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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. szeptember 27-én 15,10
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs
képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila
alpolgármester.
Igazoltan távol van: Marton Tamás képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens, Klie Zoltán főépítész, Koma
Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Deutschné 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/ Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
2/ Móra Ferenc Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi intézmény alapfokú oktatási
feladatok - Iskola üzemeltetéséről (átvételéről) döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolójának elfogadása (
hiánypótlás miatt ) és Kuratórium elnökének megválasztása
Előadó: Kovács Tamás kuratórium elnöke
4/ Tájékoztató a 110/2012. (IV.26) számú határozat végrehajtása érdekében (járások,
közös hivatalok, többcélú társulás sorsa 2013. január 1-től )
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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5/ 2013. január 1-t követően Többcélú Kistérségi Társulásban való részvételről döntés
valamint a 2012. évi decemberi bérek fedezetének biztosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ A polgármesteri hivatal tulajdonában lévő gépjárművek önkormányzati tulajdonba
való adása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Pavilonsor ügye – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ Civisber Zrt anyaga (4. olvasat)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Az un. LED-es pályázat tanulmányterveire kiírt közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Élménytó tervezési szerződésének módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ „Középiskolai tanulmányi ösztöndíj”- pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Egyéb ügyek
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
12/1/ A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendelet módosítása
díjemelés miatt
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
12/2/ Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
12/3/ Móra Ferenc NOI által pályázat benyujtása – TÁMOP-3.1.4-12. „Innovativ iskolák
fejlesztése”
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.
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Napirendek tárgyalása:

1/ Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 95/2012. (IX.27.).számú határozata:
A bizottság
Elfogadásra javasolja az egyes önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
37/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló
5/2006 (II.10) rendeletének módosításáról és a
tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 34/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdésében, 143. § (4)
bekezdés e) pontjában, 146/A. §-ában , a 2004- évi CXL. törvény 94/B. § (1) bekezdésében,
Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§. /1/
bekezdésében,1997. évi XXXI. tv-ben (továbbiakban: Gyvt.) 29.§-ban foglalt felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
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1 §.
A tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól szóló 34/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelet 5.§. az alábbi p.) ponttal
egészül ki:
p.) aki a helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) önkormányzati rendelet
32./A. §-ában a telepítési távolságok betartásának szabályozására vonatkozó előírásokat
megszegi.
2.§.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006 (II.10) rendeletének 16.§ /3/ bekezdését
hatályon kívül helyezi.
3. .§
Záró rendelkezések
/1/ A rendelet 1.§. a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
/2/ a rendelet 2.§ 2012. október 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Novák Ferenc
polgármester

dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2012. szeptember 28. napján
Dr. Józsa Zsanett
jegyző
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2/ Móra Ferenc Nevelési, Oktatási és Közgyűjteményi intézmény alapfokú oktatási
feladatok - Iskola üzemeltetéséről (átvételéről) döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőket, hogy jelenleg a köznevelési törvény módosítása a
Köztársasági Elnök által aláírás alatt van, amely érinti a Köznevelési törvény azon
rendelkezéseit, amely a 3 ezer fő alatti települések esetében az iskola, mint intézmény
működtetéséhez szükséges testületi döntés meghozatalát jelenti.
A módosítás szerint a települési önkormányzat első alkalommal 2012. október 31-ig
nyújthatja be nyilatkozatát az intézmény működtetéséhez szükséges ingó és ingatlan vagyon
üzemeltetésére azzal, hogy 2013. január 1. napjától lehet a működtetést vállalni, nem pedig a
korábbi szabályok alapján, amely 2012-13. tanév első napját jelölte meg.
Fontos eleme a módosításnak, hogy a döntés megváltoztatására legközelebb a helyi
önkormányzati képviselők választását követő év május utolsó munkanapjáig lehet.
A fentiek alapján javaslom, hogy a képviselőtestület a törvénymódosítás végleges kihirdetését
követően hozza meg majd döntését.
Szirtes Balázs: Egyetért a döntés elhalasztásával.
Kétfajta költségszámítás van a kiadásokat tekintve, amelyek eltérnek egymástól, milliós
eltérések vannak, nemcsak a főösszegekben, hanem abban is, hogy az önkormányzatnak
mennyiben kell hozzájárulni. A jogszabályi hivatkozásba be van írva, hogy az állam állja,
ennek felét adja oda az állam, 44-48 millió összeg megfeleződik, ha visszavesszük, akkor is
jobban járunk. Korrekt, részletes számításokra van szükség.
Novák Ferenc: Figyelembe veszi jegyző asszony a képviselő kérését, korrekt számításokkal,
pontosítással a pénzügyi osztály és az iskola által.
Javasolja, hogy a Képviselőtestület vegye tudomásul a tájékoztatót, és a Képviselő úr kérésére
pontosítani kell az iskola működéséhez szükséges költségeket, mivel eltérő költségeket
tartalmaznak.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 288/2012. (IX.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A saját tulajdonában lévő Zalakaros Liget u. 28. szám alatti Móra Ferenc Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde intézmény által ellátott
köznevelési feladatok ellátásához szükséges ingó és ingatlanvagyon működtetésére
vonatkozóan a törvénymódosítás végleges kihirdetését követően dönt.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ Pontosítani kell az iskola önkormányzat általi működése esetén a szükséges költségeket,
mivel eltérő költségeket tartalmaz az előterjesztés.
Határidő: 2012. október 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

3/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolójának elfogadása
( hiánypótlás miatt )
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az alapítvány kuratórium elnöke
megválasztása zárt ülés keretében fog történni, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) a./ pontjában
foglaltakra.
Szavazásra teszi fel az alapítvány beszámolóját.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 289/2012. (IX.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
2/ A Képviselőtestület határozatáról a Kuratórium elnökét tájékoztatni kell.
Határidő: 2012. október 20,
Felelős: Novák Ferenc polgármester

4/ Tájékoztató a 110/2012. (IV.26) számú határozat végrehajtása érdekében (járások,
közös hivatalok, többcélú társulás sorsa 2013. január 1-től)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy holnap jön a járási biztos. Sor kerül
együttműködési megállapodás aláírására az önkormányzat és a járási hivatal között vagyonok,
helyiségek átvételére vonatkozóan.
Kötő Attila: A kiküldött tájékoztatót nagyon jónak tartja, közérthető. A gesztor szerepet is fel
kell vállalni. A társulási tárgyalásokon nem vettünk részt, de tudomással bírunk a döntésekre
vonatkozóan. Fontos, hogy milyen társulások jönnek létre, egyezségekre kell törekedni. A 60
nap kevés, ezért a szükséges intézkedést meg kell tenni, tárgyalni kell az érintett
önkormányzatokkal.
Novák Ferenc: A megállapodás tartalmazza az átkerülő kollégák számát, ingó-ingatlan
vagyonokat. Arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban hány főt finanszíroznak, megjelentek az
adatok és hány főt vesznek át a járáshoz. Kevés létszámot finanszíroznak a hivatalban
maradók számára vonatkozóan, nem vették figyelembe a turizmusból adódó
többletfeladatokat és ahhoz szükséges létszámokat.
Czirákiné Pakulár Judit: Ketté kell választani a környező települések további sorsát
meghatározó szövetségeket, konkrétan a jelenlegi többcélú társulás további létére kíváncsi.
A társulási tanács úgy döntött, hogy nem szünteti meg a társulást, tovább működik, és a
tovább működtetésre vonatkozóan voltak javaslatok. Költségvonzata mennyiben terheli
Zalakarost, mi az amit át kell venni, a futóprojektek további lebonyolítása hogy lehetséges, az
menyibe kerül, erre kér majd későbbiekben tájékoztatást. Az anyagi oldalát erősen alá kell
támasztani.

8

Novák Ferenc: Fontos a számok ismerete, de folyamatosan változnak a törvényi keretek és a
számok is.
Javasolja, hogy a tájékoztatást fogadja el a képviselőtestület.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 290/2012. (IX.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A járások, közös hivatalok, többcélú társulás sorsára vonatkozó tájékoztatót tudomásul vette.

5/ 2013. január 1-t követően Többcélú Kistérségi Társulásban való részvételről döntés
valamint a 2012. évi decemberi bérek fedezetének biztosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja, hogy adjuk meg az elvi nyilatkozatot.
Szavazásra teszi fel a szándéknyilatkozat kiadását arra vonatkozóan, hogy tagja kívánunk
maradni a társulásnak
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Zalakaros vonatkozásában a mozgókönyvtári feladatok ellátása nem kötelező
önkormányzati feladatok, az egészségügyi ellátás keretében orvosi ügyelet ellátásában is
változások fognak bekövetkezni, de az egyelőre marad.
Szavazásra teszi fel 2013. január 1-től a kötelező feladatok önkormányzati feladatok ellátását
a mozgókönyvtári feladatok ellátása kivételével.

9

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a jelenlegi többcélú társulás feladatait átalakult
társulás útján valósítja meg.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a koordinációs iroda szociális alapellátó központ
bére és járulékai a 2012. évi kiadások terhére történjen.
Szirtes Balázs: A táblázatot átnézte, mit fizet ki a társulás helyett az önkormányzat. Az
önkormányzat hozzájárulása nem egyezik sem a nettó, sem a bruttó bérrel. Az esetleges
pénzmaradvány ismeretében az önkormányzat újra dönt a hozzájárulásról? Nem érti az
előterjesztés számítási anyagát.
Novák Ferenc: A kistérségi munkaszervezet tájékoztatása szerint év végén állapítható meg a
maradvány része, ha nem lesz külön kiadás, akkor a koordinációs iroda bérét fedezi a
pénzmaradvány összege, csak a szociális alapellátó központ esetében kell a kiadásokra
fedezetet biztosítani.
Szirtes Balázs: Kéri, hogy az előterjesztéseket pontosítsák, mielőtt a képviselők részére
kimegy, ne pontatlan anyagok kerüljenek a képviselők elé.
Novák Ferenc: A házi gondozó bérénél is szakmai indoka van, csekély a különbség, de
elfogadja a képviselő javaslatát.
Szirtes Balázs: Decemberi bérekről van szó, a következő ülésre pontos számokkal kéri
kimutatni mi az, ami Zalakarosra nehezedik és mi az, ami az összes önkormányzatra.
Novák Ferenc: Egyetért, az októberi ülésre ismét elő kell terjeszteni, a munkaszervezetet meg
kell kérni a számok pontosítására.
Czirákiné Pakulár Judit: Az is kerüljön előterjesztésre, hogy a 2013. év hogy alakul
pénzügyileg, ez mibe kerül nekünk. Változatlan formában kívánják-e fenntartani a
koordinációs irodát, vagy hogy, erről kimutatást kér.
Dr Józsa Zsanett: A számításokat azért nem számolták át, mert a társulási ülésen elfogadták.
2013. január 1-től nem működhet munkaszervezet, a koordinációs iroda költsége nem terheli a
többcélú társulást, január 1-et követően kötelező önkormányzati közszolgálati feladat ellátásra
lehet költségvetési szervet alakítani.
2013. január 1-jét követően eltérő megállapodás hiányában a társulás székhelye szerinti
hivatal látja el a társulás koordinációs feladatait, ez személyek alkalmazását jelenti, ami
költségekkel jár.
Hogy kik, milyen feladatban kívánnak társulni, szeptember 30-ig kell eldönteni. A társulás
október 5-ét követően összesíti, akkor meglátják mennyi a feladat. Ha a költségvetési törvényt
elfogadják, akkor látni, hogy mennyi pénz lesz hozzárendelve, akkor lehet kimutatni,
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mennyibe kerül ez nekünk. Naponta változik a törvény-tervezet szövege, addig nem érdemes
arról beszélni, amíg a törvényt el nem fogadják. A novemberi ülésre lehet Czirákiné javaslatát
kezelni, addig meg tudjuk hány fő távozik a hivatalból, mennyi marad.
Kötő Attila: Az előterjesztésben a társulási tanács megbízza a munkaszervezet vezetőjét,
folytasson tárgyalást a többi önkormányzattal. A többi önkormányzatnak is vannak kötelező
feladatellátásai, nem válogathatnak, hogy mit szeretnének szerinte.
Novák Ferenc: Hogy ki vállalná olcsóbban a rendszer működtetését, most nem lehet
eldönteni.
Czirákiné Pakulár Judit: Ki vállalná olcsóbban, a települések fizetési hajlandóságát ismerjük.
Zalakaros szempontjából fontos, hogy milyen szinten van a feladat ellátva. A zalakarosi
érdekeket szem előtt tartva, a pénzügyi feltételek megvizsgálása a novemberi ülésre kerüljön
tárgyalásra, megfelelő alátámasztással. Sok döntést kell hozni ebben a témában.
Novák Ferenc: Fontos a döntések meghozatala.
Dr Józsa Zsanett: A jelenlegi törvényi szabályozás szerint lakosságarányos hozzájárulás
megállapítására van lehetőség, eltérő megállapodás hiányában.
Novák Ferenc: Kéri, hogy a testület hatalmazza fel a szándéknyilatkozat meghozatala
döntésre, és erről a társulást tájékoztatni kell.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Az elhangzott szavazatokat figyelembe véve Képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 291/2012. (IX.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Ezúton szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy a 2013. január 1. napjától
továbbműködő Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásnak - kötelező és nem kötelező
önkormányzati feladatok ellátására - tagja kíván maradni – a jogszabályi változások
figyelembe vételével.
A képviselő-testület a végleges döntését a finanszírozási és egyéb részletkérdések ismertében
hozza meg.





2/ Kötelező önkormányzati feladatait 2013. január 1. naptól alábbiak szerint kívánja ellátni:
Területfejlesztés
Belső ellenőrzés
Pedagógiai szakszolgálati feladatok
Gyógytestnevelés
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Nevelési tanácsadás
Logopédia ellátás
Korai fejlesztés és gondozás
Konduktív pedagógiai ellátás
Egészségügyi ellátás keretében az orvosi ügyelet
Szociális ellátás: családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés
Gyermekjóléti szolgálat
A feladatok ellátásának formája:
egy – a jelenlegi többcélú társulás feladatait ellátó, átalakult, a járási települések
egészét/jelentős részét magában foglaló társulás útján
3/ Koordinációs Iroda, valamint a Szociális Alapellátó Központ dolgozói 2012. december havi
bérének és járulékainak költségét a 2012. októberi rendkívüli ülésre, pontosítva elő kell
terjeszteni.
Felkéri a Munkaszervezetet a számok pontosítására.
Határidő: 2012. október 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Felkéri a polgármestert, hogy a meghozott döntésekről Szándéknyilatkozat formájában
2012. október 5. napjáig a Társulást tájékoztassa.
Határidő: 2012. október 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

6/ A polgármesteri hivatal tulajdonában lévő gépjárművek önkormányzati tulajdonba
való adása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Kéri, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá, hogy önkormányzati tulajdonba
kerülhessen a 4 gépjármű.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 292/2012. (IX.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Hozzájárul a jelenleg a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának tulajdonában lévő JON-350 frsz-ú, KBT- 454 frsz-ú, HUU-750 frsz-ú és az YIK-320 frsz-ú gépjárművek
önkormányzati tulajdonba adásához 2012. szeptember 27-i időponttal.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert a gépjárművek átírásához szükséges okmányok aláírására.
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a tulajdonosváltás megtörténtének a központi
gépjármű nyilvántartásban történő átvezetéséről illetve ezt követően a gépjárműveknek az
önkormányzat vagyonelemei között történő felvezetéséről.
Határidő: 2012. szeptember 27.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett

7/ Pavilonsor ügye – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az összevont bizottságok a
2012.szeptember 10-én megtartott együttes ülésen az alábbi határozatot hozták:
Humánpolitikai Bizottság 81/2012. (IX.10) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra, hogy a pavilonsor egységes megjelenésű legyen, és
egységes építészeti arculatot biztosítson.
A főépítésztől kérdése, hogy mivel az összevont bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy 5 mes sáv legyen, akkor most miért 7 m-es sávra javaslat az É-i oldalon?
Novák Ferenc: Az az oka, hogy az É-i oldalon lévő tulajdonos se kaphasson nagyobb
lehetőséget, jegyző asszony szerint megerősítés kell a korábbi döntés meghozatalhoz.
A bizottság javasolta, hogy a pavilon egységes megjelenésű legyen. Képviselőtestületi
határozattal kell megerősíteni a bizottság véleményét. A bizottsági vélemény, hogy az összes
pavilonra 5 m-es határ vonatkozik, nem járul hozzá a 7 m-es kialakításához az É-i oldalon.
Szirtes Balázs: Nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat az egységes arculat kialakításával
kapcsolatosan csak a tulajdonosokkal folytat tárgyalásokat, mivel bérbe adják sokan, a

13

tulajdonosnak hozzá kell járulni, de a bérlőket nem kerülhetjük meg, a bérlők fogják a
költségeit megfizetni, a bérlők pályázathatnak.
Dr Józsa Zsanett: Egyetért a felvetéssel. Ugyanis a közterületet nem minden esetben a
tulajdonos bérli, hanem legtöbbször a tulajdonos épületének a bérlője kéri meg a közterület
használati engedélyt. A tulajdonos hozzájárulása is szükséges, a megállapodások aláírása
folyamán erre figyelemmel leszünk.
Novák Ferenc: A tulajdonosokkal és a bérlőkkel folytatja le a tárgyalást, ezzel kell módosítani
a megállapodást.
Klie Zoltán: A 7 m kérése volt a tulajdonosoknak a tervezés időszakában. Ezt figyelembe
vettük, ez egy döntés, nem fontos a kivételezés. Egyetért az 5 m-rel.
Kötő Attila: Kérdezi Klie Zoltánt, hogy egységes építésre kerül az 5 m-es terasz, az
elhelyezett tárgyak nem veszélyeztetik az egységes megjelenítést?
Klie Zoltán: Felmerült ez a kérdés többször. Úgy képzeltük el, hogy megterveztük a teraszt,
hogy kell kinézni, külső formája, megjelenése mi legyen, nem kötelező megépíteni,
mindenkinek nem kell. Ha megépül, milyen korláttal készülhet, lefedés terasz felére lehet a
terv szerint pergolával, és a napernyőket nem ők veszik meg, hanem a cégek adják reklám
céljából, ez is felmerült, de ha minden teraszon más napernyő lesz, az nem okoz gondot
szerinte.
A mögöttes megjelenést takarjuk, az a cél, látványában a többi nem zavarja az összképet, ha
terv szerint történik a megépítés.
Böröcz József: Legjobb lenne, ha a beruházást az önkormányzat bonyolítaná le, akkor lenne
egységes építészetileg a megjelenés. Ha 7-8 tulajdonos végzi, hiába egy kivitelező készíti,
mindenki belebeszél, ha az önkormányzat végzi, akkor nem lennének ilyen problémák.
Novák Ferenc: Felmerült ez többször, ami jogos felvetés. Drágábban tudnánk elkészíteni és
meg kellene versenyeztetni, önkormányzati beruházásban drágább.
Dr Józsa Zsanett: Ha az önkormányzat vállalja be, építteti meg, probléma a fizetések érvényre
juttatása, ezt is érdemes megfontolni. A közterületre olyan beruházást tesz, amilyent szeretne,
akkor a közterület használati díjban érvényesíteni lehetne.
Böröcz József: Egy kivitelező bonyolítja, félelme még, hogy külön igények merülnek fel és
elüt egymástól ezért, nem lesz egységes.
Klie Zoltán: Ez a legkeményebb kérdés szerinte is, ha magánszervezésben készül, akkor
nekünk felügyeleti jogkörünk milyen lesz, fontos, hogy érdemben szólhassunk, ha eltérés
tapasztalható.
Böröcz József: Kérdés, hogy lehet érvényesíteni az önkormányzat véleményét.
Klie Zoltán: Szerződésben lehet rögzíteni a feltételeket.
Novák Ferenc: Egyetért Böröcz képviselő felvetésével, nem mindegy hogy vállalkozók vagy
önkormányzati beruházásról van szó.
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Szirtes Balázs: A fizetést és kivitelezést ketté kell választani. A közterület használati díjaknál
akkor módosítás szükséges, milyen formában teszik meg, közterületi díjra pályázni nem lehet,
beruházási célként. Így kilőjük a vállalkozó lehetőségét, hogy pályázzon, holott 45 %-át
megkaphatják vissza nem térítendő forrásként. Ezt a kivitelezőt nekünk kell irányítani,
úgyhogy a kivitelező a tulajdonosoknak, bérlőknek számlázhat.
A hivatal ellenőrizze a kivitelezést, nem lehet eltérni a feltételektől, szerződésbe kell foglalni,
egyedi igényeket nem lehet belevinni.
Novák Ferenc: Külső forrásokat hívhatnak le a vállalkozók, ha mi átvállalnánk, kizárnánk
őket a lehetőségből. Szigorú szakmai kontroll van, az egyedi igényeket nem szabad
megengedni.
Klie Zoltán: 9 egység van, már most vannak fennhangok, hogy ki mit nem akar megépíteni.
Ez a veszély fennállhat, jobb lenne, ha az önkormányzat egységesen megépítené, szerinte.
Novák Ferenc: A részüket állniuk kellene.
Böröcz József: Addig nem kellene elkezdeni a beruházást, amíg pl. 80 %-át be nem fizetik, ha
kész, a fennmaradó 20 %-ot fizessék, javasolja.
Novák Ferenc: El kell dönteni, hogy saját kivitelezés, vagy vállalkozók által.
A megállapodás pontosítása szükséges, a tervek betartatása, és szigorú ellenőrzés az
önkormányzat részéről. Eltérés nem lehet semmilyen formában. A vállalkozók által történő
megvalósítást javasolja, így maradna az előterjesztés szerinti vállalkozók által megépítendő
javaslat.
Böröcz József: Mire kell elkészíteni?
Novák Ferenc: 2013. március 1-ig. Aki nem készíti el, nem kap bérleti lehetőséget.
Dr Józsa Zsanett: Két részről van szó, a járda fölötti passzázs rész és a járdán túli rész.
Ha valaki a járdán túl nem szeretne területet bérelni, a passzázst mindeninek meg kell-e
építeni, ha valaki nem építi meg, akkor következményeit is tisztázni kellene.
Novák Ferenc: Az előterjesztésben szerepel, hogy technikai megoldás, hogy kell megoldani.
Dr Józsa Zsanett: A hivatal részéről tisztában kell lenni az elmondottakkal. Ha valaki a járda
feletti területet nem kívánja megépíteni, azzal mit kezdünk, nem maradhat foghíjas a rész. Ha
valaki nem kap közterület használati engedélyt, azzal nem érünk el célt, akkor megakasztjuk
az egységes arculat kialakítást. Ezt tisztázni kell, addig nem lehet előrelépni, ha egységes a
passzázs, a következő rész tisztázandó, testület döntse el és végrehajtja a hivatal.
Kötő Attila: Szándékunk, hogy olcsóbban, egységesen épüljön meg, a vállalkozók készítsék
el, de határidőzzék, hogy időben elkészüljön, a vállalkozóknak kell megegyezniük.
Novák Ferenc: Az előterjesztésben benne van, hogy ha valaki nem akarja megépíteni a
passzázst, akkor az önkormányzat megépíti, de nem kaphat közterület-használati engedélyt az
előtte lévő területre.
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Dr Józsa Zsanett: A képviselőtestület mondja ki, hogy így legyen, ahogy az előterjesztésben
benne van.
Aki nem akar ebben részt venni, akkor mi visszabontatjuk az épülettől számítva 1 m-ig a
területét.
Böröcz József: A főépítész jól megfogalmazta, aki nem járul hozzá az egységeshez.
Szirtes Balázs: A beruházást meg akarjuk csinálni, egyértelmű. A teraszok a mostani
állapotban elbontásra kerülnek. Aki nem akar egységes képet, akkor éljünk azzal a jogunkkal,
hogy visszabontatjuk.
Dr Józsa Zsanett: Ez a lényeges kérdés, amit Szirtes képviselő megfogalmazott. A
megállapodást ennek megfelelően készítjük el. A közterület használati engedélyben
hivatkozunk erre.
Böröcz József: Tudjuk, hányan nem akarják megépíteni?
Klie Zoltán: Konkrétan nem tudja.
Novák Ferenc: Ha döntünk elbontásról, rövid időn belül tudjuk érvényesíteni?
Dr Józsa Zsanett: Igen, aki nem kéri, a polgármester nem adhat ki közterület használati
engedélyt, mert nem az elvárt módon akarja használni.
Szirtes Balázs: Az előrészek az épületnek nem szerves részei, nincsenek a földhivatalnál
feltüntetve, lebontathatjuk.
Klie Zoltán: A rajzon a sötét foltok az épületek, látszik, amit hozzáépítettek.
Dr Józsa Zsanett: Előtető, de nem szerves része, az önkormányzat területén van.
Szirtes Balázs: Egységes arculat lenne, 10 % önerővel lehet pályázni forrásokat, 45 % vissza
nem térítendő, 45 % kamattámogatott 10 éves hitelt vehetnek fel. A rossz helyzetben lévő
vállalkozó is ki tudja gazdálkodni.
Klie Zoltán: Korábban ismertették a bérlőkkel a hitel felvételi lehetőségeket.
Novák Ferenc: Fel kell hívni a figyelmet ismételten, hogy pályázati pénzből vagy kedvező
kamatozású hitellel meg tudják valósítani. hogy a következő évre elkészüljön.
Nem adunk ki közterület foglalási engedélyt, ha nem vállal szerepet a passzázs
vonatkozásában.
Kivitelezés vonatkozásában is elfogadja a javaslatot.
Szirtes Balázs: Ha közterület használati díjként számlázzuk ki a vállalkozónak, akkor
elveszítik a lehetőséget, előfordulhat, hogy elszámolható, de szerinte nem, mint közterület
használati díj. A vállalkozásfejlesztési alapítványnál megérdeklődi.
Böröcz József: Szigorúan figyelni kell az egységes kivitelezésre.
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Szirtes Balázs: Egységesen vagy szigorú kontroll mellett lehet megvalósitani egy
kivitelezővel, ő ezzel ért egyet.
Dr Józsa Zsanett: Hármas megállapodást lehetne kötni, bérlők, vállalkozók, önkormányzat
között. Mi a szakmai tudásunkat adjuk, a vállalkozó a számlát a bérlőnek, tulajdonosoknak
állítja ki, nem az önkormányzatnak, az önkormányzat pedig ellenőriz.
Novák Ferenc: A közterület használattal kapcsolatos állásfoglalás egyértelmű.
Szakmai koordinációt végez a hivatal. A számla kiállítás vállalkozóknak. Nem csak a
tulajdonosokkal, hanem a bérlőkkel szöveg javítása szükséges.
Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 293/2012. (IX.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros, Gyógyfürdő téren található pavilonsor egységes arculatának kialakítása
érdekében az alábbi döntést hozza:
A pavilonsor 4 sávra tagozódik:
1. magántelkek, melyek a magán (eredeti) üzletépületeket tartalmazzák. Az épületek
előtt van még 1,90 m-es sáv.
2. közterületből használt sáv (a mostani éttermi fogyasztóterek és üzletek fedett
részei): Ez egy ~3,75 m széles sáv.
3. a tervezett új passzázs sáv: ez a mostani aszfaltozott járda. Ide terveztük az egységes
passzázst (pergola). A passzázs szélessége: 2,00 m.
4. teraszok (kerthelyiségek) számára használható sáv. Erre egységesen 5 m széles
területsáv áll rendelkezésre.
A tervezett passzázst kötelező megépíteni egységesen, az összes üzlet előtt végig húzódóan.
Az egységes megjelenést úgy lehet biztosítani, hogy a teljes szerkezet egy kivitelező által
(„egy kéz”) legyen elkészítve. Szakaszonként nem lehet megépíteni! A kivitelezés során
szükséges az Önkormányzat építés közbeni kontrolja. A kivitelezés megkezdése előtt
egyeztetni szükséges a Hivatallal (főépítész, Tóthné Őri Ibolya). A kivitelezés csak konkrét
kiviteli terv alapján készülhet (az eddig elkészült terv látványterv szintű!).
Az üzlethelyiségek előtt, a tervezett passzázs keleti szélén végigmenő (ACO) vonal menti
összefolyót kell beépíteni, mely az üzletek feletti tetőről lejövő csapadékvizeket fogadja.
A passzázs – pergola lefedése (pl. polikarbonát lemezzel) van tervezve. Ez a lefedés lehet
más, vagy akár el is maradhat, de csak egységesen!
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A megvalósítás érdekében 3 oldalú megállapodást kell kötni az önkormányzat, a kivitelezést
végző vállalkozó, valamint a bérlő/tulajdonos között. Az önkormányzat a kivitelezés
megvalósitása érdekében szakmai koordinációs segítséget nyújt.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.
A megállapodások elkészítésére felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát.
A passzázst el kell készíteni 2013. március 31-ig.
Aki nem járul hozzá az egységes építészeti arculatot biztosító passzázs – pergola rendszer
üzlete előtti szakaszának kiépítéséhez és ezzel a kivitelezést hátráltatja, nem kap a következő
évre közterület használati engedélyt. Ez automatikusan azt vonja magával, hogy a
magánterületek előtt már most is használt közterületi sávon az önkormányzat az eredeti
állapot visszaállítását rendeli el.
A 4. teraszsávra közterület használat csak akkor igényelhető, ha a terasz az előzetes
látványtervben meghatározott egységes külső megjelenésben kiépítésre kerül (azonos
szerkezetből, azonos anyagokkal, és fa színekkel, stb.). A megoldás az, hogy a teraszok
megépítése előtt készül egy felmérés az igényekről.
Az önkormányzat az egységes arculat kialakításával kapcsolatos és azokkal összefüggő
minden jellegű tárgyalást, megállapodást a tulajdonosokkal és a bérlőkkel folytatja le.
A tulajdonosokkal kötendő megállapodás 5 évre szól. Ha ezen időn belül az önkormányzat
úgy dönt, hogy Zalakaros központi helyén, új koncepcióval teljesen új beépítést akar
megvalósítani és ehhez szükséges a mostani pavilonsort átépíteni, bontani, akkor a bontási
költséget vállalja.
A mostani pavilonsor előtti parkolósávot az önkormányzat fokozatosan felszámolja, a
parkolást megszünteti. Ez a térrész is a rendezvénytér fokozatos fejlesztési területeként
használható fel. A megszűnő parkolókat a Gyógyfürdő tér nagyparkolójának
rekonstrukciójával, fejlesztésével pótolja vissza az önkormányzat.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző
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8/ Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Józsa Zsanett: Az előterjesztés azért került ide, mert 2012. március 1-től
Kormánytisztviselőkről szóló jogszabály jelent meg. Megszűnt a köztisztviselőkről szóló
jogszabály. Ütemterv készült, a törvényből fakadó kötelezettségből adódóan jóvá kell hagyni
a hivatás etikai alapelveket.
Böröcz József: Felhívja a jegyző figyelmét, hogy a munkaelosztás egységesség elvére
törekedjenek, és felhívja a figyelmet számonkérési kötelezettségre.
Czirákiné Pakulár Judit: Fontosnak tartja kiemelni a polgármesteri hivatal politika
mentességét.
Dr Józsa Zsanett: Benn van a törvényben is.
Böröcz képviselő hozzászólásához, a polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámolónál
meg fog jelenni milyen munkamódszerekkel dolgozunk és a beszámolási kötelezettség hogy
van.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 294/2012. (IX.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és
etikai eljárás szabályait az előterjesztés melléklete szerint megalkotja.
2/ Utasítja a jegyzőt, hogy a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselőivel
szemben támasztott hivatásetikai alapelveket és etikai eljárás szabályzatának
hatálybaléptetéséről, annak az érintettekkel történő megismertetéséről gondoskodjon.
Hatályba lépés: 2012. október 1.
Határidő: 2012. október 1.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző (operatív felelős: személyzeti munkatárs)
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9/ Móra Ferenc NOI által pályázat benyujtása – TÁMOP-3.1.4-12. „Innovatív iskolák
fejlesztése”
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Józsa Zsanett: Az iskola megkeresett bennünket pályázati lehetőséggel kapcsolatban.
100 %-ban támogatott a pályázat, de szükséges a fenntartó hozzájárulása.
Ismertette az előterjesztést.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 295/2012. (IX.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy az előterjesztésnek megfelelően a Móra Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde pályázatot nyújtson be a
Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3.1.4-12 „Innovatív iskolák fejlesztése” c.
pályázati felhívására Újító pedagógiai a zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskolában
címmel”.
A pályázati támogatással megvalósítani kívánt projekt összes költsége: 28.993.011.-Ft.
A pályázati támogatás intenzitása 100 %.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
12/1/ A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendelet módosítása
díjemelés
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című napirend vitája zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §.
(4) b./ pontjában foglaltakra azzal, hogy amennyiben rendelet elfogadására kerül sor, az csak
nyílt ülésen lehetséges.

Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 296/2012. (XI.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
12/1/ A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendelet módosítása
díjemelés
című napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: 16,25 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Novák Ferenc: 17,30 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.
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10/ A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendelet módosítása
díjemelés miatt
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a lakosságot, hogy a szemétszállítási díjak 205 Ft-ra emelkedtek
október 1-től, a szerződést módosítani kell és a rendeletet is, jelenleg az önkormányzat fizeti,
negyedéves elszámolással, a többletköltség a 2013. évi költségvetésben fog szerepelni ezért.
Dr Józsa Zsanett: Határozati javaslat: a díjemelés indoka, hogy a szilárd hulladék
gazdálkodási projekt keretében beruházás zajlott Zala megyében, a beruházónak a
vagyonelemek fenntartását kötelező biztosítani, Zalakarosnak is. Az eszközhasználati díj
bevezetéséről a társulás döntött, 2009-ben a képviselőtestület hozott határozatot, hogy az
eszközhasználati díj bevezetése milyen mértékben és ütemben történjen. Az önkormányzat és
a társulás ennek a döntésnek az értelmében emelte meg a használati díj mértékét, az ürítési
díjban is megjelenik ez, 193 Ft-ról 205 Ft-ra emelkedett az egy ürítési díja az
önkormányzatnak.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az ör. módosítását október 1-től nettó 205 Ft ürítési díj
/kuka vonatkozásában.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
38/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendeletének
módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testülete ( továbbiakban képviselőtestület ) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ( továbbiakban Ötv )16. § (1)
bekezdésében, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv (
továbbiakban Kvt.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Törvény (továbbiakban Közsztv. ) 2. §-ában valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény ( továbbiakban Hgt. ) 23§-ában kapott
felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja.
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1.§
A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendeletének (
továbbiakban: Ör) 3 számú mellékletét az alábbiak szerint módosítja:
3. számú melléklet
A hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő díj 2012. október 1. napjától*
Háztartások száma
Ürítések éves száma
1 ürítésre jutó díj

1.800
78
205,00

Önkormányzat által fizetendő díj
1 ürítési napra jutó díj
éves díj

369.000
28.782.000

* az önkormányzat és a közszolgáltató közötti szerződésben meghatározottakra figyelemmel
A táblázatban feltüntetett értékek az ÁFA-t nem tartalmazzák

2.§
Záró rendelkezések
/1/ Jelen rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2012. szeptember 28.
dr. Józsa Zsanett
jegyző
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Novák Ferenc: A Zalaispa szerződés módosítását a Polgármesteri Hivatal készítse elő.
Szavazásra teszi fel.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 298/2012. (IX.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalaispa Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés módosítását a Polgármesteri Hivatal
készítse elő.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 38/2012. (IX.28.) számú önkormányzati rendelet
alapján a közszolgáltatási szerződés módosítását aláírja.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
3/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztása
című napirend zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) a./
pontjában foglaltakra,
valamint a
8/ Civisber Zrt anyaga (4. olvasat)
9/ Az un. LED-es pályázat tanulmányterveire kiírt közbeszerzési eljárás lezárása
10/ Élménytó tervezési szerződésének módosítása
11/ „Középiskolai tanulmányi ösztöndíj”- pályázatok elbírálása
című napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §.
(4) b./ pontjában foglaltakra.

Szavazásra teszi fel a napirendek 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 299/2012. (XI.27.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
3/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnökének megválasztása
című napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) a./
pontjában foglaltakra,
valamint a
8/ Civisber Zrt anyaga (4. olvasat)
9/ Az un. LED-es pályázat tanulmányterveire kiírt közbeszerzési eljárás lezárása
10/ Élménytó tervezési szerződésének módosítása
11/ „Középiskolai tanulmányi ösztöndíj”- pályázatok elbírálása
című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján

Novák Ferenc: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, 17,40 órakor bejelenti, hogy a
Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő
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