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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2014. OKTÓBER 21-én
megtartott nyílt ALAKULÓ üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. október 21-én 15,00
órai kezdettel megtartott nyílt ALAKULÓ üléséről.
Jelen vannak: Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Horváth Vencel, Kötő Attila,
Magyar Mária, Szirtes Balázs képviselők, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző,
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Rédics László HVB elnöke, Dr Józsa Zsanett
Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Klie Zoltán
főépítész, Dr Csetneki Gábor ügyvéd, Kovács Melinda ügyintéző.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket a képviselőtestület alakuló ülésén. Köszönti a
megválasztott képviselőket, a HVB elnökét, Dr Józsa Zsanett nagykanizsai járási
hivatalvezetőt, a sajtó képviselőit, jegyző asszonyt, kollégákat, hivatali, és egyéb meghívott
vendégeket, érdeklődőket.
Felkéri a jelenlévőket a Nemzeti Himnusz és az Európai Himnusz meghallgatására.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel mind a 6 képviselő jelen van.
Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a megválasztott polgármester tagja a
Képviselőterületnek, a Képviselőtestület határozatképessége, döntéshozatala, működése
szempontjából települési képviselőnek tekintendő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Benkőné Gulyás Edit és Czirákiné Pakulár Judit
képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Napirend:
1/ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményéről
Előadó: Rédics László a HVB elnöke
2/ A Képviselőtestület eskütétele
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3/ A Polgármester eskütétele
4/ A Polgármesteri Program ismertetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/1/ Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
5/2/ Képviselői tiszteletdíjakról szóló Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
5/3/ Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ SZMSZ módosítása és az SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Bizottságok létrehozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ Alpolgármester választása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Alpolgármester eskütétele
10/ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Gazdasági program felülvizsgálatának (elkészítésének) elrendelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Képviselői összeférhetetlenségi okokról tájékoztató
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
13/ Vagyon-nyilatkozat tételről tájékoztató
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
14/ Önkormányzat kapcsolatrendszeréről tájékoztató, az önkormányzati képviselet kijelölése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Javaslat személyi változásokra a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú
Közalapítványnál
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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16/ Gránit Zrt. Felügyelő Bizottságra javaslat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Karos Park Kft. Felügyelő Bizottságra javaslat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18/ Egyéb ügyek
Egyéb ügyek keretében javasolja felvenni az alábbi napirendek megtárgyalását:
- 2014 novemberében induló téli közmunkaprogram
- Háziorvosi feladatok ellátása
Horváth Vencel: A fürdő felügyelő bizottság, vezérigazgató dolga rendezését is tartalmazza a
napirend?
Novák Ferenc: Igen.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményéről
Előadó: Rédics László a HVB elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Rédics László HVB elnöke: Ismerteti a 2014. október 12-ére kitűzött helyi önkormányzati
képviselők és polgármester választás eredményét.
Novák Ferenc: Megköszöni a HVB elnöke tájékoztatóját.
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót
tudomásul vette.
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2/ A Képviselőtestület eskütétele
/Az eskü letételét tanúsító jegyzőkönyv mellékelve./

Novák Ferenc: Az önkormányzati képviselők az Mötv. 28. § (2) bekezdés alapján esküt
tesznek és erről okmányt írnak alá.
Felkéri a képviselőket, hogy Rédics László HVB elnöke előtt az esküt tegyék le.
Rédics László: Ismerteti az eskü szövegét.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
képviselői tisztségemből eredő feladataimat ZALAKAROS város fejlődésének előmozdítása
érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Novák Ferenc: Megállapítja, hogy Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Horváth
Vencel, Kötő Attila, Magyar Mária, Szirtes Balázs képviselők az esküt letették.

3/ A Polgármester eskütétele
/Az eskütételt tanúsító jegyzőkönyv mellékelve./

Rédics László: A Polgármester az Mötv. 63. § alapján esküt tesz és erről okmányt ír alá.
Felkéri Novák Ferenc polgármester urat, hogy az esküt tegye le. Ismerteti az eskü szövegét.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ZALAKAROS város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Rédics László: Megállapítja, hogy Novák Ferenc polgármester az esküt letette.
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4/ A Polgármesteri Program ismertetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Polgármesteri program a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti a Polgármesteri programot.
Szavazásra teszi fel Polgármesteri program elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 233/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármesteri programot az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

5/1/ Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabóné Dr Csányi Marianna: Az Mötv. 71. § alapján a polgármester illetményének
megállapítására kerül sor.
Megkérdi Novák Ferenc polgármestert, hogy kíván-e szavazni.
Novák Ferenc: Bejelenti személyes érintettségét, a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Szavazásra teszi fel a polgármester szavazásból kizárását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 234/2014. (X.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Novák Ferenc polgármestert személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.
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Szabóné Dr Csányi Marianna: Ismerteti a határozati javaslatot, amely törvényi
rendelkezésekben meghatározott.
A polgármester illetményét bruttó 448.727,- Ft/hónap, költségtérítését 67.309,- Ft/hónap
összegben javasolt megállapítani.
Szavazásra teszi fel a polgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 235/2014. (X.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-ában
biztosított jogkörében Novák Ferenc főállású polgármester illetményét bruttó 448 727 Ft/hónap, költségtérítését 67 309 Ft/hónap összegben állapítja meg.
2. A megállapított illetménynek megfelelően az okirat elkészítésére a szükséges intézkedést
meg kell tenni.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Tótivánné Dr. Kulcsár Edina személyzeti referens

5/2/ Képviselői tiszteletdíjakról szóló Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A képviselőtestület részére kiküldésre került a képviselői tiszteletdíjakról
szóló önkormányzati rendelet módosításának tervezete, amelyet ismertet.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 26/2014. (X.21.)
önkormányzati rendeletét a települési képviselők költségtérítéséről és egyéb
juttatásokról szóló 10/1992.(IX.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
/A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja az ülés felfüggesztését az elfogadott rendelet kihirdetéséig, melyre
felkéri a jegyzőt.
A jegyző a helyben szokásos módon kihirdette a rendeletet, így az hatályos.
A kihirdetés után az ülés folytatódik.

5/3/ Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az elfogadott rendelet szerinti tiszteletdíjak összegét.
Horváth Vencel: A független képviselő jelöltek a tiszteletdíjukról írásban lemondanak a
zalakarosi alapítványok javára. Kéri, hogy a tiszteletdíj folyamatos, automatikus továbbítása
megtörténjen.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy akik a nyilatkozatot tesznek a tiszteletdíjuk lemondásáról,
azokra vonatkozóan a pénzügyi osztályvezető a szükséges intézkedést tegye meg.
Ez technikai, formai intézkedés.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 236/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Egyetért azzal, hogy azon képviselők vonatkozásában, akik a nyilatkozatot tesznek a
tiszteletdíjuk lemondásáról, a pénzügyi osztályvezető a szükséges intézkedést tegye meg.
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2./ Felkéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy készítse el a pénzügyileg elfogadható
nyilatkozatot.
Határidő: 2014. november 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

6/ SZMSZ módosítása és az SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kiküldött előterjesztés szerint az
SZMSZ módosításának 2 indoka van. Az egyik az alpolgármesterek száma 2-ről egyre
csökkenne, az előzetes egyeztetés alapján csak egy képviselő töltené be ezt a tisztséget, így
külsős alpolgármester választására nem kerülne sor.
A másik módosítási javaslat a bizottságok elnevezésének megváltoztatását jelentené.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotja:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 27/2014 (X.21.)
önkormányzati rendeletét a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
/A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Javasolja az ülés felfüggesztését az elfogadott rendelet kihirdetéséig, melyre
felkéri a jegyzőt.
A jegyző a helyben szokásos módon kihirdette a rendeletet, így az hatályos.
A kihirdetés után az ülés folytatódik.
Novák Ferenc: Az SZMSZ függelékének módosítása is szükséges, a bizottságok
összetételének megváltoztatása, és a hatáskörök változása miatt.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: A képviselőtestület elrendeli az SZMSZ felülvizsgálatát, a következő
képviselőtestületi ülésen felülvizsgáljuk a hatásköröket. A végleges pontosítás ekkor történik
meg.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Képviselőtestület az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 237/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság feladatait, a bizottságra átruházott
hatásköröket az alábbiak szerint állapítja meg:

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
- 6/2003. (IV.25.) Ör. 3. § /3/ bek.
5. § /1/C./ bek.
- 10/2004. (IV.21.) Ör. 1. § /6/ bek.
- 14/2005. (VI.10.) Ör. 5. § /3/ bek.
- 27/2005. (XII.16.) Ör. 10. § /8/ bek.

Lakáscélú támogatásról
- igények véleményezése
– rászorultság vizsgálata
A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és
adományozásáról
- a kitüntetésre javaslatot tesz
Környezetvédelmi alapról
- javaslatot tesz a környezetvédelmi alapra
Épített környezet értékeinek helyi védelméről
- támogatás odaítéléséről javaslat

Egyéb kötelező feladatai:
- Előkészíti a Képviselőtestület költségvetési döntéseit
- Megvitatja és véleményei az Önkormányzat gazdasági koncepcióját, a költségvetési
előirányzatok teljesítését, a Képviselőtestület elé kerülő pénzügyi jelentéseket,
előterjesztéseket, javaslatokat, a Képviselőtestület vállalkozásainak pénzügyi vonatkozású
várható kiadásait, az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves
beszámoló tervezetét
- Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás alakulására
- Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát
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- Gondoskodik a településfejlesztési koncepció, a helyi építési szabályzat és szabályozási terv
véleményezéséről, véleményezi a városfejlesztési célú önkormányzati ingatlanokkal
kapcsolatos befektetéseket
- Javaslatot tesz a Polgármester bérének, egyéb juttatásainak megállapítására
2./ A Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság feladatait, a
bizottságra átruházott hatásköröket az alábbiak szerint állapítja meg:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
- 7/1999. (III.24.) Ör. 14. § /5/C/ bek.

Helyi közművelődésről
- támogatásra javaslatot készít
- 6/2003. (IV.25.) Ör. 5. § /1/C/ bek.
A lakáscélú támogatásról
- rászorultság vizsgálata
- 10/2004. (IV.21.) Ör. 1. § /6/ bek. Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról
és adományozásáról
- a kitüntetésre javaslatot tesz
- 14/2005. (VI.10.) Ör. 5. § /3/ bek. Az önkormányzati környezetvédelmi alapról
- pályázatokról dönt
Egyéb kötelező feladatai:
- Zalakaros Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről szóló szabályzat
5. pontja alapján: benyújtott pályázatok véleményezése, 8. pontja alapján: „B” típusú
pályázatokat benyújtó hallgatók szociális rászorultságának felülvizsgálata
- Ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételének nyilvántartásba vételével
és ellenőrzésével kapcsolatos Ökjtv.10/a. §. /3/ bekezdésében meghatározott feladatot
- Ellátja a polgármester vagyonnyilatkozat tételének nyilvántartásba vételével és
ellenőrzésével kapcsolatos Ökjtv. 10/a. §. /3/ bekezdésében meghatározott feladatot
- Ellátja az Ökjtv. 9.§. /2/ bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség vizsgálatát
- Javaslatot tesz a Polgármester bérének, egyéb juttatásainak megállapítására
- Javaslatot tesz a Képviselők tiszteletdíjára és költségtérítésére
- Ellátja a titkos szavazás lebonyolításában törvényes feltételeinek biztosításával kapcsolatos
feladatokat és a szavazatszámlálást
- Véleményezi a rendelet-tervezeteket
3./ A határozati javaslat 1. / és 2./ pontja alapján az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatról szóló 16/2011.(IV.08.) számú önkormányzati rendelet 2. számú függelékét
módosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző
4/ Elrendeli az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
Zalakaros Város Önkormányzata 16/2011. (IV.08) számú Rendeletének felülvizsgálatát.
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Határidő: 2014.november 30.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Tótivánné dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati referens

7/ Bizottságok létrehozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van: Kulcsár Csongor, Varga Balázs, Stégli János, Kocsis
Lajos. (külsősnek javasolt bizottsági tagok)

Novák Ferenc: Ismerteti a bizottságok összetételétre és tagjaira vonatkozó javaslatot.
Novák Ferenc: Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökének javasolja
Horváth Vencel képviselő urat.
Megkérdezi Horváth Vencel képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen való
tárgyalást.
Horváth Vencel: A jelölést elfogadja és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Bejelenti személyes érintettségét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a szavazásból kizárásra vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 238/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Horváth Vencel képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
elnöki tisztségére Horváth Vencel képviselő személyére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Gazdasági,
Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnökére vonatkozó javaslatot elfogadta.
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Novák Ferenc: Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjának javasolja
Magyar Mária képviselőt.
Megkérdezi Magyar Mária képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen való
tárgyalást.
Magyar Mária: A jelölést elfogadja és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Bejelenti személyes érintettségét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a szavazásból kizárásra vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 239/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Magyar Mária képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
tagja tisztségére Magyar Mária képviselő személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjára vonatkozó javaslatot
elfogadta.

Novák Ferenc: Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjának javasolja
Benkőné Gulyás Edit képviselőt.
Megkérdezi Benkőné Gulyás Edit képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen
való tárgyalást.
Benkőné Gulyás Edit: A jelölést elfogadja és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Bejelenti személyes érintettségét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a szavazásból kizárásra vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 240/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Benkőné Gulyás Edit képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
tagja tisztségére Benkőné Gulyás Edit képviselő személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság tagjára vonatkozó javaslatot
elfogadta.

Novák Ferenc: Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság külsős tagjának
javasolja Kocsis Lajos Zalakaros, Petőfi u. 11. szám alatti lakost.
Megkérdezi Kocsis Lajos urat, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen való
tárgyalást.
Kocsis Lajos: A jelölést elfogadja és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
külsős tagja tisztségére Kocsis Lajos személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság külsős tagjára
vonatkozó javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság külsős tagjának
javasolja Stégli János Zalakaros, Ibolya köz 1. szám alatti lakost.
Megkérdezi Stégli János urat, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen való tárgyalást.
Stégli János: A jelölést elfogadja és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
külsős tagja tisztségére Stégli János személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság külsős tagjára vonatkozó
javaslatot elfogadta.
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Novák Ferenc: Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
elnökének javasolja Benkőné Gulyás Edit képviselőt.
Megkérdezi Benkőné Gulyás Edit képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen
való tárgyalást.
Benkőné Gulyás Edit: A jelölést elfogadja és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Bejelenti személyes érintettségét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a szavazásból kizárásra vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 241/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Benkőné Gulyás Edit képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottság elnöki tisztségére Benkőné Gulyás Edit képviselő személyére
vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1
tartózkodással a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
elnökére vonatkozó javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
tagjának javasolja Kötő Attila képviselőt.
Megkérdezi Kötő Attila képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen való
tárgyalást.
Kötő Attila: A jelölést elfogadj és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Bejelenti személyes érintettségét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a szavazásból kizárásra vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 242/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Kötő Attila képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottság tagja tisztségére Kötő Attila képviselő személyére vonatkozó
javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tagjára
vonatkozó javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
tagjának javasolja Szirtes Balázs képviselőt.
Megkérdezi Szirtes Balázs képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen való
tárgyalást.
Szirtes Balázs: A jelölést elfogadja és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Bejelenti személyes érintettségét.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a szavazásból kizárásra vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 243/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Szirtes Balázs képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottság tagja tisztségére Szirtes Balázs képviselő személyére vonatkozó
javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság tagjára vonatkozó
javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
külsős tagjának javasolja Kulcsár Csongor, Zalakaros, Hegyalja u. 55. szám alatti lakost.
Megkérdezi Kulcsár Csongor urat, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen való
tárgyalást.
Kulcsár Csongor: A jelölést elfogadja és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottság külsős tagja tisztségére Kulcsár Csongor személyére vonatkozó
javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
külsős tagjára vonatkozó javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
külsős tagjának javasolja Varga Balázs, Zalakaros, Hegyalja u. 10. szám alatti lakost.
Megkérdezi Varga Balázs urat, hogy elfogadja-e a jelölést és a nyilvános ülésen való
tárgyalást.
Varga Balázs: A jelölést elfogadja és a nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottság külsős tagja tisztségére Varga Balázs személyére vonatkozó
javaslatot.
Megállapítja, hogy a Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság
külsős tagjára vonatkozó javaslatot elfogadta.

Képviselőtestület az elhangzott szavazatok alapján az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 244/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 16/2011.(IV.08.) számú
önkormányzati rendelet 45. §. (3) bekezdésében biztosított jogkörében létrehozza a
1./ Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságot
A bizottság létszámát 5 főben állapítja meg.
A bizottság elnökének: Horváth Vencel
A bizottság tagjának: Benkőné Gulyás Edit
Magyar Mária
Kocsis Lajos (külsős)
Stégli János (külsős)
megválasztja.
2./ Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottságot
A bizottság létszámát 5 főben állapítja meg.
A bizottság elnökének: Benkőné Gulyás Edit
A bizottság tagjának: Kötő Attila
Szirtes Balázs
Kulcsár Csongor (külsős)
Varga Balázs (külsős)
megválasztja.

Novák Ferenc: A külsős Bizottsági tagok eskütétele következik.
Felkéri a külsős bizottsági tagokat, hogy a Képviselőtestület előtt tegyék le az esküt.
Ismerteti az eskü szövegét.
„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
bizottság tagja tisztségemből eredő feladataimat ZALAKAROS város fejlődésének
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előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”
Novák Ferenc: Megállapítja, hogy Kocsis Lajos, Stégli János, Kulcsár Csongor, Varga Balázs
külsős bizottsági tagok az esküt letették.
/Az eskü letételét tanúsító jegyzőkönyv mellékelve./

8/ Alpolgármester választása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A képviselőtestület az Mötv. 74. § (1) bekezdése szerint a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselő-testület tagjai közül egy alpolgármestert
választ. Az alpolgármester személyére a polgármester tesz javaslatot, a szavazás titkos
szavazással történik, és a megválasztáshoz a képviselő-testületi tagok háromnegyedének
támogatása szükséges.

A képviselőtestület tagjai közül alpolgármesternek az alábbi képviselő személyére teszek
javaslatot.
Előzetes egyeztetések alapján Czirákiné Pakulár Judit képviselőt javasolja.
Megkérdezi Czirákiné Pakulár Judit képviselőt, hogy elfogadja-e a jelölést.
Czirákiné Pakulár Judit: A jelölést elfogadja és bejelenti személyes érintettségét.
Nyilvános ülést kér.

Novák Ferenc: Az alpolgármestert titkos szavazással, minősített többséggel kell
megválasztani.
A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül.
/E jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi./
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester jelölt szavazásból
történő kizárását személyes érintettség címén.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 245/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester jelöltet személyes érintettség címén a szavazásból
kizárta.

Novák Ferenc: Javasolja a titkos szavazás lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottság
létrehozását:
A szavazatszámláló bizottság elnökének: Benkőné Gulyás Edit képviselőt.
Tagjainak: Kötő Attila és Magyar Mária képviselőket javasolja.
Megkérdezi, hogy az érintettek elfogadják-e a bizottsági tagságra vonatkozó javaslatot.
Az érintettek a tagságra vonatkozó javaslatot elfogadták.
Szavazásra teszi fel a szavazatszámláló bizottság elnökére és tagjaira vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület a Szavazatszámláló Bizottság létrehozására és tagjaira vonatkozó
javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Novák Ferenc: Felkéri Benkőné Gulyás Edit szavazatszámláló bizottság elnökét a titkos
szavazás lebonyolítására.
Technikai szünetet rendel el a szavazólap elkészítésének idejére.
Benkőné Gulyás Edit: Az elkészített szavazólapok kiosztásra kerültek.
A szavazólapokat lezárt urnába helyezték.

Novák Ferenc: Megállapítja, hogy az alpolgármester megválasztására lebonyolított titkos
szavazás befejeződött.
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Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét a titkos szavazás eredményének ismertetésére.

Benkőné Gulyás Edit bizottság elnöke:
A képviselőtestület tagjai közül Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester jelölt esetében:
A szavazáson jelenlévő képviselők száma: 6
A szavazás során leadott szavazatok száma: 6
A leadott érvényes szavazatok száma: 6
Érvénytelen szavazat: nem volt
Czirákiné Pakulár Juditra leadott szavazat: 6 igen, 0 nem szavazati aránnyal a minősített
többséget megszerezte.

Novák Ferenc: Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság elnökének tájékoztatását.
Képviselőtestület
határozatot hozta:

a

Szavazatszámláló

Bizottság

tájékoztatása

alapján

alábbi

Képviselőtestület 246/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az Mötv. 74. § /1/ bekezdésében biztosított jogkörében:
– a képviselőtestület tagjai közül Czirákiné Pakulár Judit asszonyt alpolgármesternek
megválasztotta.

9/ Alpolgármester eskütétele
/Az eskü letételét tanúsító jegyzőkönyv mellékelve./

Novák Ferenc: A megválasztott alpolgármester eskütételére kerül sor az Mötv. alapján.
Felkéri Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert, hogy a képviselőtestület előtt tegye le az
esküt.
Novák Ferenc: Ismerteti az eskü szövegét.
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„Én, (eskütevő neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és
annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom;
alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat ZALAKAROS város fejlődésének
előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára
gyakorlom.
(Az eskütevő meggyőződése szerint)
Isten engem úgy segéljen!”

Novák Ferenc: Az alpolgármester részére átadandó Megbízólevél elkészítése idejére technikai
szünetet rendel el.
Novák Ferenc: A Megbízólevelet Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester részére átadja.
/A megbízólevél átvételéről készült jegyzőkönyv mellékelve./

10/ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert személyes érintettség címén
a szavazásból kizárni.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 247/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert személyes érintettség címén a szavazásból kizárta.
Novák Ferenc: Az alpolgármester az Mötv. 80. § (2) bekezdése értelmében tiszteletdíjra
jogosult, amelynek összegét a képviselő-testület a társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíja 70-90%-a közötti összegben állapíthatja meg, melynek összege 157.055,- Ft és
201.928,- Ft kerülhet megállapításra.
Javasolja az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 200.000,- Ft/hó összegben, költségtérítését
pedig 30.000,- Ft/hó összegben megállapítani.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 248/2014. (X.21.) számu határozata:
A képviselőtestület:
1/ A megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester – Czirákiné Pakulár Judit tiszteletdíját bruttó 200.000,- Ft/hó összegben, költségtérítését 30.000,- Ft/hó összegben
állapítja meg.
2/ A tiszteletdíj folyósításáról a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
Határidő: 2014. október 30.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Benkőné Gulyás Edit: Tisztelt polgármester úr, képviselőtestület, tisztelt választópolgárok.
A megválasztott képviselők tisztelettel megköszönik a bizalmukat. Az itt élő lakosság és
választók közül szép számmal mentek el szavazni, érzik jelentőségét, értik, tudják. Köszönik
a választási bizottság munkáját. Mindent megtesznek, hogy egységes legyen a
képviselőtestület, a polgármesterrel együttműködve képviseljék a választópolgárok érdekeit,
megfelelő alázattal, tisztelettel és hitelesen képviseljék az emberek és a város fejlődésének
ügyét. Szorgalma, becsületes munkával szeretnének megfelelni, és a bizalmat kiérdemelni. A
képviselőtestület munkájáról álláspontjukat a polgármester úrral ismertették. Ennek az
álláspontnak az általuk legfontosabb elveit ismerteti. Törekszenek, hogy a képviselőtestület
elé a bizottságok által alaposan előkészített, pontos, a képviselőtestület döntését megalapozó,
jól átgondolt és véleményezett előterjesztések kerüljenek. Ezért javasolták két bizottság
felállítását, amelyet ismertet. Közös, együttes ülésekre is sor fog kerülni bizonyára. A
bizottság összetételénél javaslataikkal arra törekedtek, hogy szakmai szempontból minél
szélesebb körű rálátásuk legyen a feladatokra, alaposabban elő tudják készíteni és
képviselőtestület elé tárni. Fontosnak tartják, hogy azokat a napirendi pontokat,
előterjesztéseket, amelyeket nyílt ülés keretében tárgyal a képviselőtestület, a lakosság a
hivatal honlapján megnézhesse, hogy minél szélesebb kör bevonásával, tájékoztatásával
történjen az önkormányzati munka. A lakosság érdekeit képviselik, ezt ígérték. A
problémáikat meghallgatják, és a megoldást keresik rá. Lehetőséget, ahol az emberek
véleményét megismerhetik. Hagyományos formái vannak, de napi párbeszéd is szükséges,
mivel kis településen lévő önkormányzatról van szó, egymás látószögében éljük az életünket.
Ezt a nyílt önkormányzati munka biztosítja, kell, hogy tiszta és korrekt döntések szülessenek,
és a város lakossága is lássa, elfogadja, és megértse a korlátokat is, amelyeket a költségvetés
és más egyéb korlátozás is indokolnak. A hátráltató tényezőket ki kell küszöbölni. Fontosnak
tartja, hogy a becsületes, őszinte munka legyen, a hitelesség a bizalom alapja.
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11/ Gazdasági program felülvizsgálatának (elkészítésének) elrendelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Az önkormányzat meghatározza Gazdasági Programját. Az Mötv. 116. § (5)
bekezdése szerint a gazdasági programot az alakuló ülést követő 6 hónapon belül kell
elfogadni, illetve felülvizsgálni. A törvényi kötelezettségnek tegyenek eleget, 2015. április 21ig vizsgálják felül, javasolja.
Szirtes Balázs: A Gazdasági Programnak operatív felelőse van, körét egészítsék ki, hiszen 5
évre meghatározó szerepe lesz a programnak. A főépítésznek nagy teher és a stratégiai
referensnek. Az alpolgármester koordinálásával legyen operatív felelős Magyarné Kovács
Judit pénzügyi osztályvezető, Jámbor Tímea városmarketinges, a Gránit Zrt. vezérigazgató, a
Turisztikai Egyesület elnökét is javasolja bevonni. Széleskörű összefogás eredményeként kell
hogy megszülessen. A bizottság is kiveszi munkáját, és minél több szereplő kerüljön
bevonásra és felelősségre vonhatásra. Kéri, határozatba kerüljön a személyekre vonatkozó
javaslata.
Novák Ferenc: Módosító javaslat érkezett az operatív felelősök személyére vonatkozóan. A
vállalkozók szövetsége elnöke Arany József is legyen benne, javasolja. Egyetért minél
szélesebb körben szakemberek bevonásával. Kéri, hogy a képviselő úr és az általa javasolt
személyek határozatba kerüljenek feltüntetésre.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 249/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli Zalakaros Város Önkormányzata Gazdasági Programjának felülvizsgálatát
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 116.§.(5) bekezdésére figyelemmel.
Határidő: 2015. április 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
Kovács Melinda település stratégiai referens
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
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Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Jámbor Tímea stratégiai és marketing vezető
Krampek Mihály Gránit Zrt. vezérigazgató
Czimondor Nándor Turisztikai Egyesület elnöke
Arany József Vállalkozók Szövetsége elnöke

12/ Képviselői összeférhetetlenségi okokról tájékoztató
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabóné Dr Csányi Marianna: Tájékoztatást ad az összeférhetetlenségi okokról. Ismerteti az
előterjesztést. 30 napon belül a képviselők kötelesek a velük szemben fennálló
összeférhetetlenséget megszüntetni. Vagy a munkaviszony megszüntetés, vagy a képviselői
mandátumról lemondás, ha van összeférhetetlenség.
Kéri, hogy a tájékoztatót fogadják el.
Novák Ferenc: Kéri, hogy a szóbeli tájékoztatást vegyék tudomásul.
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 250/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A képviselői összeférhetetlenségi okokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

13/ Vagyon-nyilatkozat tételről tájékoztató
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabóné Dr Csányi Marianna: Tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.
Ismerteti az előterjesztést. 30 napon belül kell vagyonnyilatkozatot tenni. A nyomtatványokat
megküldtük a képviselők számára elektronikusan, ha valaki kéri, papír alapon is tudjuk adni.
A személyzeti referensnek kérjük kitöltve leadni, 30 napon belül, mivel ha valaki nem adja le,
akkor nem gyakorolhatja képviselői jogait.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 251/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

14/ Önkormányzat kapcsolatrendszeréről tájékoztató, az önkormányzati képviselet
kijelölése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a képviselőtestület az érintett képviselőket személyes
érintettség címén ne zárja ki a szavazásból, hanem inkább tartózkodjanak.
Javasolja továbbá, hogy a személyes érintettség tekintetében együttesen szavazzon a
képviselőtestület.
Szavazásra teszi fel Czirákiné Pakulár Judit, Magyar Mária, Benkőné Gulyás Edit, Kötő
Attila, Horváth Vencel képviselők, akik kijelölésre kerültek, személyes érintettség címén
szavazásból történő kizárásra vonatkozó nemleges javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 252/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az Önkormányzat kapcsolatrendszeréről tájékoztató, az önkormányzati képviselet kijelölése
című napirend tárgyalásánál Czirákiné Pakulár Judit, Magyar Mária, Benkőné Gulyás Edit,
Kötő Attila, Horváth Vencel képviselőket személyes érintettség címén a szavazásból nem
zárja ki.
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Magyarné Kovács Judit: 30 napon belül be kell jelentkezni a köztartozásmentes adatbázisba
ügyfélkapu segítségével.
Novák Ferenc: Szükséges információ volt ez.
Ismerteti az előterjesztést. A polgármester képviseli az önkormányzatot. Előzetes egyeztetés
alapján készült, általánosan kik képviselik egy adott szervezetben az önkormányzatot.
Megkérdezi Magyar Mária képviselőt, hogy a Fürdővárosok Szövetségébe elfogadja-e a
képviseletet.
Magyar Mária: A Fürdővárosok Szövetségébe elfogadja jelölését.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Magyar Mária személyére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Megkérdezi Benkőné Gulyás Edit képviselőt, hogy az Egészséges Városok
Szövetségébe elfogadja-e a képviseletet.
Benkőné Gulyás Edit: Az Egészséges Városok Szövetségébe elfogadja a jelölést.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Benkőné Gulyás Edit személyére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Megkérdezi Horváth Vencel képviselőt,
Hulladékgazdálkodási Társulásnál elfogadja-e a képviseletet.

hogy

a

Zalaispa

Horváth Vencel: A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásnál elfogadja a jelölést.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Horváth Vencel személyére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Megkérdezi Czirákiné Pakulár Judit képviselőt, hogy a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületnél elfogadja-e a képviseletet.
Czirákiné Pakulár Judit: A Zalakarosi Turisztikai Egyesületnél elfogadja a jelölést.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Czirákiné Pakulár Judit személyére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
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Novák Ferenc: Megkérdezi Czirákiné Pakulár Judit képviselőt, hogy az Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesület (Leader)-nél elfogadja-e a képviseletet.
Czirákiné Pakulár Judit: Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület (Leader)-nél
elfogadja a jelölést.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Czirákiné Pakulár Judit személyére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal, hogy a hivatal értesítse
azonnal a legfontosabb szervezeteket, a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulást, az
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületet, a Zalakarosi Turisztikai Egyesületet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati
javaslatot és a kiegészítést elfogadta, és az elhangzott szavazatok alapján az alábbi határozatot
hozta:
Képviselőtestület 253/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A regionális érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartásra a Polgármester
akadályoztatása esetén Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert jelöli ki az alábbi
szervezetekben:
- Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége
- Club Pannónia
- Balatoni Szövetség
- Zalai Borút Egyesület
- Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
- Dél-Zalai Vízmű Zrt.
Polgármester felhatalmazása alapján állandó képviselet az alábbi szervezetekben:
- Fürdővárosok Szövetsége
Magyar Mária képviselő
- Egészséges Városokért Szövetség
Benkőné Gulyás Edit képviselő
- Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás
Horváth Vencel képviselő
- Zalakarosi Turisztikai Egyesület
Czirákiné Pakulár Judit képviselő
- Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület (Leader) Czirákiné Pakulár Judit képviselő
2./A kijelölt képviselő akadályoztatása esetén a polgármester eseti megbízásával az általa
meghatározott képviselő is elláthatja a szervezetben való képviseletet.
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3./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban megnevezett szervezetek
értesítéséről, arra vonatkozóan, hogy Zalakaros Város Önkormányzatának a képviseletére ki
jogosult.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési üi.
4./ Az önkormányzati hivatal a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulást, az Innovatív DélZala Vidékfejlesztési Egyesületet, a Zalakarosi Turisztikai Egyesületet soronkivül értesítse
arra vonatkozóan, hogy Zalakaros Város Önkormányzatának a képviseletére ki jogosult.
Határidő: 2014. október 22.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési üi.
15/ Javaslat személyi változásokra a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú
Közalapítványnál
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az előterjesztést. Flórek Zsolt lemondott az elnöki posztról, javaslat
érkezett Kovács Tamás személyére alapítvány elnökének. Fontos az utánpótlás nevelés, és a
TAO-s pénzek kezelése.
Megköszönte a leköszönő elnök munkáját.
Kötő Attila: Mivel indokolta távozását Flórek Zsolt?
Novák Ferenc: Indoklás nélkül érkezett a levele, amely kiküldésre került a képviselők
számára. Jelezte, hogy le kíván mondani. Fontos a bizalom és úgy érezte, hogy a jelenlegi
vezetés részéről nincs meg, ezért mondott le valószínű, de feltételezés ez.
Szavazásra teszi fel Kovács Tamás személyét a kuratórium elnökének.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Javaslat érkezett arra vonatkozóan is, hogy Czirákiné Pakulár Judit személyét
kuratórium tagjának delegáljuk. Van tapasztalata a pályázatok menedzselésével kapcsolatban.
Javasolja, hogy válasszák be a tagok közé.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
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Novák Ferenc: A személyi változásokat át kell vezetni az alapitó okiratban, ennek érdekében
a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Magyar Mária az ülésteremből távozott.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat többi részét.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati
javaslatot elfogadta és az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot
hozta:

Képviselőtestület 254/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a mai nappal, azaz 2014. október 21.
napjával, elfogadja a jelenlegi Kuratóriumi Elnök lemondását és a „ZALAKAROS
SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumi Elnökének Kovács Tamást (8749
Zalakaros, Gyöngyvirág sor 6.) választja meg 2014. október 21. -2018. október 21. közötti
időszakra.
2./ Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a mai nappal, azaz 2014. október 21.
napjával, „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány Kuratóriumi tagjának
Czirákiné Pakulár Juditot (8749 Zalakaros, Seregély utca 19.) megválasztja 2014. október 21.
-2018. október 21. közötti időszakra.
3./ Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a határozat 1. és 2. pontjában megjelölt
személyi változásokat átvezeti a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának 8.2.2. pontján és elfogadja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú
Közalapítvány alapító okiratának a fenti változással egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott adataiban, valamint az
alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye, a közalapítvány alapító okiratát az alapító nevében aláírja.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési üi., Csetneki Ügyvédi Iroda
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16/ Gránit Zrt. Felügyelő Bizottságra javaslat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A Gránit Zrt. vezetési szerkezetét át kell alakítani, javaslat érkezett erre. A
Felügyelő Bizottság tagjaira is új javaslat érkezett jogszabályi és személyi változások
vonatkozásában, visszahívásra kerülnek a korábban FB-ben dolgozók és Gránit vezérigazgató
személyére vonatkozó javaslatot is tárgyalni kell.
Javasolták, hogy az FB jogköre úgy kerüljön átalakításra, hogy ügydöntő hatáskör nélküli
legyen, 6 főre bővüljön a létszámra 4 főről.
Szirtes Balázs: Kéri, hogy Dr Csetneki Gábor ügyvéd mondja el a lényegét az ügydöntő
felügyelőbizottság és a klasszikus ügydöntő hatáskör nélküli felügyelőbizottság közötti
különbségnek.
Dr Csetneki Gábor: A képviselőtestület arról tud dönteni, hogy a képviselőtestület a
polgármestert felhatalmazza, milyen álláspontot képviseljen, a többségi tulajdonos
képviselőjeként döntsön, a jelenlegi vezérigazgatónál kezdeményezi a közgyűlés
összehívását, vegyék napirendre az FB jellegének megváltoztatását. Az FB ellenőrző szerv,
főszabályként a Ptk. feladata, hogy ellenőrizze a tulajdonosok számára a zavartalan működést.
A vezérigazgató működését pénzügyi-gazdaságossági szempontok szerint ellenőrzi.
Kizárólag ellenőrzési körben merül fel felelőssége. Nem szokatlan módon az FB és a
vezérigazgató között megoszlik a felelősség, a pénzügyi ügydöntő kérésekben, értékhatárokat
elérő kérdésekben, amikor a vezérigazgató nem dönthet az FB jóváhagyása nélkül. Már
nemcsak ellenőrzi, hanem felel is a döntésekért, jóváhagyása nélkül nem juthat előre a
vezérigazgató, több a felelőssége is az FB-nek itt. Az FB felel nemcsak a tulajdonos felé,
hanem kifelé is, erősebb részvétel a döntéshozatalban.
Ha a képviselőtestület úgy dönt, hogy a klasszikus FB-t kívánja visszaállítani, az alapszabályt
módosítani kell, a közgyűlésnél indítványozni kell az alapszabály tervezet letételét, amely
nemcsak az új FB tagok névsorát tartalmazza, hanem a régi ellenőrzési jogkörök
visszaállítását is.
Novák Ferenc: Fontos, hogy erről nem tudunk dönteni, hanem javaslatot teszünk.

Magyar Mária az ülésteremben megjelent.

Novák Ferenc: A közgyűlésnek kell meghozni a határozatokat.
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Kötő Attila: Külön választaná a szervezeti struktúra és a személyek szavazását. Szándék,
hogy a tulajdonosi jogosítványokat gyakorló képviselőtestület szorosabbra fűzze ellenőrzési
jogát, ez nem ujkeletü.
A szándék és javaslat felmerült a Karos Park FB-nél is, hogy szorosabbra kell fűzni a
kapcsolatot a képviselőtestülettel.
A mostani anyag hatáskör és feladatcsökkenéssel jár, akkor miért kell 6 fő?
Végig kell tárgyalni, hogy milyen lehetséges más utak vannak, milyen előnyök és hátrányok.
Benkőné képviselő javaslata volt, a bizottságok műkőnek, készítsék elő, tárgyaljanak meg
minden lehetséges alternatívát. Munkaszervezeti változásról beszélünk, többször több
fórumon véleményt fejtsünk ki, úgy kerüljön képviselőtestület elé.
Dr Csetneki Gábor: A jogszabály köztulajdonban álló gazdasági társaság takarékosabb
működéséről szól, különbséget tesz az egyszerűbb gazdálkodású társaság és nagyobb
jelentőséggel bíró társaság között. Lehetőséget ad, hogy nagyobb létszámú legyen az FB, 200
millió jegyzett tőke fölött 3-6 főben lehet az FB létszámát meghatározni. A város
szempontjából lényeges gazdasági társaság ilyen irányítási szerkezetben működhet
megfelelően, az önkormányzat és az önkormányzat mögött a választópolgárok jobban
ráláthassanak a működésre. 3-6 fő között lehetséges az FB létszáma.
Novák Ferenc: Az FB létszámát ügyvéd úr elmondta, hogy 3-6 között lehet.
Kötő képviselő úr felvetette, hogy most ne döntsünk, hanem tekintsék át a szervezeti
felépítést, az ügydöntő FB vezetési szerkezet átalakítását.
Kötő Attila: Amikor összevonták az igazgatóságot az FB-vel, az ügydöntő felügyelő bizottság
lényegesen nagyobb hatáskörrel bírt. 3 fős volt, 4 főre emelték, úgy tudják biztosítani, hogy
pl. energia beszerzésnél jóvá tudják hagyni a vezérigazgatói szándékot. Szerinte a 4 fő bőven
elég, a 6 főt pazarlásnak tartja. 4 fő bőségesen elég, bizottsági ülés elé kerüljön mindkét
szervezet, a Karos Park FB-je is. A Karos Parknál nem is tartalmaz ilyen szándékot az
előterjesztés, hogy kibővítésre kerül az FB tag.
Novák Ferenc: Javaslat, hogy a két bizottság tárgyalja meg a témát, és mindkét gazdasági
társaság szervezeti formája kerüljön megtárgyalásra.
A takarékos működésre felhívja a figyelmet, a juttatásoknak határt kell szabni.
Két javaslat volt, a polgármester képviselje a képviselő megkeresését, a bizottság tárgyalja
meg a két gazdasági társaság tevékenységét, most ne szülessen döntés.
Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a képviselő javaslata alapján ne kerüljön most a
Gránit FB szerkezeti átalakítására sor, hanem a novemberi soros ülésre kerüljön
beterjesztésre.
Képviselőtestület 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta
el a módosító javaslatot.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: A képviselőtestület döntése alapján Kötő Attila, Hegyi László, Tóth Ferenc és
Dr. Garami Miklós visszahívásra kerülnek, eddig végezték munkájukat, amit ezúton
megköszön.
Novák Ferenc: Az FB tagságága a következő személyekre érkezett javaslat. Szirtes Balázs
képviselő, Horváth Vencel képviselő, Hegyi László, Nagyné Dr. Bazsó Judit, Tóth Ferenc,
Tóth Nándor.
Szavazásra teszi fel, hogy Szirtes Balázs képviselő az FB tagja legyen 5 év időtartamra.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Szavazásra teszi fel, hogy Horváth Vencel képviselő az FB tagja legyen 5 év időtartamra.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Szavazásra teszi fel, hogy Hegyi László zalakarosi lakos az FB tagja legyen 5 év időtartamra.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Szavazásra teszi fel, hogy Nagyné Dr Bazsó Judit zalakarosi lakos az FB tagja legyen 5 év
időtartamra.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Szavazásra teszi fel, hogy Tóth Ferenc zalakarosi lakos az FB tagja legyen 5 év időtartamra.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Szavazásra teszi fel, hogy Tóth Nándor nagykanizsai lakos az FB tagja legyen 5 év
időtartamra.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
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Novák Ferenc: Javaslat érkezett, hogy a Gránit Zrt. vezérigazgatójának 2015. január 1-től
2017. december 31-ig – 3 éves időtartamra - pályázati eljárás nélkül Krampek Mihály
kerüljön kinevezésre. 2014. december 31-ig tölti be jelenleg az önkormányzat megbízása
alapján a vezérigazgatói posztot.
Szavazásra teszi fel, hogy Krampek Mihály 3 évre vezérigazgatónak kerüljön kinevezésre.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Horváth Vencel: A Felügyelő Bizottsági tagság kezdete és vége nem hangzott el, kéri, hogy
ismertesse a polgármester.
Novák Ferenc: Milyen határidőt szabjanak meg?
Horváth Vencel: A következő önkormányzati ciklus lejártával szűnjön meg, javasolja.

Novák Ferenc: 2015. január 1-től - 2019. szeptember 30-ig szól az FB tagok megbízatása.
Az írásbeli határozatban benne van.
Horváth Vencel: Szóban nem lett ismertetve, ezért kérte, hogy hangozzon el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az FB tagok megbízatásának időtartamát és a határozati
javaslat többi pontját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Horváth Vencel: Struktúra változásról van szó. Egyetért Kötő képviselő úrral, hogy az ügyvéd
úr által elkészített dokumentumot a bizottságok tárgyalják meg, mielőtt a polgármester a
közgyűlésen véglegesen képviseli a képviselőtestület döntését.
A két bizottság tárgyalja meg kötelezően az ügyvéd úr által elkészített FB módosított
hatáskörét, tevékenységi körét, miben változnak és milyen hatása lesz, a vezérigazgató
munkaszerződésével egyeztetett módon.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Horváth úr felvetését a megváltozott struktúrára
tekintettel, hogy az FB módosított hatáskörét a vezérigazgató munkaköri leírásával együtt a
következő ülés előtt a 2 bizottság tárgyalja meg.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Az elhangzott szavazatokat figyelembe véve Képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 255/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata, mint a GRÁNIT Gyógyfürdő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság többségi tulajdonosa:
1./ Támogatja és egyetért azzal, hogy:




a GRÁNIT Zrt. jelenlegi, ügydöntő felügyelőbizottsága, klasszikus –ügydöntő hatáskör
nélküli- felügyelőbizottsággá kerüljön átalakításra;
a GRÁNIT Zrt. felügyelőbizottsága létszáma a jelenlegi 4 főről 6 főre bővüljön;
a GRÁNIT Zrt. alapszabálya a fentieknek megfelelően módosításra kerüljön.

2./ Támogatja és egyetért azzal, hogy:


a GRÁNIT Zrt. ügydöntő felügyelőbizottságának jelenlegi tagjai azonnali hatállyal kerüljenek
visszahívásra.
3./ Támogatja és egyetért azzal, hogy:



a GRÁNIT Zrt. átalakított és kibővített felügyelő bizottságába az alábbi személyek kerüljenek
megválasztásra öt év időtartamra, 2015. január 1-jétől - 2019. szeptember 30-ig.







Szirtes Balázs 8749 Zalakaros, Hegyalja u. 44.
Horváth Vencel 8749 Zalakaros, Kossuth u. 9.
Hegyi László 8749 Zalakaros, Liget u. 8.
Nagyné Dr. Bazsó Judit 8749 Zalakaros, Fő u. 2.
Tóth Ferenc 8749 Zalakaros, Alsóhegyi u. 9.
Tóth Nándor 8800 Nagykanizsa,

4./Javasolja, hogy a Gránit Zrt. vezérigazgatójának 2015. január 1-jétől 2017 december 31-ig
- pályázati eljárás nélkül – Krampek Mihály eddigi megbízott vezérigazgatót nevezze ki.

5./ Javasolja, hogy mielőtt a polgármester a közgyűlésen véglegesen képviseli a
képviselőtestület döntését, a Felügyelő Bizottság módosított hatáskörét a vezérigazgató
munkaköri leírásával együtt a következő képviselőtestületi ülés előtt a 2 bizottság tárgyalja
meg.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési üi., Csetneki Ügyvédi iroda
5./ Felhatalmazza Novák Ferenc polgármestert, hogy a GRÁNIT Zrt. Közgyűlésén a határozat
1-3. pontjában foglalt döntéseknek megfelelően járjon el és képviselje az önkormányzat
érdekeit.
Határidő: 2014. november 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési üi., Csetneki Ügyvédi iroda

17/ Karos Park Kft. Felügyelő Bizottságra javaslat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javaslat érkezett az FB tagok vonatkozásában, hogy hívjuk vissza a 3
korábban ott dolgozó személyeket és 3 új tag kerüljön megválasztásra.
Szavazásra teszi fel Nagy Zoltán, Talián János, Flórek Tibor Bertalan visszahívására
vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Nagy Zoltán,Talián János, Flórek Tibor Bertalan eddig végzett munkáját
megköszöni.
3 új személyre érkezett javaslat FB tagságra vonatkozóan.
Zárt vagy nyílt ülés keretében kerüljön-e megtárgyalásra?
Horváth Vencel: Jegyző asszony megszerezte –e a hozzájárulást a nyílt üléshez, kérdés.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Nem szerezte meg a jelöltek vonatkozásában a nyílt ülésen
való tárgyalás lehetőségét.
Szirtes Balázs: Az érintettek nyílt ülésre vonatkozó javaslatai meg voltak.
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Novák Ferenc: Igen, szóban hozzájárultak.
Horváth Vencel: Vegyük figyelembe az ő hozzájárulásukat.
Novák Ferenc: Káldi Zsigmondot, Galambos Istvánt és Marton László személyek
vonatkozásában érkezett javaslat felügyelő bizottság tagjának.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Galambos István személyét a Karos Park Kft. felügyelő
bizottság tagjának.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Káldi Zsigmond személyét a Karos Park Kft. felügyelő
bizottság tagjának.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Marton László személyét a Karos Park Kft. felügyelő
bizottság tagjának.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat többi részét.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati
javaslat többi részét elfogadta.
Képviselőtestület az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot
hozta:

Képviselőtestület 256/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Karos-Park Kft 100%-os tulajdonosa a jelenlegi
felügyelő bizottsági tagokat azonnali hatállyal visszahívja.
A Karos-Park Kft Felügyelő Bizottsági tagjának megválasztja 3 év időtartamra, 2014. október
21- től - 2017. október 21-ig
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Káldi Zsigmond 8749 Zalakaros, Hegyalja u. 64.
Galambos István 8749 Zalakaros, Csermely u. 54.
Marton László 8749 Zalakaros, Liget u. 18.

szám alatti lakosokat.
2./ Felkéri Karos-Park Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon az Kft Alapító Okiratában az 1.
pontban foglalt személyi változások átvezetéséről illetve a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elkészítéséről.
Határidő: 2014. november 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési üi., Biczó Tamás Karos-Park Kft ügyvezetője, Dr.
Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

18/ 2014 novemberében induló téli közmunkaprogram
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az előterjesztést. A Munkaügyi Központ lehetőséget adott
közmunkások foglalkoztatására, kéri, hogy fogadja el a képviselőtestület a határozati
javaslatot, hogy tudjanak 10 főnek munkát adni.
Kéri, hatalmazzák fel, hogy a közmunka programra vonatkozó szerződést aláírhassa.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” variációját.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 257/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Elhatározza a 2014 novemberében induló közfoglalkoztatási program keretén belül 10 fő
közfoglalkoztatott alkalmazását.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási program bevételeit és kiadásait a 2014.
évi költségvetési rendeleten vezesse át, a 2015. évi költségvetési rendeletbe építse be.
3. / Felhatalmazza a polgármestert a hatósági szerződés aláírására.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
38

Operatív felelős: Kovács Melinda települési stratégiai referens
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

19/ Háziorvosi feladatok ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy még nincs a praxisjog lerendezve.
Ideiglenes megoldásként tárgyaltak Dr Tarnai Zsuzsa háziorvossal, aki közmegelégedésre
látta el a feladatot. 2014. december 31-ig vállalta a teendők ellátását, így meghosszabbítható a
megállapodás, és tudja bővíteni a szolgáltatások lehetőségét. Vérvétel lenne a helyszínen, a
laborba bejuttatásra kerülne innen. Novembertől indulna ez a lehetőség.
Az OEP finanszírozás részben fedezi a finanszírozást, 600 eFt összeget kell hozzátenni az
ellátás biztosításához.
Kötő Attila: Van-e információ a praxisjog értékesítéséről?
Szabóné Dr Csányi Marianna: A közjegyzőtől információt szereztek a hagyatéki eljárás
lefolytatására, a tárgyalás kitűzésére vonatkozóan. A november 3-ával kezdődő héten lesz a
hagyatéki tárgyalás. Amennyiben renden találtatik mindem, akkor lesz lehetőség a praxisjog
értékesítésre az arra jogosult számára.
Novák Ferenc: Eddig ezért nem tudtak lépést tenni. Kéri a képviselőtestület felhatalmazását a
megbízási szerződés módosítására 2014. december 31-ig, valamint a működéshez szükséges
600 eFt biztosítására.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 258/2014. (X.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Jóváhagyja a háziorvosi alapellátási feladatok biztosításra vonatkozó, Dr. Tarnai
Zsuzsanna háziorvossal kötött megbízási szerződés II. számú módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.
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2./ Jóváhagyja a háziorvosi ellátás működéséhez szükséges 600.000,- Ft 2014. évi
költségvetés általános tartaléka terhére történő biztosítását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Megkérdezi, van-e más kérdés, hozzászólás.
Horváth Vencel: Kéri, hogy ezután minden elfogadott határozat teljeskörü szöveges
ismertetése történjen meg az ülésen, nem hivatkozással, hogy a lakosság számára
teljeskörüen, még az ülésen azonnal ismertetésre kerüljön.

Novák Ferenc: Alapvetően a köz szolgálatáról van szó, bízik benne, hogy mindent
megtesznek a megválasztott képviselők és szakemberek, hogy a munkára koncentráljanak és
eredményesen működjenek. Jó munkát kíván és eredményes gazdálkodást.
Mivel több napirend és hozzászólás nem volt, megköszöni a részt vételt és a képviselőtestület
nyílt ülését 17,30 órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Benkőné Gulyás Edit
Jkv. hitelesítő

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő
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