmagyaród Zalakaroshoz csatlakozásával.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 55/2011. (II.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Előzetesen egyetért azzal, hogy Balatonmagyaród község Önkormányzata a Zalakaros
Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár Zalakaros-Zalamerenye intézményfenntartó társulásában tagként részt vegyen.
2/ A végleges döntés meghozatal érdekében:
- felkéri Zalakaros Város Polgármesterét, hogy vegye fel a kapcsolatot
Balatonmagyaród Község Polgármesterével, hogy csatlakozási szándékukat az Alapfokú
oktatási feladatokat ellátó intézményfenntartói társulás létrehozásáról szóló
megállapodás 10/1/ pontjában foglaltakra történő nyilatkozatát tartalmazó határozatát
küldje meg a társulásnak
( 10/1/ A társulásban résztvevő képviselőtestületek a csatlakozást kizárólag azon
települési önkormányzatok képviselőtestületei részére teszik lehetővé, melyek:
- elfogadják a társulás céljait
- hatékonyan közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok költségkímélő
megvalósításában
- vállalják a költségeknek és a többletköltségeknek a finanszírozását
- továbbá jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el )
- Balatonmagyaród önkormányzatát tájékoztatni szükséges, hogy a megállapodás 10/4/
pontja alapján a társulásban résztvevő képviselőtestületek a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. Tv. 102. §. /2/ bekezdése értelmében kikötötték, hogy a csatlakozás
kizárólag a tanév nevelési év kezdeti időpontjával – évente szeptember 1-i hatállyal
történhet azon tényre figyelemmel, hogy új tagiskola vagy tagóvoda létesítése az
intézmények átszervezését jelenti, s alapító okirat módosítását teszi szükségessé.
- Balatonmagyaród Önkormányzata megkereséséről Zalamerenye Község
Önkormányzatát is értesíteni szükséges, tekintettel arra, hogy a megállapodás 10/3/
pontja alapján a társuláshoz új tag csak a társulásban résztvevő valamennyi tag
hozzájárulásával csatlakozhat, amelyhez az egyes képviselőtestületek minősített
többsége szükséges.
4/ Felkéri az intézmény igazgatóját és a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. és 3. pontban
meghatározottak teljesülését követően az intézményfenntartó társulás társulási
megállapodásának módosítását, illetve a csatlakozáshoz szükséges intézkedések
megtételét tegye meg, - figyelemmel a közoktatási törvényre - és a szükséges döntések
meghozatala érdekében a dokumentumokat ismételten terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: Azonnal (2011. március 1.)
illetve a 2. és 3. pontban foglaltakat követően a jogszabályi határidők alapján
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Benkőné Gulyás Edit igazgató
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Benkőné Gulyás Edit az ülésteremből távozik.

3/ Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, a megállapodás módosítására
vonatkozóan.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 56/2011. (II.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása VII. sz. módosítását
az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: Azonnal (2011.március 1.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

4/ Rendezvénytér megvalósításának ütemterve (költségek, szükséges előkészületek)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A hivatal elkészítette a rendezvénytér megvalósításának ütemtervét.
Ez évben, a szezonnyitásra megvalósításra kerül, erről már döntött a testület.
Költségvonzata van, az anyagi források biztosításáról dönteni kell és a szükséges lépéseket be
kell ütemezni.
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Böröcz József: Az elektromos hálózat tervezés 85 eFt + Áfa, a viziközmü tervezés 195 eFt +
Áfa, miért van e nagy különbség a tervezés költségénél. Kölcsön felvételét nem támogatja,
inkább maradjanak el más beruházások, felújítások.
Marton Tamás: A viziközmü tervezés költségében a csatorna tervezés is benn van, ez két
különböző tervet jelent, nem tartja nagy költségnek.
Novák Ferenc: Javasolja a forrás biztosítását a határozati javaslat „A” változatának
megfelelően.
Dr Józsa Zsanett: 20 millió Ft céltartalékot hagyott jóvá a Képviselőtestület a költségvetésben,
ha most ez az összeg felhasználásra kerül, évvégéig a költségvetési egyensúly megtartása
érdekében nem célszerű ezt most felhasználni. Ezért meg kell mondani, hogy mely
beruházások maradjanak el. Ha hitelfelvételre kerül sor, az önkormányzat éven túli hitelt vesz
fel, akkor a könyvvizsgálóval jóvá kell hagyatni az Ötv. 2011. január 1-től módosuló 92/A§-a
alapján. Ez visszafizetési garancia a hitelintézet felé.
Novák Ferenc: 30 millió Ft önrésszel pályázat került benyújtásra, ha nem nyer, akkor
javasolja hitel felvételét.
Javasolja az „A” változat elfogadását, akkor nem kell nevesíteni, melyik beruházások
halasztódnak el.
Szirtes Balázs: Közbeszerzés csak akkor irható ki, ha a forrás rendelkezésre áll. A hitelfelvétel
lehetőségét javasolja megszavazni, nem biztos, hogy igénybe kell venni. A banki folyamatok
elhúzódnak, a lehetőségét meg kell adni, a bankokkal fel kell venni a kapcsolatot, ha esetleg
szükség lesz rá. Átcsoportosítani is lehet a rendelkezésre álló forrásokat.
Süslecz Árpád: Egyetért Böröcz képviselő javaslatával, nem támogatja hitel felvételét,
valamint egyetért Szirtes képviselő javaslatával is, a hitelfelvétel lehetőségét meg kell tartani.
Marton Tamás: Ha nyer a 30 millió Ft-os pályázat, akkor is messze a megvalósítás, hitel
felvételét javasolja a mielőbbi megvalósítás érdekében.
Böröcz József: 20 millió Ft el van különítve, 30 millió Ft a pályázat, bekerülési költsége 40
millió Ft, így nem támogatja a hitelfelvételt.
Czirákiné Pakulár Judit: Hitel felvételét nem javasolja. A 20 milliós Ft-os céltartalék
megfelezését javasolja, ebből 10 millió Ft állna rendelkezésre. Meg kell vizsgálni mely
beruházásokat lehet elhalasztani, ütemezéssel javasolja kezelni, „C” változatként.
Novák Ferenc: A fedett rendezvényteret szezonra meg kell valósítani, javasolja az egyetértést
ez ügyben.
A forrás biztosításáról is dönteni kell.
Felhasználható a céltartalék egy része, más források megjelölésével.
Dr Józsa Zsanett: A rendezvénytér villamos hálózata kiépítésre került korábban, a tervezési
költségek nem az egész hálózat kiépítésére vonatkoznak, a víz-csatorna kiépítése teljes
egészében jelenleg kiépítendő.
A beruházások elhalasztására vonatkozóan: közbeszerzés esetén konkrétan meg kell nevezni a
költségvetésben rendelkezésre álló forrást.
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Novák Ferenc: A Zrínyi utcai csomópont átépítésére 30 millió Ft-os önrész áll rendelkezésre,
idén nem indul be a beruházás, ez az összeg átcsoportosítással felhasználható a rendezvénytér
megvalósítására.
Dr Józsa Zsanett: Nem javasolja átcsoportosítani ennek a beruházásnak a forrását, hiszen a
Zrínyi utcai csomópont átépítésére már benyújtott pályázatunk van, melynek önrészét szintén
igazolni kellett.
Novák Ferenc: Egyetért Czirákiné javaslatával, hogy 10 millió Ft kerüljön elvétele a
céltartalékból a megvalósításhoz, C. változatként.
Dr Józsa Zsanett: Egyetért a C. változattal.
Marton Tamás: Nem javasolja a C. változatot, inkábba azon beruházásokról elhalasztásáról
kell dönteni, amelyek nem sürgősek.
Dr Józsa Zsanett: Ismerteti a rendezvénytér forrására vonatkozó javaslatot.
- 2011. évi költségvetés e célra előirányzott összege 5.sz. melléklet,10. sora.
- 11.sor: arborétum gyógypark pályázat önrésze 15 millió forint átcsoportosításra kerül.
A Képviselőtestület kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési ör. módosítást
terjessze a Képviselőtestület elé.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzottakkal kiegészített határozati javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 57/2011. (II.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A rendezvénytér beruházás megvalósításának előkészületeiről szóló tájékoztatást
elfogadja. A beruházási folyamatot bemutató ütemterv tartásával elérhető, hogy a
létesítmény optimális esetben a város napi ünnepségeknek már helyszínt tud nyújtani.
2/ A pénzügyi feltételek biztosítása az alábbi forrásokból történhet:
- A 2011. évi költségvetésben e célra előirányzott összeg (a 2011.évi költségvetésről
szóló 5/2011. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet, 10. sora) 20 mft, és
- Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban elért teljes költségekhez szükséges
további forrás biztosítása érdekében a 2011.évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.)
önkormányzati rendelet 5. számú melléklet 14. sorában tervezett „arborétum gyógy
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park” 15 millió Ft pályázati önrészének átcsoportosítását rendeli el a rendezvénytér
megvalósítása érdekében.
3/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési ör. módosítást terjessze a
Képviselőtestület elé.
Határidő: 2011. április 7.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5/ Zrínyi u. 2. ingatlan bérlete
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy 40 e Ft átalányt fizet a kistérség,
amiről már döntés született.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Problémát szokott okozni az, hogy a meghibásodott eszközök
javítása kinek a költsége. Pl. mikrosütő, hűtőszekrény meghibásodása esetén.
Önkormányzat fizeti, mint tulajdonos, vagy a kistérség.
Novák Ferenc: Akinek a tulajdonában van, annak a költsége.
Marton Tamás: A tulajdon az önkormányzaté, de nem az önkormányzat használja. Nem
javasolja, hogy a tulajdonos fizesse, hanem a használó, ha közös használatú, akkor az
önkormányzat vállalhatja.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Elkülönítették a használatot, leltár szerint átadásra került, ki mit
használ, milyen helyiséget, eszközt. Közös a vizesblokk, az előtér, a többi el van különítve.
Véleménye szerint is a használót terhelik a javítási költségek.
Novák Ferenc: Közös helyiségek esetén (mosdó, kézszárító, stb.) az önkormányzat fizeti a
javítási költségeket.
Süslecz Árpád: Egyetért azzal, hogy a használó fizesse a javítási költségeket., a közös
használatú helyiségek berendezései javítási költségét az önkormányzat vállalja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzott kiegészítéssel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 58/2011. (II.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő Zalakaros Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlant használatba
adja Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása számára Szociális Alapellátó Központ
működtetése, gyermekjóléti, családsegítő és házi segítségnyújtás ellátásához szükséges
feladatok ellátása érdekében 2011. március 1. napjától 2014. december 31-ig, de legfeljebb a
kistérség fennállásáig, azzal, hogy az ingatlanhoz tartozó melléképület és a pályázat szerint
helyiségek használatát 2018. augusztus 30. napjáig biztosítja.
2/ Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 299/2007. (XI.26.) számú határozatát és felhatalmazza
a Polgármestert a megállapodás aláírására.
3/ A megállapodásban rögzíteni kell, hogy a helyiségek berendezési tárgyainak, eszközeinek
meghibásodása esetén a javítási költségeket a használó fizesse, a közös használatú helyiségek
berendezései, eszközei javítási költségét az önkormányzat vállalja.
Határidő. 2011. március 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

6/ MASH EGTC-ben való részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a MASH EGTC-hez akkor csatlakozzon a testület, ha
világosak a célok.
Süslecz Árpád: Sokat tud segíteni egy ilyen projektben való részvétel. Idegenforgalom
területén nagyot tudna lendíteni, de meg kell gondolni a jelenlegi belépést. Meg kell
szondázni idegenforgalom területén, hogy lendítene a település helyzetén.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 59/2011. (II.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Nem támogatja, hogy Zalakaros Város Önkormányzata tagként belépjen a MASH
EGTC-be.
(Magyarország-Ausztria-Szlovénia-Horváthország-Szerbia
Korlátozott
Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás).
2/ A Képviselőtestület döntéséről a szervező bizottság elnökét értesíteni kell.
(Postacím: 1281 Budapest, Pf. 57.)
Határidő: 2011. március 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy az 1990.évi LXV. Törvény 12.§. /4/ bek. b.pont előírásai
alapján a 8, 9, 10.11. számu napirendet az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel zárt
ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület.
Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő tárgyalására vonatkozó
javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 60/2011. (II.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Az 1990.évi LXV. Törvény 12.§. /4/ bek. b.pont előírásai alapján a 8, 9,10,11,
napirendet az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel zárt ülés keretében tárgyalja.

Novák Ferenc polgármester 11,35 órakor bejelenti, hogy zárt ülés keretében folytatja
munkáját a testület, amelynek keretében az alábbi napirendek tárgyalására kerül sor:
- Pályázat kiírása az un. „Zöld pavilon” hasznosítására
- Zalakaros, 273. hrsz-ú ingatlan ügye
- Egyéni kérelem a 1323/4. hrsz-u ingatlan bérletére
- Benzinkút melletti terület értékesítésre történő kijelölése
- Gránit Gyógyfürdő Zrt. alapszabály módosítása
13

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt, és a nyílt ülést 11,35
órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv.hitelesitő

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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