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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én 10,00
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs,
képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati
szakreferens, Klie Zoltán főépítész.
Igazoltan távol van: Marton Tamás képviselő.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1./ Új templom környezetének megújítására vonatkozó tervek bemutatása
Előadó: Klie Zoltán főépítész (a tervezők bevonásával)
2./ A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
4./ Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítása
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
5./ Szolgáltatási önköltség meghatározása gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele
esetén
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6./ A 346/2011. (X.26.) számú Képviselőtestületi határozat módosítása
(Bluecast Kft-vel kötött szerződés módosítása áfa miatt)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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7./ Miháld Önkormányzat kérelme iskolához való csatlakozásra
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8./ 2012. évi viziközmű beruházásokról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9./ Ajánlati felhívás jóváhagyása a Szőlő utcai ároklefedés tervezésére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10./ Sport témában pályázati lehetőség
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12./ Tájékoztatás elővásárlási jog gyakorlásáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13./ VÍZ világnapja, csatlakozás programokhoz
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14./ Tájékoztató a zalakarosi nemzetközi sakkverseny szervezésének állásáról (levél)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15./ Tájékoztató élménytó sorsáról , elhelyezéséről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16./ Az óvoda felújításra beérkezett ajánlatok ügyében döntés, a Kbt. eljárás lezárása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17./ Egyéb ügyek
Novák Ferenc: Javasolja, hogy egyéb ügyek keretében kerüljön megtárgyalásra a
- Startmunka mintaprogram miatt előirányzat módosítás
- Zalakaros 261/38 hrsz-ú és a 773 hrsz-ú ingatlan megosztása, az Önkormányzat vagyonáról,
a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló Ör. módosítása
- Iskola és tagintézményei felvételi szabályzatának módosítása
- Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kérelme TAO pályázati önrész
biztosításához
- CIL-LOG árverési hirdetmény
- Zalakaros Város Bora kiírás módosítása
- Olesno-i Város Napon való részvételre meghívás
- Magyar Bortelepülések Szövetségétől megkeresés
- Galambos István kérelme
című napirendek.
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Novák Ferenc: Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalásának előbbre vételét, tekintettel
az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívott vendégekre.
Második napirendként javasolja megtárgyalni az egyéb ügyek keretében felvett - Zalakaros
261/38 hrsz-ú és a 773 hrsz-ú ingatlan megosztását, az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló Ör. módosítását,
Negyedik napirendként javasolja megtárgyalni a meghívóban szereplő 10. számú napirendet.
Czirákiné Pakulár Judit: Az egyéb napirendi pontok vonatkozásában korábbi döntés született
arról, hogy csak plusz kettő napirend kerülhessen felvételre az ülésen.
Böröcz József: Javasolja, hogy - a közvilágítás fejlesztés című napirend is kerüljön felvételre.
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 12. napirend kerüljön levételre.
Dr Józsa Zsanett: Az egyéb napirendi pontok száma szóbeli megállapodásként lett elfogadva,
nem lett rendeletbe foglalva.
Jogilag lehetséges a 12. napirendi pont levétele. Tájékoztatta a testületet, hogy a 12. napirendi
pont előterjesztése előbiztositékként lett elkészítve.
A Startmunka mintaprogram miatt az előirányzat módosítása a határidőre tekintettel, valamint
a Vagyonrendelet módosítása az MLSZ-es pályázat beadási határidejére tekintettel a mai
ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Javasolta, hogy a képviselők tegyék meg észrevételeiket.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 12. napirendi pont napirendről történő levételét.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend
levételére vonatkozó javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslattal módosított napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1./ Új templom környezetének megújítására vonatkozó tervek bemutatása
Előadó: Klie Zoltán főépítész (a tervezők bevonásával)
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Rédi Tamás tervező, Kormosné Bónus Gyöngyi tervező,
Brukner Attila tervező, Háda László plébános.
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Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Felkéri Klie Zoltán főépítészt a tervek bemutatására.
Klie Zoltán: Bevezetőjében elmondta, hogy az új templom környezete városképet gazdagító,
legértékesebb zöldfelület Zalakaros településen.
Ismerteti a tervezők által elkészített részletes tervet:
Templomhoz méltó kőtér kialakítása, zöld környezet kialakítása-közösségi ház a zarándokok
fogadására-szolgálati lakás biztosítása a plébánia részére, Bodahegyi út környékén nyilvános
WC elhelyezése, kálvária domb tervezése, polgármesteri hivatal- Termál úti sétány kialakítása
a Bodahegyi út K-i részéig.
Rédi Tamás tervező: Részleteiben is ismertette a közösségi ház és a nyilvános WC
elhelyezésére vonatkozó konkrét terveket.
Szirtes Balázs: A gyaloghíd gépjárművel való megközelítése milyen módon lehetséges? A
nyilvános WC és a közösségi ház kialakítására vonatkozó költségvetésről kér tájékoztatást.
Rédi Tamás: A gyaloghíd alkalmas egy gépjármű áthaladására. A nyilvános wc-re
vonatkozóan, ha a lapos tetős variáció kerül megvalósításra, akkor 200-250 ezer Ft +Áfa/m2,
ha a másik variáció; a magas tetős épület, akkor 108-205 ezer Ft +Áfa/m2, a nettó alapterület
26 m2.
A közösségi ház 200-250 ezer Ft + Áfa/m2, a nettó alapterülete 280 m2.
Czirákiné Pakulár Judit: A közösségi ház és a nyilvános WC elhelyezése jogilag megfelel-e a
Balaton törvény rendelkezéseinek?
Rédi Tamás: A nyilvános wc és a közösségi ház elhelyezése az adott területen a Balaton
törvény rendelkezéseihez illeszkedik, mivel a két ingatlan a hiteles tulajdoni lapon
közparkként szerepel.
Klie Zoltán: Az állami főépítész hivatalos levelet fogalmazott meg a zöldterület módosítására
vonatkozóan. A beépítettség szempontjából a zöldterület csökkentése jelenleg nem lehetséges.
Kormosné Bónus Gyöngyi: 2000 db parkoló kialakítása lehetséges a meglévő parkoló
bővítésével a Betyár csárda felé. 2,5-3 m széles járda kialakítását javasolta a Bodahegyi út D-i
oldala felőli kerékpárúttal összekötve. A gyaloghíd a főszerkezet cserével alkalmas egy
gépjármű áthaladására. Javasolta a gyaloghíd lezárását az egyéb forgalom elől. Az út É-i
oldalán térköves pályaszerkezetű út kialakítását tervezte. A Betyár csárda előtti parkolóhelyek
vonatkozásában két alternatívát tárt a testület elé. Az első alternatíva az egy rövid, ideiglenes
távú, a második egy hosszutávu. Az első alternatíva a Bodahegyi út megszélesítése 6 m-re, a
csárdával szembeni busz öblök kialakításával és beszálló szigettel. Ez az alternatíva 8 db
buszparkoló kialakítására alkalmas. A Bodahegyi út végén Y megfordulót javasolt, ezzel
szemben a D-i oldalon a meglévő parkoló kibővítésére tett javaslatot, mely így 39 gépkocsi
parkolására ad lehetőséget. A második alternatíva egy K-i elkerülő út kiépítését teszi lehetővé,
ezáltal egymással párhuzamosan 3 db parkoló kerülne kialakításra, mely aszfalt és mészkő
burkolatot kapna, megtalálhatók lennének a buszöblök és a beszálló sziget, de az Y
megforduló megszűnne.
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A Termál utcával párhuzamosan található sétány kialakítása vonatkozásában két alternatívát
javasolt, a meglévő járda megszélesítését, valamint az utca és a sétány megszélesítését,
azonban ez sok fa kivágását okozná. Többek között tájékoztatott arról, hogy a tervezett 3
szobor elhelyezése az alsó útnál látványosabb.
Szirtes Balázs: A sétány kialakítására vonatkozó költségvetésről kért tájékoztatást.
Kormosné Bónus Gyöngyi: A járdára vonatkozóan 8 ezer Ft + Áfa/m2, az út 10-15 eFt
+Áfa/m2. Kb. az út és a járda területe együtt 300 m2.
Brukner Attila tervező: Tájékoztatót adott az alábbiakról:
Játszótér elhelyezése, templomtér előtti tér kialakítása, kálvária, Termál úttal párhuzamos
gyalogos sétány kialakítása.
Elsőként ismertette a játszótér elhelyezésére vonatkozó terveit. A játszótér az árok és az
Akácfa utca között kerül elhelyezésre kb. 450-500 m2 területen gyalogjárdával kialakítva.
Véleménye szerint nincs szükség a játszótér körbekerítésére sem.
A kálvária nyomvonala kialakítására vonatkozóan 3 alternatívát terjesztett a Képviselőtestület
elé:
Véleménye szerint a legjobb variáció a meglévő templom épülettől D-re, a II. János Pál pápa
szobortól a Nyírfa utca végéig szerpentinszerűen kialakítva lenne.
A második legjobb variáció: a meglévő templom épülettől az Akácfa utcáig a domboldalban
elhelyezkedve.
A harmadik variációnak javasolta a kálvária kialakítását az erdő alatti meglévő sétányon, az
Akácfa utca végén lévő lépcsőig.
A templom tér előtti tér kialakítására a templom és Termál utca közötti kialakítást javasolta
sugarasan, körösen, padok elhelyezésével, akadálymentesítés megoldásával, valamint II.
János Pál pápa szobor elhelyezésével. A Termál úttal párhuzamos gyalogjárda sétány
vonatkozásában a régi gyalogjárda, valamint sétány megszélesítését tervezte a meglévő 1,5 mes gyalogjárda 3 m-es vagy 2,5 m-es szélesítésével.
Novák Ferenc: A nyilvános WC elhelyezésére vonatkozóan tájékoztatást kért annak főjárdáról
való megközelítéséről.
Rédi Tamás: Amennyiben a nyilvános WC a talajszint alá kerülne elhelyezésre, nagy
rámparendszer kialakítása lenne szükséges, valamint a vízbevezető árok fenékszintjére
kerülne. Tájékoztatott továbbá arról, hogy a prés áthelyezésével lehetne pavilont kialakítani.
Klie Zoltán: A Balaton törvény rendelkezései alapján a beépítettség csak 2 %-os lehet.
Böröcz József: A gépkocsi parkolására vonatkozóan javasolta annak lehetőségének kizárását.
Klie Zoltán: A templom előtti gépkocsi parkolására vonatkozóan kifejtette, hogy azt
házasságkötés esetén a násznép nem veheti igénybe, amennyiben főpap érkezik, számára a
megállás és a kiszállás biztosított legyen, így vetődött fel a templom előtti gépkocsi
parkolására vonatkozó igény.
Böröcz József: Meg kell-e valósítani több milliós beruházást két-három gépjármű
parkolásának biztosítására, külön parkolóhely kialakítása szükséges-e, tekintettel arra, hogy a
lehetőség adott a megállásra és a kiszállásra.
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Brukner Attila: A kettő vagy három parkolóhely kialakítása plusz 400 eFt költségtöbblettel
járna.
Klie Zoltán: Csak a kiszállás lehetőségének biztosítását javasolja parkolóhely kialakítása
nélkül.
Novák Ferenc: A kálvária kialakítása tekintetében az alternatívákat leszükitette kettőre.
Czirákiné Pakulár Judit: Kétely merült fel részéről a megvalósítási forrás tekintetében,
részéről a sétány átépítése nem merült fel, a nyilvános mosdó lapos tetős formájára
vonatkozóan kinyilvánította nemtetszését.
Novák Ferenc: Az anyagi források függvényében kerülnek megvalósításra a prioritásként
megfogalmazódott tervek.
Süslecz Árpád: Javasolta az elkészített tervek lemodellezését, véleménye szerint a felmerült
alternatívák közül a kálvária vonatkozásában nem lehet azonnal dönteni.
Czirákiné Pakulár Judit: Számára a kálvária kialakítására a szobortól kiinduló nyomvonal
lenne a legelképzelhetőbb, azonban véleménye szerint is meg kellene határozni a pontos
útvonalat.
Böröcz József: Czirákiné Pakulár Judit véleményével egyetértését fejezte ki, valamint
kifejtette, hogy nem javasolja a nyilvános WC elsüllyesztését.
Klie Zoltán: A nyilvános WC elhelyezésével kapcsolatosan előadta, hogy a templom tér
központi eleme a templom, a nyilvános wc-nek a templom hangulatának alárendelve kell
megjelennie, alázatosnak, visszafogottnak kell lennie. Javasolta egy tervtanácsi ülés
lefolytatását, melyen döntést lehetne hozni.
Novák Ferenc: Összefoglalta az elhangzottakat a tervek vonatkozásában:
A sétány bővítésére a meglévő anyagi források alapján kerülne sor.
A kálvária nyomvonal kialakítására vonatkozóan a tervező legjobb alternatíváját, mely a
szobortól a meglévő templom épülettől D-re, a II. János Pál pápa szobortól a Nyírfa utca
végéig szerpentinszerűen kialakítva lenne, javasolta elfogadásra.
A nyilvános WC elhelyezésére vonatkozóan két igényt fogalmazott meg a nyilvános WC
formájára és elhelyezésére vonatkozóan.
Böröcz József: Javasolta a nyilvános WC beépítését a partoldalba.
Süslecz Árpád: Véleményében kifejtette, hogy fontos lenne a nyilvános WC jól láthatósága.
Klie Zoltán: A nyilvános WC elhelyezésére vonatkozóan a tervező által javasolt terület
kijelölésével értett egyet.
Novák Ferenc: A Klie Zoltán főépítész által felvetett tervtanácsi egyeztetéssel értett egyet,
melyen lehetőség adódik a nyilvános WC küllemének és elhelyezésének eldöntésére.
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Háda László plébános: Kinyilvánította köszönetét arra vonatkozóan, hogy a Képviselőtestület
az új templom környezetének megújítására vonatkozó terveket elkészíttette, valamint előadta,
hogy az új templom környezetének megújítását követően a plébániai központ áthelyezhetővé
válna Zalakarosra.
Novák Ferenc: Megköszönte a tervezők által bemutatott terveket, javasolta a tervtanácsi
ülésen a további észrevételek, kérdések megvitatását.
A Képviselőtestület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a tervek bemutatását tudomásul
vette.

2./ Zalakaros 261/38 hrsz-ú ingatlan megosztása, az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló Ör. módosítása
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság javaslatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 34/2012. (III.21.) számú határozata:
Bizottság
Zalakaros 261/38 hrsz-ú, valamint a 773. hrsz-u ingatlan megosztása, az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosítása vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően
elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
13/2012.(III.23.) 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 , valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
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Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
14/2004 (IV.21.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
- A Zalakaros 261/38 hrsz-ú közterület megnevezésű 1 ha 0101 m2 területű ingatlanból a
GEOMOL Földmérő Bt. 29/2012. számú változási vázrajza szerint kialakításra kerülő 938 m2
nagyságú területet a törzsvagyonból törli, azt forgalomképessé nyilvánítja, így a telekalakítás
után a rendelet 1. számú mellékletében szereplő 261/38 hrsz-t törli, és azt a megosztás után
keletkező 261/40 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, 9163 m2 nagyságú földrészlettel
kiegészíti, a 3. számú mellékletet a megosztás után keletkező 261/39 hrsz-ú, kivett
Tourinform Iroda és udvar megnevezésű, 938 m2 nagyságú földrészlettel egészíti ki.
- A korlátozottan forgalomképes Zalakaros 773 hrsz-ú kivett iskola megnevezésű 9495 m2
területű ingatlanból a Földmérő Kft. 27/2012. számú változási vázrajza szerint kialakításra
kerülő 3563 m2 nagyságú területet a törzsvagyonból törli, azt forgalomképessé nyilvánítja,
így a telekalakítás után a rendelet 2. számú mellékletében szereplő 773 hrsz-t törli, és azt a
megosztás után keletkező 773/1 hrsz-ú, kivett iskola megnevezésű, 5932 m2 nagyságú
földrészlettel kiegészíti, a 3. számú mellékletet a megosztás után keletkező 773/2 hrsz-ú,
kivett sportpálya megnevezésű, 3563 m2 nagyságú földrészlettel egészíti ki.
2.§
Záró rendelkezések
(1)

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Novák Ferenc
polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve:
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 77/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
I.
1.
Elfogadja a GEOMOL Földmérő Bt. (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) által 29/2012.
munkaszám alatt, a Tourinform Iroda és a Kerékpáros Központ területének leválasztásához
szükséges Zalakaros, 261/38 hrsz-ú ingatlan megosztására elkészített vázrajzot és terület
kimutatást.
2.
Felhatalmazza a polgármestert a változások Földhivatali átvezetéshez szükséges
intézkedéseinek megtételére.
Határidő: azonnal, legkésőbb 2012. április 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

3./ A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság javaslatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 30/2012. (III.21.) számú határozata:
Bizottság
A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a határozati
javaslatot elfogadta.
Szirtes Balázs: Az előterjesztésben a kipontozott részekre vonatkozóan kérdezi, hogy kik
kerülnek a kuratórium új tagjainak kijelölésre?
Deutschné Lang Erika: Tájékoztatja a testületet, hogy a két pozíció betöltésére Kovács
Magdolnát és Török Tamást javasolja.
Czirákiné Pakulár Judit: A pozícióra jelölt személyek zalakarosi lakosok-e, valamint a
megjelölt személyek a felkérést elfogadták-e?
Deutschné Lang Erika: A megjelölt személyek a felkérést elfogadták, valamint zalakarosi
lakóhellyel rendelkeznek.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Török Tamás személyét.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Kovács Magdolna személyét.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Az elhangzott szavazatok figyelembevételével a Képviselőtestület az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 78/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának
7.1. pontját azzal, hogy a kuratórium létszámát ötről hét főre növeli.
Ennek megfelelően a képviselő-testület az alapító okirat 7.1. pontját az alábbi módosított
szöveggel fogadja el:
„7.1. A Közalapítvány döntéshozó, képviselő és vagyonkezelő szerve a hét tagú testületként
működő Kuratórium. Minden, az Alapítványt érintő kérdésben a Kuratórium dönt.”
A képviselő-testület a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
kuratóriumi tagjává (kurátorává) jelöli ki négy év határozott időtartamra: 2012. március 22.
napjától – 2016. március 22. napjáig terjedő időre
Kovács Magdolna, Zalakaros, Csárda köz 22. szám alatti lakost és
Török Tamás, Zalakaros, Liget u. 23 szám alatti lakost.
A képviselő-testület e módosítást átvezeti a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú
Közalapítvány alapító okiratának 7.2.2. pontjában.
A képviselő-testület módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának 7.6. pontjának harmadik albekezdését azzal, hogy a kuratórium
határozatképességéhez szükséges, minimálisan jelenlévők számát négy főről öt főre emeli.
Ennek megfelelően a képviselő-testület az alapító okirat 7.6. pontjának harmadik albekezdését
az alábbi módosított szöveggel fogadja el:
„- A testület határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább öt tag jelen van.
Minden tagnak 1 szavazata van.”
A képviselő-testület módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának 7.6. pontjának negyedik albekezdésének első mondatát azzal, hogy a
kuratórium megismételt ülésének határozatképességéhez szükséges, minimálisan jelenlévők
számát három főről négy főre emeli.
Ennek megfelelően a képviselő-testület az alapító okirat 7.6. pontjának negyedik
albekezdésének első mondatát az alábbi módosított szöveggel fogadja el:
„- Ha az ülés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirendben
szereplő ügyekben legalább négy tag jelenléte esetén határozatképes.”
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A képviselő-testület módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának 10. fejezetét azzal, hogy a fejezetet kiegészíti a 10.4. ponttal, amelynek
szövegét az alábbiak szerint fogadják el:
„10.4. A 4.1. – 4.3. pontokban megfogalmazott célok elérése érdekében az alapítvány
figyelmet fordít a látványcsapat-sportok támogatására, fejlesztésére és az utánpótlás nevelésére is.”
A képviselő-testület módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának 13.1. pontját azzal, hogy a „Zala Megyei Bíróság” megnevezés helyett
„Zalaegerszegi Törvényszék” megnevezést tünteti fel. Ennek megfelelően a képviselő-testület
az alapító okirat 13.1. pontját az alábbi módosított szöveggel fogadja el:
„13.1. A közhasznúsági nyilvántartásba vételre a Zalaegerszegi Törvényszék jogosult.”
A képviselő-testület elfogadja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott
adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

4./ Sport témában pályázati lehetőség
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Deutschné Lang Erika: Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az MLSZ országos labdarúgó
pályaépítési programjához kapcsolódóan pályázat benyújtására van lehetőség müfüves pálya
kialakítására. A pályázat a müfüves pálya kialakításán kívül magában foglalja palánk
megépítését is.
Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 17/2012. (III.22) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a határozati javaslatban foglaltakat
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatásul elmondja, hogy a 773 hrsz-u ingatlan telekmegosztás alatt
van. Klie Zoltán főépítész megerősítését kéri, hogy a 773 hrsz-u ingatlan telekmegosztását
követően az un. műanyag borítású pálya mellett fog elhelyezkedni a müfüves pálya egy hrsz.
alatt.
Klie Zoltán: Igen, egy hrsz-on fognak elhelyezkedni.
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Süslecz Árpád: A müfüves pálya elhasználódásának időtartamára vonatkozóan kér
tájékoztatót.
Deutschné Lang Erika: Rendeltetésszerű használat esetén a müfüves pálya használati ideje kb.
15 év.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a pályázat benyújtását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 79/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.

Egyetért az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programjához kapcsolódó pályázati
felhívásra pályázat benyújtásával kisméretű műfüves (grund) pálya 12x24 (14*26 m)
építésére a Zalakaros, Liget u. 773/2 hrsz.-ú ingatlanon, (amely a 773. hrsz-u ingatlan
megosztása után keletkezik) maximum bruttó 17,8 millió Ft összegben.

2.
-

Tudomásul veszi, hogy:
a beruházás összegével megegyező 15 évre szóló jelzálogjog kerül
bejegyzésre, és a bejegyzéshez kapcsolódó költségek megfizetését az Önkormányzat vállalja.
A beruházás 70%-ának erejéig a Magyar Állam lesz a jelzálogjog jogosultja.
a fejlesztés fenntartásának 15 éves időszakára a bérleti díjat meg kell fizetni. A
15 évre megállapított bruttó bérleti díj jelenértékét egy összegben szükséges kifizetni a
kivitelezés megkezdése előtt. A bérleti díj bruttó összege: bruttó beruházási összeg 30 %.
a pályázathoz kapcsolódó szakmai program megvalósítása érdekében az
önkormányzatnak együttműködési megállapodást kell kötnie sportszervezettel vagy a Bozsikprogram egyesületi vagy intézményi programjában jelenleg vagy a jövőben résztvevő
intézménnyel.
az önkormányzat szakmai partnerként olyan sportszervezetet vagy intézményt
jelölhet meg, aki a Bozsik-program egyesületi vagy intézményi programjában részt vesz, vagy
vállalja, hogy legkésőbb a 2012/2013-as szezonban a fenti programok egyikében regisztrálja
magát.

-

-

-

3.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot készíttesse elő, nyújtsa be, a pályázat
benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, a szükséges szerződéseket írja alá.

4.

A bérleti díj összegét, maximum bruttó 5.340.000,- Ft egy összegben biztosítja a 2012. évi
költségvetési tartalék (fejlesztési célú) terhére.
Határidő: 2012. március 23.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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5./ Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 31/2012. (III.21.) számú határozata:
Bizottság
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását az előterjesztésnek megfelelően
elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 80/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§-ában biztosított jogkörében a 2012. április 1-i hatállyal Zalakaros Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát (továbbiakban: alapító okirat)
módosítja az előterjesztés 1. sz mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szerint.
2. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8.§-ában biztosított jogkörében a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala
módosítással egységes szerkezetbe foglalt okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint
jóváhagyja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2012. március 22.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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6./ Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítása
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 32/2012. (III.21.) számú határozata:
Bizottság
A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítására vonatkozó határozati javaslatot, valamint
a Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete a Képviselőtestület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról 16/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Dr Józsa Zsanett: Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal SZMSZének mellékletét képező gazdálkodásra vonatkozó Ügyrendet helyezze hatályon kívül,
figyelemmel arra, hogy 2012. január 1-től új Áht. És Ávr. Lépett hatályba, mely alapján
megváltoztak a gazdálkodásra vonatkozó szabályok. Javasolja, hogy a gazdálkodásra
vonatkozó Ügyrend az SZMSZ függeléke legyen, amelynek aktualizálását a jegyző és a
polgármester hajtsa végre. Javasolja továbbá felhatalmazni a polgármestert, hogy vizsgálja
felül Zalamerenye Önkormányzatával az igazgatási feladatok ellátására kötött megállapodást,
és amennyiben a gazdálkodási feladatok vonatkozásában szükséges, annak a módosítását
aláírhassa.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
14/2012. (III.23.) önkormányzati rendelete
a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
16/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében, 10. § (1) bekezdés d) pontjában, 10. § (2)
bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében, 18. §
(1) és (2) bekezdésében, 20. § (2) bekezdésében, 21. §-ában, 22. § (1) és (3) bekezdésében,
23. § (2) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 31. §-ában, 34. § (1) bekezdésében, 47. § (1)
bekezdés d) pontjában, 47. § (2) bekezdésében, 49. § (2) bekezdésében és 50. § (2)
bekezdésében, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3. § (4) bekezdésében, 14. § (1)
bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzati képviselők jogállásának
egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 9. § (2) bekezdésében és 10/A. § (3)
bekezdésében, valamint az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi
CLII. törvény 4. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés d) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:
1. § Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Képviselőtestület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az önkormányzat jelzőszámait, valamint szakfeladat besorolását a rendelet 1. számu
melléklete tartalmazza.”
2. § Ez a rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc
polgármester

Kihirdetve:
Zalakaros, 2012. március 23.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző
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1. melléklet a 16/2011. (IV.08.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat jelzőszámai
Számlaszámok:
Számlaszám

14100347-92765749-01000006
14100347-92765749-05000008
14100347-92765749-06000001
14100347-92765749-07000004
14100347-92765749-08000007
14100347-92765749-09000000
14100347-92765749-10000004
14100347-92765749-11000007
14100347-92765749-12000000
14100347-92765749-13000003
14100347-92765749-14000006
14100347-92765749-15000009
14100347-92765749-16000002
14100347-92765749-17000005
14100347-92765749-18000008
14100347-92765749-19000001
14100347-92765749-20000005
14100347-92765749-21000008
14100347-92765749-22000001
14100347-92765749-24000007

Számla elnevezése
Zalakaros Város Önkormányzata fizetési
számla
Tartózkodási idő utáni idegenforg.adó
Helyi Iparűzési adó
Letéti számla
Állami hozzájárulások
Gépjárműadó
Lakásalap számla
Magánszemélyek kommunális adó
Építmény utáni idegenforgalmi adó
Egyéb bevételek
Eljárási illeték
Késedelmi pótlék
Zalakaros PHARE CBC
Bírság számla
Építményadó számla
Luxusadó
Termőföld bérbeadásból származó bevétel
Talajterhelési díj
Zalakaros Város idegen bevétel
Egyéb meghat. célú pénzeszk. elsz. szla

Az Önkormányzat törzsszáma:
734 334
Adóazonosító szám:
15734336-2-20
Statisztikai számjel:
15734336-8411- 321-20
Szakfeladat besorolás
360000
370000
381103
522009
750000
841126
841383
841402
841403

Víztermelés,-kezelés,-ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése
Települési hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
Szállítást kiegészítő egyéb szolgáltatás
Állategészségügyi ellátás
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
Közvilágítás
Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

17

813000
841112
841154
842541
852000
862102
862101
862301
869041
869042
882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882125
882129
882123
882201
882202
882203
882124
889201
889924
889922
889921
889942
889943
890441
890442
890443
960302
931102
931903
680001
680002
842155

Zöldterület kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Alapfokú oktatás intézményeinek támogatása
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások
Temetési segély
Adósságkezelési szolgáltatás
Közgyógyellátás
Köztemetés
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Gyermekjóléti szolgáltatás
Családsegítés
Házi segítségnyújtás
Szociális étkeztetés
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
Rövidtávú közfoglalkoztatás
Bérpoltó juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Köztemető-fenntartás és működtetés
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Mns egyéb sporttámogatás
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a jegyző által elhangzott javaslattal
együtt.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 81/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
I.
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának
(továbbiakban:
SzMSz) módosítását 2012. április 1-i hatállyal az alábbiak szerint
jóváhagyja:
1.)

Az SzMSz bevezető részének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. § (2) bekezdésében, 35. § (2) bekezdés a), c) pontjaiban foglalt
felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározottak figyelembe vételével Zalakaros Város
Polgármesteri Hivatalának alapitó okiratában foglaltak részletezésére a 2011. május 3. napján
134/2011. (V.03.) határozattal jóváhagyott Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az
alábbiak szerint hagyja jóvá:”
2.)
Felkéri a jegyzőt, hogy a SZMSZ szövegében az Áht-ra való utalásokat törölje,
mivel az a korábban hatályos államháztartási szabályokkal való összhangra utalt.
3.) Az SzMSz I. fejezet (9) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(9) A Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:
a.) adószáma: 15432230 – 2 - 20
b.) egészségbiztosítási folyószámla törzsszáma: 119872218
c.) a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám 1410034719903149-01000009
d.) KSH száma: 15432230 – 8411 – 321-20
e.) statisztikai kódja: 2011785
f.) szakágazati besorolása: 8411 05 ( alaptevékenységi szakágazat)
g.)
törzskönyvi nyilvántartási száma: 432238
h.)
költségvetési szerv Általános Forgalmi adóalanyisága: ÁFA alany
i.)
Fejezetszám: 20
4.) Az SZMSZ. I. fejelet (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(10) A hivatal pénzforgalmi számlaszámai:
Számlaszám
Számla elnevezése
14100347-19903149-01000009
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala
fizetési számla
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5.)
Az SzMSz I. fejezet 4. pontjának (1)-(2) bek - A hivatal alaptevékenysége és
faladatai- helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
4.
A hivatal alaptevékenysége és feladatai és forrásai
(1) A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló
állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási
kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett.
(2) Fő tevékenység:
TEÁOR : 8411 Általános közigazgatás
Szakágazat: 841105 Helyi Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
3.
Az alapító okirat pontja „Szakfeladat besorolás:” szövegrésze helyébe az alábbi
szövegrész lép:
Alaptevékenységek
841112
841114
841115
841116
841118
841124
841126
841133
841173
882111
882112
882113
882115
882118
882125
882202

Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzése
Statisztikai tevékenység
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Közgyógyellátás

6.)Az SzMSz III. fejezet 1 pontja (A költségvetés tervezésével és végrehajtásával
kapcsolatos különleges előírások, feltételek) az alábbiak szerint módosul:
„A Polgármesteri Hivatal gondoskodik Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye
Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal, valamint az alapító okiratban
meghatározottak szerint a Közösségi Ház bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.”
7.Az SzMSz III. fejezet 2. pontja (A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök,
kötelezettségek és jogok) az alábbiak szerint módosul:
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„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és a
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak
alapján Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő kiadási és bevételi
előirányzatok vonatkozásában a kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzésének, továbbá a
kiadás teljesítésének az igazolása, az érvényesítés, az utalványozás rendjét a
Pénzgazdálkodási Szabályzat tartalmazza.”
8.) Az SzMSz III. fejezet 3. pontja ( az elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) az
alábbiak szerint módosul: Az SzMSz III. fejezet 3. pontjának (Elemi beszámoló
felülvizsgálatának rendje) bevezető mondata, valamint 1-9. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetésére adatot szolgáltat a Kincstár részére.
1. Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról féléves és éves költségvetési
beszámolót kell készíteni, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett, központilag előírt
nyomtatvány formában és tartalommal. A központilag előírt nyomtatványokon túl, a
költségvetési beszámoló összeállításához szükséges, számszaki és szöveges beszámolók
további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait a Polgármesteri Hivatal megküldi az
intézmények részére.
2. Féléves költségvetési beszámoló:
- A költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves
költségvetési
beszámolót kell készíteni legkésőbb július 31-éig, a Magyar Államkincstár felé
A féléves költségvetési beszámoló a pénzforgalmi jelentést és a pénzforgalom
egyeztetést tartalmazza.
3. Éves költségvetési beszámoló
A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal, legkésőbb a következő
költségvetési év február 28-áig éves költségvetési beszámolót kell készíteni. a
Magyar Államkincstár felé
Az éves költségvetési beszámoló részei:
- könyvviteli mérleg,
- pénzforgalmi jelentés,
- pénzmaradvány-kimutatás,
- eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet,
- kiegészítő mellékletek
4. A költségvetési szervek féléves és éves beszámolóját az intézmény vezetőjének,
valamint a beszámoló elkészítéséért felelős személynek kell aláírnia.
Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót a polgármesternek és a jegyzőnek,
valamint a Pénzügyi Osztály vezetőjének kell aláírnia.
A Polgármesteri Hivatal beszámolóját a jegyző és a Pénzügyi Osztály vezetője írja alá.
Az önkormányzat összevont beszámolóját a polgármester és a jegyző írja alá, továbbá fel kell
tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személyt is.
A beszámolókon fel kell tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személy regisztrációs
számát is.
5. Az intézmények kötelesek a Polgármesteri Hivatal részére a féléves beszámolót a további
adatszolgáltatás űrlapjaival együtt július 31-éig, az éves költségvetési beszámolót a tárgyévet
követő év február 28-áig megküldeni. A beszámoló átvételéről és ellenőrzéséről a Pénzügyi
Osztály gondoskodik.
6. A beszámolókat az önkormányzatnak az 5. pont szerinti határidő lejártát követő 10 napon
belül kell számítógépes feldolgozásra benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.”
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7. Az intézményi beszámolót a felügyeleti szerv az átvételkor, de legkésőbb a beszámoló
Magyar Államkincstárhoz történő leadását megelőzően felülvizsgálja, a felülvizsgálat
- a feladatok szakmai teljesítésének értékelésére,
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára,
- eredeti – módosított terv – és tényadatok eltérésére és
- a számszaki beszámoló belső, illetve a felügyeleti szerv által kért adatok
összhangjára terjed ki.
A zárszámadási rendelettervezet elkészítését megelőzően az intézményi számszaki
beszámolók összeállításához szükséges, a beszámolók további mellékletét képező
adatszolgáltatás űrlapjainak összhangját, a pénzmaradványok kimutatásának
szabályszerűségét felül kell vizsgálni.
8. Az éves beszámolóval egyidejűleg az intézmények vezetőinek el kell készíteniük az éves
ellenőrzési jelentést, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató
figyelembevételével. Az intézmények vezetői megküldik a jegyzőnek az éves ellenőrzési
jelentéseket a tárgyévet követő év március 15-ig. Az éves ellenőrzési jelentések átvételéért,
feldolgozásáért és az éves összefoglaló jelentés elkészítéséért az Pénzügyi Osztály vezetője
felelős.
9. „A helyi önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az
önkormányzat által alapított vagyonkezelő szervezetek az éves ellenőrzési jelentést – az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével elkészítik és megküldik a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.
Az éves ellenőrzési jelentések átvételéért, feldolgozásáért és az éves összefoglaló jelentés zárszámadási rendelettervezettel egyidejű- elkészítéséért a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.”
10.) Az SzMSz III. fejezet 18.
pontjának (Időközi költségvetési jelentés és
mérlegjelentés) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának alakulásáról – intézményeket is magába
foglaló – időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani. Az időközi költségvetési
jelentést az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározott módon kell összeállítani.
Az önkormányzati szinten összesített adatokat a tárgyév
I-III. hónapjáról április 20. napjáig,
I-VI. hónapjáról július 20. napjáig,
I-IX. hónapjáról október 20. napjáig,
I-XII. hónapjáról tárgyévet követő január 20. napjáig
kell megküldeni a Magyar Államkincstárhoz.”
11.) Az SzMSz III. fejezet 18. pontjának (Időközi költségvetési jelentés és
mérlegjelentés) 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, költségvetési jelentésének elkészítéséért,
átvételéért és az ellenőrzésért a Pénzügyi Osztályvezető, felelős.”
12.) Az SzMSz III. fejezet 17. pontjának (Időközi költségvetési jelentés és
mérlegjelentés) 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, mérlegjelentésének elkészítéséért a
Számviteli csoport vezetője felelős. A mérlegjelentések átvételéért, az ellenőrzésért és a
Magyar Államkincstárhoz történő továbbításáért a Pénzügyi Osztályvezető felelős.”
13.) Az SzMSz III. fejezet 19. pontjának (Gazdasági szervezet) 3. pontja az alábbiak
szerint módosul:
„3. A gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatai az Áht., valamint az Ávr. alapján – a
Zalakaros Váron Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzata, a
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata és az
Ügyrend előírásait figyelembe véve – az alábbiak:
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az éves költségvetés tervezése,
gazdálkodás,
üzemeltetés, fenntartás, működtetés,
önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos feladatok,
vagyongazdálkodással, vagyonüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok,
vagyonvédelem,
pénzkezelés,
pénzellátás,
könyvvezetés,
beszámolási kötelezettség teljesítése,
adatszolgáltatás, ”
14.) Az SZMSZ III. fejelet 20. pont (2) bekezdésében (Zárrendelkezések )10 sorát az
alábbiak szerint módosítja:
a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásáról szóló ügyrend SZMSZ függeléke.
Egyidejűleg a (3) bekezdés - A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei, függelékeit
az alábbiakkal egészíti ki:
5. sz. függelék: a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásáról szóló ügyrend
II.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. április 1.
dr. Józsa Zsanett jegyző

III. 1. Felkéri a jegyzőt, hogy az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó
jogszabályok változásainak a gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokon történő átvezetéséről
gondoskodjon.
Határidő: folyamatos és 2012. december 31.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
2. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet alapján gondoskodjon a Polgármesteri Hivatal belső
kontrollrendszerének kialakításáról, működtetéséről, és fejlesztéséről.
Határdiő: 2012. április 30.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
IV. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalamerenye Község Önkormányzatával –az
igazgatási feladatok ellátására - kötött megállapodásban foglaltakat – tekintettel a jogszabályi
változásokra – a gazdálkodásra vonatkozó jogkörök tekintetében vizsgálja felül és szükség
esetén módosítsa. Módosítás esetén felhatalmazza a polgármestert a megállapodást aláírására.
Határidő 2012. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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7./ Szolgáltatási önköltség meghatározása gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele
esetén
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 13/2012. (III.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Bölcsődei térítési díj bevezetésével kapcsolatosan az
előterjesztés 3.b verzióját sávos alapon történő kiegészítéssel .
Dr Józsa Zsanett: Részleteiben ismertette a szolgáltatási önköltség összeg összegét.
Javasolja, hogy a Képviselőtestület döntsön arról, hogy milyen határidővel kívánja a
gondozási térítési díjat bevezetni. Van példa arra, hogy május 1-től, de van példa arra is, hogy
szeptember 1-jétől vezetik be.
A bölcsődei ellátás térítési díjrendszerében a megváltozott jogszabályi környezetre
figyelemmel az étkeztetésen kívül a gondozásért is térítési díj kerülhet megállapításra.
Nem kérhető a bölcsődében gondozásért térítési díj a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos, valamint a három, vagy több
gyermeket nevelő családok esetében ( normatív kedvezmény ).
A Gyermekvédelmi törvény értelmében a személyi térítési díj megállapításánál a gyermek
családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet kell figyelembe venni. A személyi
térítési díj összege nem haladhatja meg a család egy főre jutó jövedelmének 25%-át.
A minimális összegű bölcsődei gondozási díj megállapításának indoka, hogy a megváltozott
jogszabályi előírás 2012-ben már nem teszi lehetővé az étkeztetés intézményi térítési díjának
megállapításakor a rezsi költség beszámítását, valamint a kerekítés szabályait a számítások
valamennyi fázisában alkalmazni kell.
Tekintettel a szülők teherbíró képességére, valamint arra, hogy az étkeztetés és a gondozás
díját egyidejűleg kell megfizetniük, az önkormányzat
● a gondozás intézményi térítési díját a szolgáltatási önköltség összegénél alacsonyabb, 200
Ft/nap összegben határozta meg, mivel ez az összeg igazodik az országos átlagos díjhoz,
valamint figyelembe veszi az el nem számolható rezsi költség összegét is.
● a törvény adta kereteken belül élt azzal a lehetőséggel, hogy a gondozási díjat csak a
tényleges ellátotti napra kelljen megfizetniük a szülőknek,
● a rászoruló családoknak nyújt a család egy főre jutó jövedelme szerinti (sávos
mértékben megállapított) kedvezményt az étkeztetés és a gondozás együttes
megfizetéséhez.

-

Az önkormányzat a bölcsődei ellátást teljes körűen igénybe vevő, normatív
kedvezményben nem részesülő gyermekek esetében, ha a családban az egy főre jutó
nettó jövedelem
60.000 Ft/fő
100%-os kedvezményt ad ( ingyenes )
60.001 Ft/fő - 100.000 Ft/fő
50%-os kedvezményt nyújt
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Vagyis ha a gyermek a hónap minden napján megy bölcsődébe, akkor a díjfizetés az alábbiak
szerint alakul azoknak, akik nem jogosultak normatív kedvezményre:
Ha 200Ft/nap gondozási dij X 21 nap = 4200 Ft - az fizeti akinek a családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem 100.000 Ft felett van
50%-os kedvezménnyel vagyis 100Ft/nap összeget vagyis 100x21= 2100 Ft-ot fizet az, akinek
a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem 60.000 és 100.000 Ft között van,
100%-os kedvezmény, vagyis ingyenes akinek családjában a nettó jövedelem 1 főre jutó havi
nettó jövedelme nem éri el a 60.000 Ft-ot, illetve az akinek a törvényi feltételek szerint alanyi
jogon jár a térítési díj kedvezmény.
A jogszabály lehetővé teszi az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj vagy a
mindenkori intézményi térítési díj és a személyi térítési díj különbözete egy részének
önkéntes megfizetését. Ha ezt a kötelezett megteszi, mentesül a jövedelem- és
vagyonvizsgálat alól.
Czirákiné Pakulár Judit: Felveti annak a lehetőségét, hogy a bölcsődei gondozási térítési díjat
egész hónapra kelljen fizetni, ezzel is ösztönözve a szülőket arra, hogy elvigyék a gyereküket
a bölcsödébe.
Dr Józsa Zsanett: Véleményében kifejti, hogy a bölcsődei ellátás nem egyezik meg a gyermek
megőrzéssel, erre van külön szolgáltatás, a gyermekfelügyelet. A bölcsődei gondozás
személyi térítési díját az a szülő köteles fizetni, akinek gyermeke tízóraiját és ebédjét az adott
intézményben fogyasztja el. Ismerteti, hogy a térítési gondozási díj összegét kétszer lehet
korrigálni egy évben. Tapasztalata szerint azok a szülők viszik bölcsödébe a gyereküket, akik
vissza kell hogy menjenek dolgozni és komolyan veszik a bölcsődei szolgáltatást.
Czirákiné Pakulár Judit: Elfogadja a javaslatot.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a gondozási, térítési díjat csak a tényleges ellátotti napokra
kelljen megfizetni a szülőknek.
Szavazásra teszi fel a bizottsági, valamint az elhangzott javaslatok figyelembevételével a
határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 82/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
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1/ Az 1997.évi XXXI. törvény 147.§. /3/ bek biztosított jogkörében:
- a bölcsődei ellátás keretében biztosított étkeztetés szolgáltatási önköltségét 2012. évre
325 Ft/adag (áfával növelten) összegben állapítja meg.
a bölcsődében - nem bölcsődei jogviszonyhoz kapcsolódó - időszakos
gyermekfelügyelet szolgáltatási önköltségét 2012.évre: 400 Ft/ óra összegben állapítja meg.
Így az 5/2006. (II.10.) Ör. 1. sz. mellékletében a szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott
intézményi térítési díj összege nem változik.
2/ A bölcsődei gondozás intézményi térítési díját az 1997.évi XXXI. törvény 147.§ /3/
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2012. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg:
● a gondozás intézményi térítési díját a szolgáltatási önköltség összegénél alacsonyabb, 200
Ft/nap összegben határozta meg, mivel ez az összeg igazodik az országos átlagos díjhoz,
valamint figyelembe veszi az el nem számolható rezsi költség összegét is.
● a törvény adta kereteken belül élt azzal a lehetőséggel, hogy a gondozási díjat csak a
tényleges ellátotti napra kelljen megfizetniük a szülőknek,
● a rászoruló családoknak nyújt a család egy főre jutó jövedelme szerinti (sávos
mértékben megállapított) kedvezményt az étkeztetés és a gondozás együttes
megfizetéséhez az alábbi sávos rendszer szerint:

-

Az önkormányzat a bölcsődei ellátást teljes körűen igénybe vevő, normatív
kedvezményben nem részesülő gyermekek esetében, ha a családban az egy főre jutó
nettó jövedelem
60.000 Ft/fő
100%-os kedvezményt ad ( ingyenes )
60.001 Ft/fő - 100.000 Ft/fő
50%-os kedvezményt nyújt
4/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a gondozásért fizetendő intézményi térítési díjra
vonatkozó rendeleti szabályozást e határozatnak megfelelően készítse el azzal, hogy a
bölcsődei ellátás térítési díj rendszerében 2012. szeptember 1. napjával kerüljön sor a
gondozásért fizetendő térítési díj megállapítására, vagyis a rendelet hatálybalépésére.
Határidő: 2012. június soros ülés
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

8./ A 346/2011. (X.26.) számú Képviselőtestületi határozat módosítása
(Bluecast Kft-vel kötött szerződés módosítása áfa miatt)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 83/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 346/2011. (X.26.) számú határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Az „új zalakaros.hu weboldal készítésére” benyújtott pályázatok közül a Bluecast Kft. (8749
Zalakaros, Csermely u. 50.) 1.720.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el.
A fejlesztés költsége a 2012. évi költségvetésben biztosításra kerül.
2./ A határozat többi pontját változatlan formában fenntartja.
Határidő: 2012. április 9.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

9./ Miháld Önkormányzat kérelme iskolához való csatlakozásra
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 33/2012. (III.21.) számú határozata:
Bizottság
Javasolja, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel a polgármestert, hogy tárgyaljon az
Miháldi önkormányzattal az együttműködés feltételeiről, a tárgyalásokat május 15-ig
folytassák le. Olyan előterjesztés készüljön amelyből tisztán látható az együttműködési
lehetőségek pénzügyi vonzata. A tárgyalások során figyelemmel kell lenni a várható az
alapfokú oktatást érintő kormányzati intézkedésekre.
Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 14 /2012. (III.22. ) számú határozata:
A bizottság:
a jogszabályi környezet bizonytalansága, a szülők szándékainak ismeretének hiányában nem
javasolja elfogadásra a Miháldi iskola csatlakozására vonatkozó kérelmét.
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Novák Ferenc: Ismertette a Miháldi önkormányzat megkeresését arra vonatkozóan, hogy a
zalakarosi általános iskola fogadja be a miháldi iskola tanulóit. A miháldi iskola tanulóinak
befogadására a jelenleg érvényben lévő jogi szabályok alapján a kapott létszámadatok
figyelembevételével két lehetőség áll fenn, közoktatási megállapodás, vagy
intézményfenntartó társulás létrehozása.
Böröcz József: Egyetért a Pénzügyi bizottság véleményével.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja önmérséklet tanúsítását a döntés meghozatalakor. A
kategorikus nemet kerüljük el, hivatkozik a korábbi miháldi megkeresésre.
Süslecz Árpád: Udvarias tárgyalás lebonyolítására hívja fel a képviselőtestületet.
Szirtes Balázs: Konkrét döntést kell hozni a miháldi tanulók befogadása tárgyában.
Süslecz Árpád: További tárgyalások lefolytatását javasolja.
Szirtes Balázs: Jogszabályi ismeretek hiányában nem tartja szükségesnek a további
tárgyalásokat.
Kötő Attila: Tájékoztatott az iskolaigazgató által feltárt kapacitáshiányról, valamint az
objektív feltételek meglétének hiányáról.
Novák Ferenc: Ismertette Nagyrécse polgármesterének levelét, amely a régióban lévő lakosok
falusi iskoláinak fenntartására hívja fel a figyelmet.
(levél mellékelve.)
Dr Józsa Zsanett: Ismertette az intézményvezető levele alapján, hogy a köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Tv. 2012. szeptember 1-jével válik hatályossá, valamint 2013. január 1-jével
az iskolarendszer, fenntartói rendszer is jelentősen átalakul, de a törvényhez kapcsolódó
rendeletek megalkotása még folyamatban van. A közoktatási megállapodás alapján a
zalakarosi iskola a jelenlegi létszámadatok tükrében nem tudja fogadni a 2012/13-as tanévre a
miháldi iskola 1-8.osztályát. Az épület nem alkalmas plusz 4 osztálynál több párhuzamos
osztály elhelyezésére színvonalbeli csökkenés nélkül. A személyi fejlesztést tekintve és a
pedagógusok létszámának növelése, foglalkoztatása azonban megoldható lenne. Tekintettel
arra, hogy a köznevelési törvény érvénybe lépése fokozatosan történik 2012. szeptember 1től, valamint arra, hogy a szaktárca még nem készítette el az iskolák átvételének eljárásrendjét
(2013. január 1-jén fenntartói váltás történik), sem a közoktatási megállapodás, sem az
intézményfenntartó társulás nem megoldás a miháldi tanulók befogadására, az igazgatónő
által feltártak alapján.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy Zalakaros város önkormányzat képviselőtestülete
nem támogatja Miháld településsel az intézményfenntartó társulás kibővítését, figyelemmel az
előterjesztésben foglaltakra, valamint a Nagyrécse megkeresésére.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 84/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Miháld Község Önkormányzatának szóbeli megkeresésére vonatkozóan, amely a Miháldon
működő iskola tanulóinak a Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézményben való befogadásáról
szól, az alábbiakról határozott:
Nem támogatja Miháld Község Önkormányzatával sem intézményfenntartó társulás, sem
közoktatási megállapodás megkötését az alábbiakra hivatkozva:
- nem ismert a szülők iskolaválasztási szándéka, valamint Sand, és Pat község szándéka a
közoktatási feladatok további ellátására.
- a 2011. évi CXC törvény a Köznevelésről 2012. szeptember 1-jével hatályossá válik, 2013.
január 1-jével pedig az iskolarendszer, fenntartói rendszer is jelentősen átalakul, de a
törvényhez kapcsolódó rendeletek megalkotása még folyamatban van.
- Nagyrécse község polgármestere hozzánk eljuttatott levelében felhívta a figyelmet arra,
hogy fontos a régió falusi lakosai iskoláinak fennmaradása. A település gyermekeinek
befogadása veszélyeztetné a nagyrécsei iskola fennmaradását, ezzel pedig további települések
gyerekeinek kellene Nagykanizsára járni.
Összességében tehát a jogszabályi környezet bizonytalansága, valamint a szülők szándékai
ismeretének hiányában nem támogatja a miháldi iskola csatlakozásra vonatkozó kérelmét.
2/ Miháld Község Polgármesterét a testület döntéséről értesíteni kell.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

10./ 2012. évi viziközmű beruházásokról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 15/2012. (III.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja 2012. évi Vizi közmű beruházásokról szóló előterjesztés
határozati javaslatában foglaltakat.
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Szirtes Balázs: Bizottsági ülésen is már felvetette, hogy az elvégzendő munkák tekintetében a
legolcsóbb és a legjobb minőségű munkát kell megtalálni.
Böröcz József: Kijelenti, hogy nem kellene monopolhelyzetbe hozni a vizmüvet.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az előterjesztésben rögzítettek
szerint.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 85/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. 2012. február 29-én küldött Zalakaros Város
Viziközmü beruházásokra vonatkozó javaslatait az alábbi prioritási sorrend szerint fogadja el:
2012. évre vonatkozó VÍZMŰ javaslatok:






Zalakaros, Gyógyfürdő tér csomóponti aknák gépészeti felújítása az Autóscamping és az
ABC közti területen. Tavalyi évben is érkezett erre vonatkozóan javaslat, tekintettel arra,
hogy a Gyógyfürdő tér autóscamping bejáratánál lévő csomóponti aknák tolózárait és az ABC
felé kimenő acél NA 150 és NA 200-as csövek állapota koruknál fogva nem megbízható.
Meghibásodásuk bármikor megtörténhet, ami csőtörést okozhat és ebben az esetben a
tolózárak működésképtelensége miatt a csőszakasz kizárása (szakaszolása) is meghiúsulhat.
Zalakaros, Gyógyfürdő téri ABC-nél út alatti NA 159 acél csővezeték kiváltása
Zalakaros, Nyírfa utcai csomópontnál NA 159 acél csővezeték cseréje
Zalakaros, Hársfa utcai csomópontnál NA 159 acél csővezeték cseréje
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos Közbeszerzési Szabályzat szerint a
beruházások megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3/ A 2012. évi költségvetés viziközmü használati díjak terhére 16 millió Ft +Áfa értékig vállal
kötelezettséget.
Határidő: 2012. szeptemberi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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11./ Ajánlati felhívás jóváhagyása a Szőlő utcai ároklefedés tervezésére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 16/2012. (III.22) számú határozata:
A bizottság:
javasolja, hogy csak a zárt csapadék elvezető rendszer terveztetése tárgyában kerüljön kiírás a
pályázatban, és ennek megfelelően kerüljön a pályázati tervdokumentáció átdolgozásra.
Klie Zoltán: Az utca rendbetételéhez szükség van a többi közmű tervezésére is, valamint
komplett terv készítésével nem kellene további terveket beszerezni a többi közműre
vonatkozóan.
Szirtes Balázs: A költségvetésre tekintettel javasolta a zárt csapadékelvezető rendszer
terveztetését a többi közmű terveztetése nélkül, figyelemmel arra, hogy az elkészített
tervdokumentációk elévülési ideje két év, ami után újra kell terveztetni. A korábbi
tapasztalatok alapján azt terveztessük meg, ami igazán szükségszerű.
Böröcz József: Hangsúlyozta, hogy Szirtes Balázs véleményével ért egyet.
Kötő Attila: Felhívta a figyelmet arra, hogy az első ütemként a zárt csapadék elvezető
rendszer tervezésére kerüljön sor, a többi közmű elhelyezésére is figyelemmel.
Klie Zoltán: Továbbra is javasolja a komplett tervezésre vonatkozó ajánlati felhívás
készítését, azonban az egyéb közművek engedélyeztetése nélkül, elrendezési terv
készítésével.
Szirtes Balázs: A zárt csatornarendszer kiépítésére vonatkozó terv elkészítése során a
tervezőnek kötelessége-e a többi közművekkel való egyeztetés.
Klie Zoltán: A tervezőnek kötelezettsége a többi közművek vonatkozásában az egyeztetés,
azonban programterv készítését javasolja a többi közművet érintően.
Böröcz József: Szirtes Balázs véleményével ért egyet a költségtakarékosságra tekintettel.
Novák Ferenc: Klie Zoltán főépítész véleményét javasolja megfontolásra. Két alternatívát
bocsát szavazásra. Csak a vizelvezetés tervezésére vonatkozó árajánlat megkérése, a másik
alternatíva vizelvezetés és a többi közmű vonatkozásában elrendezési terv készítése.
Szavazásra teszi fel a vizelvezetést a többi közmű vonatkozásában elrendezési terv
készítésével.
Képviselőtestület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a javaslatot
nem fogadta el.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel csak a vizelvezetésre vonatkozó árajánlat megkérését.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 86/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Szőlő utca rekonstrukció tervezése tárgyban az előterjesztés melléklete szerinti
ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt az alábbi módosításokkal fogadja el:
- Az ajánlati felhívást és az ajánlati dokumentációt át kell dolgozni úgy, hogy az ajánlatkérés
kifejezetten csak a Szőlő utcai árok zárt csapadékvíz elvezetésére vonatkozó tervezésre
terjedjen ki.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívások aláírására az 1.pont szerinti
módosítást követően.
3./ Az 1.pontban megjelölt terv elkészítésének fedezetét a 2012. évi költségvetés beruházási
kiadásainak terhére biztosítja.
4./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ajánlati felhívások megküldéséről.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

12./ Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 18/2012. (III.22) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a közművelődési érdekeltségnövelő
pályázat benyújtásával kapcsolatos határozati javaslatában foglaltakat.
Szirtes Balázs: Kellő megalapozottságú eszközbeszerzést javasol.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 87/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy Zalakaros Város Önkormányzata a Közművelődési intézményének
hangtechnikai, műszaki és számítástechnikai eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítására pályázatot nyújtson be bruttó 1.200.000 Ft összegben a Közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra.
2/A pályázathoz 600.000 forint összegű önrészt biztosít a 2012. évi költségvetés általános
tartalék terhére.
Határidő: 2012. március 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

13./ VÍZ világnapja, csatlakozás programokhoz
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megkereste Zalakaros Polgármesteri
Hivatalt, hogy a település csatlakozzon az isztambuli vízügyi megegyezéshez. A csatlakozási
dokumentum aláírásának határideje 2012. március 22. Tájékoztatott arra vonatkozóan, hogy a
csatlakozás csak jelképes gesztussal szembeni kötelezettség vállalást von maga után.
Szirtes Balázs: A kötelezettség vállalásra vonatkozóan kérdések merültek fel benne.
Dr Józsa Zsanett: A kötelezettség vállalás elsősorban felmérések és tanulmányok készítését
foglalja magában, azonban a szerződés-tervezet konkrét részleteit még nem ismerték meg.
Szirtes Balázs: A közép-tisza vidéki igazgatóság honlapján tájékozódott az isztambuli vízügyi
megegyezésről, mely során tudomására jutott, hogy a csatlakozásnak nincs súlyos jogi
következménye.
Czirákiné Pakulár Judit: A 2012. március 8-i képviselőtestületi ülésen is lehetőség lett volna
az isztambuli vízügyi megegyezéshez való csatlakozásról dönteni, miért nem akkor került erre
sor?
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Dr Józsa Zsanett: A 2012. március 8-i képviselőtestületi ülés napjáig a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság megkeresését tartalmazó levél még nem érkezett meg a Zalakaros Város
Polgármesteri Hivatalhoz.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 88/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért az „Isztambuli Vízügyi Megegyezés”-ben megfogalmazott célokkal, és Zalakaros
Város csatlakozási szándékát megerősíti.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

14./ Tájékoztató a zalakarosi nemzetközi sakkverseny szervezésének állásáról (levél)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy immáron a XXXI. Zalakarosi
Nemzetközi Sakkfesztivál megszervezésére kerül sor, azonban a rendezvény
megszervezésének korábbi szokásos időpontja a versenyen várhatóan résztvevő magas
létszámú külföldi játékosokra, valamint az előzetes előkészületek és a verseny közötti szűkös
időtartamra tekintettel június 8-a és 16-a között kerülne megrendezésre.
Képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúan tudomásul vette.

15./ Tájékoztató élménytó sorsáról , elhelyezéséről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Klie Zoltán: Részleteiben ismertette az élménytó projektet.
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Böröcz József: Véleményében kifejtette, hogy a főépítész által elkészített mostani javaslata
az élménytó kialakítására jobban elnyerte a tetszését, azonban úgy vélte, hogy korcsolyapálya
kialakítására is lehetősége lenne a tavon, mert nem szükséges azt melegvizzel feltölteni,
valamint a pályázati lehetőség után érdeklődött.
Novák Ferenc: A Balaton törvény kiemelt üdülőkörzet pályázatának kiírását már 2012.
március 8-ára várta a Hivatal, azonban 2012. március 1-jén jogszabályváltozás történt.
Véleménye szerint ennek következményeként késik a pályázat kiírása, de a Hivatal számit a
pályázat megjelenésére.
Böröcz József: A pályázat fedezetére a költségvetésben a pénzügyi forrás rendelkezésre áll-e?
Klie Zoltán: A pályázat kb. 300 millió Ft-os beruházást von maga után, ez a tervezésben
biztosítva lett.
Süslecz Árpád: Az élménytó kiépítésére vonatkozó jelenlegi terv az ő tetszését is elnyerte,
mert a korábbihoz képest nagyobb a tó vízfelülete. Véleménye szerint a korcsolyapálya
kialakításához 30 cm-es vastagságú vízfelület szükséges, ezért ő is javasolja a tó téli
hasznosítását. Álláspontja szerint az élménytó É-k-i része alkalmas lehetne a különböző város
napi rendezvények lebonyolítására.
Novák Ferenc: Kéri, hogy a Képviselőtestület a főépítész által bemutatott élménytó építésére
vonatkozó tervet vegye tudomásul.
Képviselőtestület egyhangúlag a tájékoztatót tudomásul vette.

16./ Az óvoda felújításra beérkezett ajánlatok ügyében döntés, a Kbt. eljárás lezárása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Bischof Zoltán közbeszerzési szakértő.

Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 19/2012. (III.22) számú határozata:
A bizottság:
A határozati javaslatban foglaltakat elfogadja a Bizottság az értékelési eredményben foglalta
adatoknak megfelelően.
Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a zalakarosi óvoda korszerűsítésének
építés kivitelezésére kiirt közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a Szabau Invest Kft.
87.400.000,- Ft + Áfa összegű árajánlatát fogadja el.
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Bischof Zoltán: Javasolja, hogy a továbbiakban is az árlejtéses módszerrel kerüljön sor
árajánlat kérésére, mert ezzel a módszerrel 3 azonos kaliberű ajánlattevő által tisztességes ár
alakulhatott ki.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a közbeszerzési bizottság javaslata
figyelembevételével.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 89/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/
A
„ZALAKAROSI
ÓVODA
KORSZERŰSÍTÉSÉNEK
ÉPÍTÉS
KIVITELEZÉSÉRE” kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és a benyújtott
pályázatok közül nyertes ajánlattevőként a Szabau Invest Kft. (8749 Zalakaros, Jegenye sor
3.), 87.400.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el.
2/ Az óvoda épületének felújítását-átalakítását- bővítését a NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0004
számú „Zalakarosi Óvoda korszerűsítése” című projekt támogatásából és a 2012. évi
költségvetésből biztosítja.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. április 3.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

17./ Egyéb ügyek
17/1/ Iskola és tagintézményei felvételi szabályzatának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Javasolja a közelgő felvételi időpontra tekintettel, hogy az életvitelszerűség
kérdését egyértelműsítsük, annak felülvizsgálatának módszerét a felvételi szabályzatba is
beépítsük. Javasolja, hogy a felvételi szabályzatot egészítse ki az előterjesztésben rögzített
nyilatkozatok és dokumentumok becsatolásának követelményével és a folyamatban lévő
ügyekben is kerüljön alkalmazásra.
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Szirtes Balázs: Véleménye szerint adódnak olyan élethelyzetek, mikor nincs annyi jelentkező,
mint amennyi szabad férőhely van az intézményben, ezért álláspontja szerint csak
túljelentkezés esetén kerüljön vizsgálatra az életvitelszerűség kérdése. A Legfelsőbb Bíróság
határozatában, valamint az APEH 34. sz. információs füzetében rögzített életvitelszerű ott
lakás definíciójának elemeit önállóan vagy együttesen kell-e a felvételi szabályzatban
feltételként megjelölni, valamint lehet-e méltányossági alapon mérlegelni? Egyértelmű
megfogalmazásra van szükség az életvitelszerűségre vonatkozóan.
Novák Ferenc: Pedagógiailag optimális létszámnak megfelelően kell kialakítani a
csoportokat. Amennyiben a magánszemély nem rendelkezik saját lakással, albérlet esetén
szükségesnek tartja a bérleti szerződés bemutatását. Véleménye szerint összességében kellene
megvizsgálni a felvételi rendszert a zalakarosi polgárok érdekeinek szem előtt tartásával.
Álláspontja szerint vagy bővítjük az adott intézmény kereteit, vagy a másik lehetőség, hogy
szigorítjuk a felvételi rendszert. Javasolja az életvitelszerűség tényére vonatkozó
dokumentumok és nyilatkozatok csatolását a felvételi adatlaphoz a már folyamatban lévő
ügyekhez is.
Szavazásra teszi fel a felvételi szabályzat módosítását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 90/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Igazgatóját, hogy a Felvételi szabályzat
mellékletét képező adatlap tartalmára vonatkozó módosítást - az előterjesztésben foglaltak
alapján - azok figyelembevételével a Közoktatási törvény szerint véleményezésre jogosult
szervezetekkel vitassa meg és annak eredményéről a fenntartót 2012. április 16-ig
tájékoztassa.
Határidő: 2012.04.16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ Az SZMSZ végleges elfogadásáig ajánlásként fogalmazza meg az intézményvezető részére,
hogy az életvitelszerűség vizsgálatát az intézményegységekben a már folyamatban lévő
felvételi eljárások során is alkalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Benkőné Gulyás Edit intézményvezető

17/2/ Startmunka mintaprogram miatt előirányzat módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 20/2012. (III.22) számú határozata:
A bizottság:
A határozati javaslatban foglaltakkal egyetért a startmunka mintaprogram előirányzat
módosításával kapcsolatosan.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 91/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal,
1.
hogy a 2012.évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 51.839 eFt -pályázati
támogatással – növelésre kerüljön, a pályázati támogatásban elfogadott célokra.
2.
az önkormányzat 2012.évi létszám keretét a közfoglalkoztatottaknál 43 fővel felemeli.
A fenti módosításokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Határidő: 2012.04.30
Felelős: Novák Ferenc polgármester
17/3/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kérelme TAO pályázati önrész
biztosításához
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Tájékoztatta a Képviselőtestületet, hogy a 2011. évi sporttal összefüggő
elfogadott törvénymódosítások lehetőséget adnak a látványcsapat sportágak gazdasági
társaságok nyereségadójából történő finanszírozására, sporttámogatáshoz kapcsolódó
adókedvezmény igénybevételére.
Deutschné Lang Erika: Ismertette, hogy a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
támogatási kérelmet kíván benyújtani kosárlabda és labdarúgás utánpótlás programra
vonatkozóan az önerő biztosításához, melynek összege 5,6 millió Ft.
Czirákiné Pakulár Judit: A Tao pályázati önrész biztosításához szükséges önerő költségének
számítására vonatkozóan kér bővebb információt.
Böröcz József: Kifejtette, hogy erre a célra a költségvetésben már 3 millió Ft el van különítve.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 92/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 5,6 millió forint összegű
kérelmét, mellyel a kosárlabda és labdarúgás utánpótlás program megvalósítására
benyújtandó TAO (Társasági Adó) pályázat önerejét az alábbiak szerint biztosítja:
- 3 millió Ft-ot a 2012. évi költségvetés 7. sz. melléklet 4. pontja szerint
- 2,6 millió Ft-ot a 2012. évi költségvetés 7. sz. melléklete 2. pontja terhére.
2/ Felkéri a Polgármestert a pályázat részletes tartalmáról a következő testületi ülésen
tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Határidő: 2012. április 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

17/4/ CIL-LOG árverési hirdetmény
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Árverési hirdetmény mellékelve./

Novák Ferenc: Felkéri Jegyző Asszonyt arra, hogy a 261/35 hrsz-u ingatlanra vonatkozó
árverési hirdetményről adjon tájékoztatást.
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet arra vonatkozóan, hogy a 261/35. hrsz-u
ingatlanra árverési hirdetmény érkezett, mely Zalakaros város Polgármesteri Hivatalban a
hirdetőtáblán kifüggesztésre került.
Novák Ferenc: Kéri, hogy a képviselőtestület a tájékoztatót vegye tudomásul.

Képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.
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17/5/ Zalakaros Város Bora kiírás módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a 2012. február 29-i ülésen hozott
57/2012. (II.29.) számú határozata 1. pontját módosítani szükséges, tekintettel arra, hogy a
Zalakaros város fehérbora és a vörösbora cím elnyerési feltételei között nem került
megállapításra a fehérbor és a vörösbor árára kiírás.
A fehérborra vonatkozóan javasolja a 300,- Ft/l árat, a vörösbor vonatkozásában megállapítja,
hogy amennyiben 500,- Ft/l-re lenne maximalizálva a vörösbor ára, Zalakaros város
vörösbora cím elnyerésére egy gazda bora kerülne díjazásra. Ha a vörösbor árát 600,- Ft/l-re
maximálnánk, ebben az esetben 4-5 gazda bora lenne díjazható.
A Zalakaros Város Bora cím odaítélésének napja 2012. április 1-je.
Szavazásra teszi fel azon javaslatát, hogy a vörösbor ára 600,- Ft/l, a fehérbor 300,- Ft/l
legyen.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 93/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az 57/2012. (II.29.) számú határozata 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
1/ Egyetért a Város Bora cím kiírási feltételeinek módosításával az alábbiak szerint:
„ A Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség 2012. április 1-jén Nagyradán a Cezar Winery
Pincészetben termelői borversenyt rendez.
A megmérettetésen kerül odaítélésre Zalakaros Város fehér bora illetve vörös bora cím,
amelynek elnyerési feltételei a következők:
- előzetes bejelentkezés a Közösségi Háznál,
- előzetes helyszíni mintavétel lehetősége,
- fehér bor esetében Zalakaros közigazgatási területen termett szőlőből készült, legalább 500
liter áll a termelő rendelkezésére (egy edényben) a verseny időpontjában;
- vörösbor esetében a Zalakaros és térsége Egyesült Hegyközség települései területén termett
szőlőből készült, legalább 500 liter áll a termelő rendelkezésére (egy edényben) a verseny
időpontjában;
- származási bizonyítvánnyal (hegybírótól) és OBI vizsgálattal rendelkezik, a szakmai zsűri
ajánlását bírja.
- a Város Bora cím elnyerése esetén:
- a fehérbor árát 300,- Ft/l összegben,
- a vörösbor árát 600,- Ft/l összegben
határozza meg.
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2/ A határozat 2. és 3. pontja változatlan marad.
3/ A határozat módosítása a Képviselőtestület döntésének megfelelően átvezetésre kerül.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

17/6/ Olesno-i Város Napon való részvételre meghívás
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arra vonatkozóan, hogy az Olesno-i Város
Napon való részvételre meghívás érkezett, ennek dátuma július 27-30-a közé esik, ami
megegyezik a Zalakaros XV. évi Város Napi ünnepség időpontjával. Két alternatívát javasol.
A meghívást megköszönik, azzal, hogy a zalakarosi város napi ünnepség miatt azon részt
venni nem áll módjukban, vagy van-e olyan képviselő, aki szeretne részt venni az Olesno-i
Város Napon.
Süslecz Árpád: Köszönjük meg a meghívást azzal, hogy egy másik időpontban eleget teszünk
meghívásuknak.
Böröcz József: Egyetért Süslecz Árpád javaslatával.
Novák Ferenc: Egyetért a képviselők javaslatával.
Képviselőtestület az elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette.

17/7/ Magyar Bortelepülések Szövetségétől megkeresés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Megkeresés mellékelve./
Novák Ferenc: Tájékoztatta a Képviselőtestületet arra vonatkozóan, hogy a Magyar
Bortelepülések Szövetségétől megkeresés érkezett 2012. április 6-án a Villányi Közgyűlésen
való részvétel tárgyában. Ismertette, hogy az éves tagdíj összege 25 eFt, valamint a
szövetséghez való csatlakozás lehetőséget ad a Szőlő és borváros címre pályázásra.
Süslecz Árpádot, a Hegyközség elnökét javasolja a Villányi Közgyűlésen való részvételére
abban az esetben, ha ő személyesen nem tudna részt venni rajta.
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.
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Süslecz Árpád: Elfogadja a felkérést.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Magyar Bortelepülések Szövetségéhez való csatlakozást,
illetve azt, hogy Zalakaros város önkormányzata a szövetségben tag legyen, biztosítva az éves
tagdíj összegét. A szövetségben való képviselettel Süslecz Árpádot javasolja megbízni.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 94/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy Zalakaros Város Önkormányzata csatlakozzon a Magyar
Bortelepülések Szövetségéhez, a Szövetségben tag legyen.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert a belépéshez szükséges nyilatkozatok aláírására.
3/ A Szövetségben való települési képviselet ellátására Süslecz Árpád képviselőt hatalmazza
fel.
4/ A Szövetségben való tagdíjat az éves költségvetésben biztosítja.
5/ A tagság elfogadásáról a Szövetséget értesíteni szükséges.
Határidő: 2012. április 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremben megjelent.

17/8/ Közvilágítás fejlesztése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Böröcz József: Kéri, hogy a Betyár Csárda melletti híd és az Akácfa- Hársfa utca közötti
részen a közvilágítás fejlesztése kerüljön megvalósításra.
Dr Józsa Zsanett: A költségvetésben 5 millió Ft került elkülönítésre a közvilágítás
fejlesztésére. Felhívja a képviselőtestület figyelmét arra, hogy a februári soros ülésen a
költségvetés tárgyalásakor a hivatal a képviselőtestület rendelkezésére bocsátotta a
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közvilágítással kapcsolatos hiányosságokat, amelyre a képviselőktől nem érkezett ez idáig
javaslat a prioritási sorrend felállítására.
Elmondta, hogy amennyiben 5 db-nál több lámpatest kerül kihelyezésre, tervezés szükséges.
Böröcz József: Ismételten megerősítette arra vonatkozó kérését, hogy a közvilágítás
fejlesztése az általa javasolt kettő utca vonatkozásában kerüljön megvalósításra még a nyári
szezon kezdete előtt.
Süslecz Árpád: 2011. október végén már jelezte az általa fontosnak tartott utcák
vonatkozásában - amelyek a következők: Erdész utca, Ciklámen utca, „Horváth Gyuri” utcája
- a közvilágítás fejlesztését, de a mai napig nem valósult meg.
Dr Józsa Zsanett: Kérte a képviselőtestület tagjait, hogy a közvilágítás fejlesztése tárgyban
határozzák meg a prioritási sorrendet és a műszaki ügyintézővel egyeztessenek.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a képviselők a prioritásra vonatkozó javaslataikat jutassák el a
Polgármesteri Hivatalba, hogy az áprilisi ülésre az ajánlati felhívások sorában érvényesíteni
tudják azt.
Képviselőtestület a közvilágítás fejlesztésére vonatkozó javaslatokat egyhangulag
tudomásul vette.

Képviselői felvetések:
Böröcz József: Kérte, hogy a közterület-felügyelők ellenőrizzék az Önkormányzat 8/ 2010.
(VI.11.) A táblák, feliratok, plakátok elhelyezéséről szóló Önkormányzati rendelet betartását,
mivel véleménye szerint a megengedettnél több hirdetőtábla került kihelyezésre.
Javasolja továbbá a gyógy park melletti edzőpályák bevonását a gyógy parkba, valamint a
kerítés áthelyezését.
Deutschné Lang Erika: Álláspontja szerint a kerítést ki kellene emelni, mivel annak
szükségessége nem indokolt, nyitottá kellene tenni a sportcentrumot.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a 2012. április 19-i soros ülés időpontja kerüljön
megváltoztatásra, melynek új időpontja 2012. április 23-a lenne.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
17/9/ sz. Galambos István kérelme hirdetőoszlop elhelyezésére vonatkozóan
című napirend zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./
pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 95/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
17/9/ sz. Galambos István kérelme hirdetőoszlop elhelyezésére vonatkozóan
című napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, bejelenti, hogy a Képviselőtestület 14,50 órakor
zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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