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Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2011. május 26-án megtartott
rendkívüli Nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 26-án 10,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád
képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester.
Igazoltan távol van: Szirtes Balázs képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr
Csányi Marianna önkormányzati szakreferens.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Deutscné Lang Erika
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/ Helyi védelem alatt álló kőkeresztek felújítási támogatása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Kérelem óvodai csoportlétszám emelésére, csoport és osztálylétszámok meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Balatonmagyaróddal közoktatási megállapodás kötése alapfokú közoktatási feladatok
ellátására, alapító okirat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Tájékoztató pályázat benyújtásáról - „Parlagfűmentes település” c. felhívásra
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Tájékoztató pályázat benyújtásáról - Nyári gyerekétkeztetés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatói pályázata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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7/ 2011. évi önkormányzati kitüntetés adományozása „Kiváló Tanuló” díj
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ Fedett rendezvénytérre kiirt közbeszerzési eljárásban ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Fedett rendezvénytérre kiirt műszaki ellenőri pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Egyéb ügyek
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Helyi védelem alatt álló kőkeresztek felújítási támogatása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Szabadics Attila írásban visszavonta a
pályázati kérelmét.
Ismerteti az előterjesztést.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 60 /2011. (V.26.) számú határozata:
A bizottság
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a határozati javaslatban foglaltakat.
Böröcz József: Kérdése, hogy Szabadics Attila döntésének mi az oka?
Novák Ferenc: Írásban adta be kérelmét az érintett, nincsen további információja az okokról.
Most kettő kőkereszt felújításáról kell dönteni a három helyett. Örvendetes a tulajdonosok
felújítási szándéka, melyet az önkormányzat is támogat.
Szavazásra teszi fel a kettő kőkereszt felújítására vonatkozó határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 149/2011. (V.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros város képviselőtestülete az épített környezet értékeinek helyi védelme
érdekében támogatja a
1. 34. nyt. sz. Zalakaros, Harangláb u. 3502/2.
Dr. Cey-Bert Róbertné (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 68. /pf.126/),
2. 35. nyt. sz. Zalakaros, Kilátó u. 2370/2.
Zsohár Gábor (8800 Nagykanizsa, Városkapu krt. 8.C. II. 8.) és
Milkovics Lászlóné (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 35. A.)
ingatlan tulajdonosok telkén lévő, illetve a területét érintő elhelyezkedésű
kőkereszt felújítását, restaurálását.
2. A szükséges munkálatok elvégzését 50-50 %-os vissza nem térítendő módon,
egyenként az alábbiak szerint:
1. 34. nyt. sz. Zalakaros, Harangláb u. 3502/2.
Dr. Cey-Bert Róbertné (8800 Nagykanizsa, Sugár u. 68. /pf.126/),
ingatlantulajdonos részére
a költségek 50 %-ának megfelelő összegű 139.750.- ft támogatást biztosit.
2. 35. nyt. sz. Zalakaros, Kilátó u. 2370/2. Zsohár Gábor (8800 Nagykanizsa,
Városkapu krt. 8.C. II. 8.) és Milkovics Lászlóné (1136 Budapest, Hegedűs Gy. u.
35. A.) ingatlantulajdonosok részére a költségek 50 %-ának megfelelő összegű
114.500.- ft, támogatást biztosit.
A 254.250,- Ft összegű támogatás pénzügyi fedezetét a 2011. évi költségvetés
céltartalék - épített értékek felújítása terhére biztosítja.
3.Gondoskodni kell a restaurálási munkák helyi rendeletben foglalt feltételek
szerinti elvégeztetéséről.
4. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.
5. A pénzügyi elszámolás módjára az Áht. előírásait kell alkalmazni.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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2/ Kérelem óvodai csoportlétszám emelésére, csoport és osztálylétszámok meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 61/2011. (V.26) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra a határozati javaslatban foglaltakat
azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselőtestület kérje fel az iskolaigazgatót, arra, hogy
készítse el az iskola felvételi szabályzatát és ez alapján történjenek meg a beiskolázások.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 33/2011. (V.26.) számú határozata:
A bizottság:
Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, az alábbiak figyelembe vételével:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény intézményegységek felvételi szabályzata
kerüljön kiegészítésre az alapító okiratban meghatározott létszám feletti, túljelentkezés esetén
alkalmazandó sorrend kialakításának szempontrendszerével.
A felvételi szabályzatokban rögzíteni szükséges, hogy a felvételt kérő a kötelező felvételi
körzetben állandó lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen ott lakik.
Novák Ferenc: Egyetért a bizottságok véleményével.
Javasolja, hogy a következő soros képviselőtestületi ülésre, junius 9-ére készüljön el a
szabályzat, amely a tv-i előirások mellett vegye figyelembe, hogy a pedagógiailag optimális
létszámok alakuljanak ki a csoportokban, figyelembe kell venni a zalakarosi életvitelszerű
áttartózkodást is, egyértelműsíteni kell a tartósan Zalakaroson lakó szülők gyerekei
felvételének lehetőségét, és azon településekkel, akikkel oktatási megállapodásunk van, az
iskola szmsz-ét is módositani kell ezzel párhuzamosan.
Magas létszámok alakultak ki, amely már hátrányos a munkára, ezért fontos a felvételi
szabályzat elkészítése.
Szavazásra teszi fel a javaslatokkal kiegészítve a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 150/2011. (V.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1. A Kt. 102.§./2/bek. c. pontjában biztosított jogkörében a Móra Ferenc
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
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2011/2012. tanévére vonatkozóan az intézmény alapító okiratában, valamint a
pedagógiai programjában meghatározottak alapján az osztályok és csoportok
számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
az általános iskolában az indítható osztályok száma: 8
Iskolaotthonos csoportok száma: 4
napközis csoportok száma : 2
óvodai csoportok száma: 3 .
bölcsődei csoportok száma: 2
Alapfokú művészetoktatási intézmény esetében:
Évfolyam száma 12
Csoportok száma: 11 csoport, és az alapító okirat szerinti 5 tanszak.
2. A Köotv. 102.§./2/bek. c. pontjában biztosított jogkörében a törvény 3.sz.
melléklet 8. pontja alapján engedélyezi, hogy kizárólag a 2011/2012. tanévben
induló óvodai csoportok szervezésénél az intézményalapító okiratában
meghatározott 25 fős maximális csoportlétszámot az intézményvezető 10 %-kal
oktatásszervezési okra tekintettel átlépje.
Az intézményegységbe a 2011/2012-es tanévben új gyermek évközben történő
indokolt felvétele esetén a nevelési év során felmerülő indokok alapján dönt, a
Köotv. 3. számú melléklet II. 7. pontja alapján.
3. Megerősíti a 132/2011 (IV.07.) határozatát, a 2011/12-es tanévre az 1. osztály
létszámát 20%-kal megemeli.
Megerősíti a 293/2010 (XII.09.) határozatát, a 2011/12-es tanévre a 4. osztály
létszámát 20% +10%-kal megemeli.
Határidő. Folyamatos és 2011. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Benkőné Gulyás Edit igazgató
4. Felkéri az iskolaigazgatót, arra, hogy készítse el A Móra Ferenc Nevelési
Oktatási Intézmény intézményegységek iskola felvételi szabályzatát és ez alapján
történjenek meg a beiskolázások. A felvételi eljárás során a törvényi előírások
mellett a pedagógiailag optimális létszámok kialakítására kell törekedni.
A felvételi szabályzat kerüljön kiegészítésre az alapító okiratban meghatározott
létszám feletti, túljelentkezés esetén alkalmazandó sorrend kialakításának
szempontrendszerével.
A felvételi szabályzatokban rögzíteni szükséges, hogy a felvételt kérő a kötelező
felvételi körzetben állandó lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen ott lakik.
Határidő: 2011. junius 9.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató
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3/ Balatonmagyaróddal közoktatási megállapodás kötése alapfokú közoktatási feladatok
ellátására, alapító okirat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 34/2011. (V.26.) számú határozata:
A bizottság:
Balatonmagyaród község önkormányzatával az alapfokú közoktatási feladatok ellátására
vonatkozó közoktatási megállapodás kötésével az előterjesztésnek megfelelően egyetért.
Az alapító okirat módosítását, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratot és a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 62 /2011. (V.26.) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a határozati javaslatban foglaltakat.
Czirákiné Pakulár Judit: Kéri, hogy fokozottan figyeljünk a sajtó kommunikációra, mert
negatív jellegű hírek jelennek meg, amelyek hátrányosak a testületre és a településre nézve.
Kötő Attila: Az újság megjelenésének napján jelezték az újságcikk írónak a problémát.
Ígéretet tett, hogy pótolja a hiányosságot, és mindkét település döntését pontosan
megfogalmazza.
Novák Ferenc: A cikk címe teljesen ellentétes volt a döntéssel, Zalakaros partnere a kistérségi
településeknek és együttműködő szándékkal van irántuk.
A térségi oktatási integráció nem valósult meg, egyik település visszalépett. Zalakaros
Zalamerenyével és Balatonmagyaróddal együttműködik a gyerekek elhelyezésére
vonatkozóan.
A Zala Megyei Közgyűlés is hozzájárult írásos szakvéleményével, hogy közoktatási
megállapodást köthessünk Balatonmagyaród Község Önkormányzatával, amely évente
felülvizsgálatra kerül, valamint alapvető változások lesznek az új oktatási törvény után.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 151/2011. (V.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 81.§. /1/bek. e pontja és /3/
bekezdése valamint a 88.§. /4/ bekezdése alapján az előterjesztés 1. számu
melléklete szerinti tartalommal közoktatási megállapodást köt Balatonmagyaród
Község önkormányzatával a 2011/2012. tanévre, 2011. szeptember 1. napjától
2012. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre, azzal, hogy a
megállapodásban foglalta felülvizsgálatával a megállapodás hatálya közös
megegyezés esetén meghosszabbítható.
A feladat ellátásáért a fenntartó az intézményben ellátott Balatonmagyaródi
gyermekek után hozzájárulást nem állapit meg.
2./ Az előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően módosítja, a 3. sz.
mellékletnek megfelelően elfogadja a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, és Könyvtár alapító okiratát.
A képviselőtestület határozatáról Balatonmagyaród község önkormányzatát
tájékoztatni kell.
Az alapító okirat módosításának átvezettetése érdekében a megállapodás aláírását
követően a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: azonnal, illetve a megállapodás aláírását követően soron kívül
illetve a megállapodás felülvizsgálata tekintetében: 2012. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

4/ Tájékoztató pályázat benyújtásáról - „Parlagfűmentes település” c. felhívásra
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 63 /2011. (V.26.) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a határozati javaslatban foglaltakat
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztatás tudomásul vételét.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 152/2011. (V.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Tudomásul veszi, hogy a „Parlagfű mentes település” c. felhívásra pályázat került
benyújtásra, szóróanyagok és 1 db motoros fűkasza beszerzésére.
Nyertes pályázat esetén az Önkormányzat önerőt nem biztosít.

5/ Tájékoztató pályázat benyújtásáról - Nyári gyerekétkeztetés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Józsa Zsanett: Fontos, hogy melegétel és ne konzerv kerüljön kiosztásra a gyerekek
részére, ez ügyben egyeztetést folytattak, amely pozitív fogadtatást talált, az iskola ennek
megfelelően állítja össze az ételt. Június 6-án lesz döntés ez ügyben. A Képviselőtestületnek
az előterjesztés szerinti önrészt kell biztosítani, minimum vagy maximum mértékben.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy ragadjuk meg a lehetőséget, 27 gyerek számára tudunk
étkeztetést biztosítani ezzel.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az ülésen elhangzott kiegészítéssel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 153/2011. (V.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Erőforrás Miniszter által a 16/2011. (IV.29.)
NEFMI Rendeletben meghatározott szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó
pályázat került benyújtásra, figyelemmel az 5/2011. (II.11.) sz., a 2011. évi
költségvetésről szóló Ör. 17. §-ában kapott polgármesteri felhatalmazásra.
2/ Az 1. pontban rögzítettek maximális mértékű önrésze így az előterjesztés szerint
a 2011. évi költségvetésben rendelkezésre áll.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a napirendként szereplő 6. sz. „Gránit Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgató pályázata”, a 7. sz. „2011. évi önkormányzati kitüntetés adományozása
„Kiváló Tanuló” díj”, a 8. sz. „Fedett rendezvénytérre kiirt közbeszerzési eljárásban ajánlatok
elbírálása”, a 9. sz. „Fedett rendezvénytérre kiirt műszaki ellenőri pályázatok elbírálása”,
napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./
pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 154/2011. (V.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a napirendben szereplő
- 6. sz. „Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató pályázata”,
- 7. sz. „2011. évi önkormányzati kitüntetés adományozása „Kiváló Tanuló” díj”,
- 8. sz. „Fedett rendezvénytérre kiirt közbeszerzési eljárásban ajánlatok elbírálása”,
- 9. sz. „Fedett rendezvénytérre kiirt műszaki ellenőri pályázatok elbírálása”
című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./
pontja alapján.
Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 10,50
órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő
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