Határozat: 328
Rendelet: 40

Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2012. november 7-én megtartott
Nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. november 7-én 10,10
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő
Attila alpolgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens, Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Deutschné Lang Erika képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Turisztikai Egyesület kérelme 2013.évi támogatás megelőlegezésére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Egyéb ügyek
2/1/ CivisBer Zrt. ügye
Egyéb ügyek keretében javasolja még az alábbi napirend megtárgyalását:
2/2/ Energetikai pályázat benyújtása érdekében kbt. eljárás lefolytatása energetikai
tanulmány elkészítésére vonatkozó 326/2012. (X.25.) számu képviselőtestületi határozat
módosítása
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslattal a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Javasolja, hogy az 1., 2/1. és a 2/2. számu napirendek tárgyalására zárt ülés
keretében kerüljön sor, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő folytatását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 328/2012. (XI.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
1/ Turisztikai Egyesület kérelme 2013.évi támogatás megelőlegezésére
2/1/ CivisBer Zrt. ügye
2/2/ Energetikai pályázat benyújtása érdekében kbt. eljárás lefolytatása energetikai tanulmány
elkészítésére vonatkozó 326/2012. (X.25.) számu képviselőtestületi határozat módosítása
című napirendek tárgyalására, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.

Novák Ferenc: 10,15 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület a 328/20102. (XI.07.) számu
határozat alapján zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Novák Ferenc: 11,30 órakor a Képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.
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1/ A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkolóalap
képzésről és felhasználásról és a parkolók használatáról szóló 15/1998. /VII.28./ számú
rendelete módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
Dr Józsa Zsanett: A parkoló rendeletet úgy kell megfogalmazni, hogy e beruházás kapcsán
hozzájárul az OTEK által biztosított kedvezményhez a Képviselőtestület, ne legyen az egész
városra vonatkoztatva.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 15/1998. (VII.28.) számu ör. 1. sz. mellékletének
módosítását azzal, hogy az kiegészül az alábbiakban megfogalmazott mondattal:
Üdülősorra levezető út (hrsz.: 287/5) 32 db

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
40/2012. /XI.08./ rendelete
A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkolóalap
képzésről és felhasználásról és a parkolók használatáról szóló 15/1998. /VII.28./ számú
rendelete módosításáról
A Zalakaros Város Önkormányzata a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben
megváltására – a rendezési tervével összhangban – a jelentkező gépjármű elhelyezési igények
részbeni kielégítésének biztosítására és az állóforgalom racionalizálásának megteremtése
céljából parkolóalap képzésére és felhasználására az 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában és a
253/1997. /XII.30./ Korm. r. 42. §-ára tekintettel biztosított jogkörénél fogva az alábbi
Önkormányzati rendeletet alkotja:
1. §.
Az
A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkolóalap
képzésről és felhasználásról és a parkolók használatáról szóló 15/1998. /VII.28./ számú
rendelet 1. számu melléklete az alábbiak szerint módosul:
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1. sz. melléklet:
a) Az építési telken kívüli gépjármű elhelyezési kötelezettség teljesítésére kijelölt terület:a
város belterületének a Termál út nyugati szegélye, a Panoráma utca , a Sport utca a Sport
Hotel déli telekhatáráig, a Gyógyfürdő tér, a település keleti belterületi határa és a behiáki
telephely északi telekhatára által közrezárt területen fekvő ingatlanokon van lehetőség:
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b)
a)

Parkolóhely, illetve parkolóház létesítésére alkalmas területek:
térszíni parkolóhely: Gyógyfürdő téren: max. .
Sport utcában
max.
Terrmál úton
max

100 db
100 db
100 db
~300 db

Üdülősor keleti oldalán
Üdülősor nyugati oldalán
Üdülősorra vezető úton
Üdülősorra levezető út (hrsz.: 287/5)
~182 db
térszint alatt parkoló
a Gyógyfürdő téren

b)

50 db
50 db
50 db
32 db

500 db

2.§
Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kihirdetve:
2012. november 8.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző
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Novák Ferenc: 11,35 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület a 328/20102. (XI.07.) számu
határozat alapján zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját. A nyílt ülést bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő
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