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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 77/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
I.
1.
Elfogadja a GEOMOL Földmérő Bt. (8360 Keszthely, Deák F. u. 47.) által 29/2012.
munkaszám alatt, a Tourinform Iroda és a Kerékpáros Központ területének leválasztásához
szükséges Zalakaros, 261/38 hrsz-ú ingatlan megosztására elkészített vázrajzot és terület
kimutatást.
2.
Felhatalmazza a polgármestert a változások Földhivatali átvezetéshez szükséges
intézkedéseinek megtételére.
Határidő: azonnal, legkésőbb 2012. április 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 78/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány alapító okiratának
7.1. pontját azzal, hogy a kuratórium létszámát ötről hét főre növeli.
Ennek megfelelően a képviselő-testület az alapító okirat 7.1. pontját az alábbi módosított
szöveggel fogadja el:
„7.1. A Közalapítvány döntéshozó, képviselő és vagyonkezelő szerve a hét tagú testületként
működő Kuratórium. Minden, az Alapítványt érintő kérdésben a Kuratórium dönt.”
A képviselő-testület a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
kuratóriumi tagjává (kurátorává) jelöli ki négy év határozott időtartamra: 2012. március 22.
napjától – 2016. március 22. napjáig terjedő időre
Kovács Magdolna, Zalakaros, Csárda köz 22. szám alatti lakost és
Török Tamás, Zalakaros, Liget u. 23 szám alatti lakost.
A képviselő-testület e módosítást átvezeti a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú
Közalapítvány alapító okiratának 7.2.2. pontjában.
A képviselő-testület módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának 7.6. pontjának harmadik albekezdését azzal, hogy a kuratórium
határozatképességéhez szükséges, minimálisan jelenlévők számát négy főről öt főre emeli.
Ennek megfelelően a képviselő-testület az alapító okirat 7.6. pontjának harmadik albekezdését
az alábbi módosított szöveggel fogadja el:
„- A testület határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen legalább öt tag jelen van.
Minden tagnak 1 szavazata van.”
A képviselő-testület módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának 7.6. pontjának negyedik albekezdésének első mondatát azzal, hogy a
kuratórium megismételt ülésének határozatképességéhez szükséges, minimálisan jelenlévők
számát három főről négy főre emeli.
Ennek megfelelően a képviselő-testület az alapító okirat 7.6. pontjának negyedik
albekezdésének első mondatát az alábbi módosított szöveggel fogadja el:
„- Ha az ülés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirendben
szereplő ügyekben legalább négy tag jelenléte esetén határozatképes.”
A képviselő-testület módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának 10. fejezetét azzal, hogy a fejezetet kiegészíti a 10.4. ponttal, amelynek
szövegét az alábbiak szerint fogadják el:
„10.4. A 4.1. – 4.3. pontokban megfogalmazott célok elérése érdekében az alapítvány
figyelmet fordít a látványcsapat-sportok támogatására, fejlesztésére és az utánpótlás nevelésére is.”

A képviselő-testület módosítja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának 13.1. pontját azzal, hogy a „Zala Megyei Bíróság” megnevezés helyett
„Zalaegerszegi Törvényszék” megnevezést tünteti fel. Ennek megfelelően a képviselő-testület
az alapító okirat 13.1. pontját az alábbi módosított szöveggel fogadja el:
„13.1. A közhasznúsági nyilvántartásba vételre a Zalaegerszegi Törvényszék jogosult.”
A képviselő-testület elfogadja a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány
alapító okiratának a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott
adataiban, valamint az alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 79/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.

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

2.
-

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

-

-

-

3.

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

4.

A bérleti díj összegét, maximum bruttó 5.340.000,- Ft egy összegben biztosítja a 2012. évi
költségvetési tartalék (fejlesztési célú) terhére.
Határidő: 2012. március 23.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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

Az SzMSz bevezető részének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. § (2) bekezdésében, 35. § (2) bekezdés a), c) pontjaiban foglalt
felhatalmazás, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet 13. §-ában meghatározottak figyelembe vételével Zalakaros Város
Polgármesteri Hivatalának alapitó okiratában foglaltak részletezésére a 2011. május 3. napján
134/2011. (V.03.) határozattal jóváhagyott Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az
alábbiak szerint hagyja jóvá:”
2.)
Felkéri a jegyzőt, hogy a SZMSZ szövegében az Áht-ra való utalásokat törölje,
mivel az a korábban hatályos államháztartási szabályokkal való összhangra utalt.
3.) Az SzMSz I. fejezet (9) helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(9) A Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:
a.) adószáma: 15432230 – 2 - 20
b.) egészségbiztosítási folyószámla törzsszáma: 119872218
c.) a költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám 1410034719903149-01000009
d.) KSH száma: 15432230 – 8411 – 321-20
e.) statisztikai kódja: 2011785
f.) szakágazati besorolása: 8411 05 ( alaptevékenységi szakágazat)
g.)
törzskönyvi nyilvántartási száma: 432238
h.)
költségvetési szerv Általános Forgalmi adóalanyisága: ÁFA alany
i.)
Fejezetszám: 20
4.) Az SZMSZ. I. fejelet (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(10) A hivatal pénzforgalmi számlaszámai:
Számlaszám
Számla elnevezése
14100347-19903149-01000009
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala
fizetési számla
5.)
Az SzMSz I. fejezet 4. pontjának (1)-(2) bek - A hivatal alaptevékenysége és
faladatai- helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
4.
A hivatal alaptevékenysége és feladatai és forrásai

(1) A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló
állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási
kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett.
(2) Fő tevékenység:
TEÁOR : 8411 Általános közigazgatás
Szakágazat: 841105 Helyi Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv”
3.
Az alapító okirat pontja „Szakfeladat besorolás:” szövegrésze helyébe az alábbi
szövegrész lép:
Alaptevékenységek
841112
841114
841115
841116
841118
841124
841126
841133
841173
882111
882112
882113
882115
882118
882125
882202

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

6.)Az SzMSz III. fejezet 1 pontja (A költségvetés tervezésével és végrehajtásával
kapcsolatos különleges előírások, feltételek) az alábbiak szerint módosul:
„A Polgármesteri Hivatal gondoskodik Zalakaros Város Önkormányzata, Zalamerenye
Község Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal, valamint az alapító okiratban
meghatározottak szerint a Közösségi Ház bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok
ellátásáról.”
7.Az SzMSz III. fejezet 2. pontja (A gazdálkodás folyamatában gyakorolt hatáskörök,
kötelezettségek és jogok) az alábbiak szerint módosul:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: Áht.) és a
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak
alapján Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala költségvetésében szereplő kiadási és bevételi
előirányzatok vonatkozásában a kötelezettségvállalás és pénzügyi ellenjegyzésének, továbbá a

kiadás teljesítésének az igazolása, az érvényesítés, az utalványozás rendjét a
Pénzgazdálkodási Szabályzat tartalmazza.”
8.) Az SzMSz III. fejezet 3. pontja ( az elemi beszámoló felülvizsgálatának rendje) az
alábbiak szerint módosul: Az SzMSz III. fejezet 3. pontjának (Elemi beszámoló
felülvizsgálatának rendje) bevezető mondata, valamint 1-9. pontja az alábbiak szerint
módosul:
„A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervei beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - költségvetésére adatot szolgáltat a Kincstár részére.
1. Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásáról féléves és éves költségvetési
beszámolót kell készíteni, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett, központilag előírt
nyomtatvány formában és tartalommal. A központilag előírt nyomtatványokon túl, a
költségvetési beszámoló összeállításához szükséges, számszaki és szöveges beszámolók
további mellékletét képező adatszolgáltatás űrlapjait a Polgármesteri Hivatal megküldi az
intézmények részére.
2. Féléves költségvetési beszámoló:
- A költségvetési év első félévéről június 30-ai fordulónappal féléves
költségvetési
beszámolót kell készíteni legkésőbb július 31-éig, a Magyar Államkincstár felé
A féléves költségvetési beszámoló a pénzforgalmi jelentést és a pénzforgalom
egyeztetést tartalmazza.
3. Éves költségvetési beszámoló
A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal, legkésőbb a következő
költségvetési év február 28-áig éves költségvetési beszámolót kell készíteni. a
Magyar Államkincstár felé
Az éves költségvetési beszámoló részei:
- könyvviteli mérleg,
- pénzforgalmi jelentés,
- pénzmaradvány-kimutatás,
- eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet,
- kiegészítő mellékletek
4. A költségvetési szervek féléves és éves beszámolóját az intézmény vezetőjének,
valamint a beszámoló elkészítéséért felelős személynek kell aláírnia.
Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót a polgármesternek és a jegyzőnek,
valamint a Pénzügyi Osztály vezetőjének kell aláírnia.
A Polgármesteri Hivatal beszámolóját a jegyző és a Pénzügyi Osztály vezetője írja alá.
Az önkormányzat összevont beszámolóját a polgármester és a jegyző írja alá, továbbá fel kell
tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személyt is.
A beszámolókon fel kell tüntetni a beszámoló készítéséért felelős személy regisztrációs
számát is.
5. Az intézmények kötelesek a Polgármesteri Hivatal részére a féléves beszámolót a további
adatszolgáltatás űrlapjaival együtt július 31-éig, az éves költségvetési beszámolót a tárgyévet
követő év február 28-áig megküldeni. A beszámoló átvételéről és ellenőrzéséről a Pénzügyi
Osztály gondoskodik.
6. A beszámolókat az önkormányzatnak az 5. pont szerinti határidő lejártát követő 10 napon
belül kell számítógépes feldolgozásra benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.”
7. Az intézményi beszámolót a felügyeleti szerv az átvételkor, de legkésőbb a beszámoló
Magyar Államkincstárhoz történő leadását megelőzően felülvizsgálja, a felülvizsgálat
- a feladatok szakmai teljesítésének értékelésére,
- a pénzügyi teljesítés és a feladat megvalósítás összhangjára,






- eredeti – módosított terv – és tényadatok eltérésére és
- a számszaki beszámoló belső, illetve a felügyeleti szerv által kért adatok
összhangjára terjed ki.
A zárszámadási rendelettervezet elkészítését megelőzően az intézményi számszaki
beszámolók összeállításához szükséges, a beszámolók további mellékletét képező
adatszolgáltatás űrlapjainak összhangját, a pénzmaradványok kimutatásának
szabályszerűségét felül kell vizsgálni.
8. Az éves beszámolóval egyidejűleg az intézmények vezetőinek el kell készíteniük az éves
ellenőrzési jelentést, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató
figyelembevételével. Az intézmények vezetői megküldik a jegyzőnek az éves ellenőrzési
jelentéseket a tárgyévet követő év március 15-ig. Az éves ellenőrzési jelentések átvételéért,
feldolgozásáért és az éves összefoglaló jelentés elkészítéséért az Pénzügyi Osztály vezetője
felelős.
9. „A helyi önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az
önkormányzat által alapított vagyonkezelő szervezetek az éves ellenőrzési jelentést – az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével elkészítik és megküldik a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.
Az éves ellenőrzési jelentések átvételéért, feldolgozásáért és az éves összefoglaló jelentés zárszámadási rendelettervezettel egyidejű- elkészítéséért a Pénzügyi Osztály vezetője felelős.”
10.) Az SzMSz III. fejezet 18.
pontjának (Időközi költségvetési jelentés és
mérlegjelentés) 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. Az önkormányzat költségvetési gazdálkodásának alakulásáról – intézményeket is magába
foglaló – időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani. Az időközi költségvetési
jelentést az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendeletben meghatározott módon kell összeállítani.
Az önkormányzati szinten összesített adatokat a tárgyév
I-III. hónapjáról április 20. napjáig,
I-VI. hónapjáról július 20. napjáig,
I-IX. hónapjáról október 20. napjáig,
I-XII. hónapjáról tárgyévet követő január 20. napjáig
kell megküldeni a Magyar Államkincstárhoz.”
11.) Az SzMSz III. fejezet 18. pontjának (Időközi költségvetési jelentés és
mérlegjelentés) 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„3. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, költségvetési jelentésének elkészítéséért,
átvételéért és az ellenőrzésért a Pénzügyi Osztályvezető, felelős.”
12.) Az SzMSz III. fejezet 17. pontjának (Időközi költségvetési jelentés és
mérlegjelentés) 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
„7. Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, mérlegjelentésének elkészítéséért a
Számviteli csoport vezetője felelős. A mérlegjelentések átvételéért, az ellenőrzésért és a
Magyar Államkincstárhoz történő továbbításáért a Pénzügyi Osztályvezető felelős.”
13.) Az SzMSz III. fejezet 19. pontjának (Gazdasági szervezet) 3. pontja az alábbiak
szerint módosul:
„3. A gazdasági szervezet pénzügyi-gazdasági feladatai az Áht., valamint az Ávr. alapján – a
Zalakaros Váron Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzata, a
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata és az
Ügyrend előírásait figyelembe véve – az alábbiak:
az éves költségvetés tervezése,
gazdálkodás,
üzemeltetés, fenntartás, működtetés,
önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos feladatok,

vagyongazdálkodással, vagyonüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok,
vagyonvédelem,
pénzkezelés,
pénzellátás,
könyvvezetés,
beszámolási kötelezettség teljesítése,
adatszolgáltatás, ”
14.) Az SZMSZ III. fejelet 20. pont (2) bekezdésében (Zárrendelkezések )10 sorát az
alábbiak szerint módosítja:
a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásáról szóló ügyrend SZMSZ függeléke.
Egyidejűleg a (3) bekezdés - A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei, függelékeit
az alábbiakkal egészíti ki:
5. sz. függelék: a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásáról szóló ügyrend
II.
Felkéri a jegyzőt, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és
Működési Szabályzat közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2012. április 1.
dr. Józsa Zsanett jegyző

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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

-

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 84/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Miháld Község Önkormányzatának szóbeli megkeresésére vonatkozóan, amely a Miháldon
működő iskola tanulóinak a Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézményben való befogadásáról
szól, az alábbiakról határozott:
Nem támogatja Miháld Község Önkormányzatával sem intézményfenntartó társulás, sem
közoktatási megállapodás megkötését az alábbiakra hivatkozva:
- nem ismert a szülők iskolaválasztási szándéka, valamint Sand, és Pat község szándéka a
közoktatási feladatok további ellátására.
- a 2011. évi CXC törvény a Köznevelésről 2012. szeptember 1-jével hatályossá válik, 2013.
január 1-jével pedig az iskolarendszer, fenntartói rendszer is jelentősen átalakul, de a
törvényhez kapcsolódó rendeletek megalkotása még folyamatban van.
- Nagyrécse község polgármestere hozzánk eljuttatott levelében felhívta a figyelmet arra,
hogy fontos a régió falusi lakosai iskoláinak fennmaradása. A település gyermekeinek
befogadása veszélyeztetné a nagyrécsei iskola fennmaradását, ezzel pedig további települések
gyerekeinek kellene Nagykanizsára járni.
Összességében tehát a jogszabályi környezet bizonytalansága, valamint a szülők szándékai
ismeretének hiányában nem támogatja a miháldi iskola csatlakozásra vonatkozó kérelmét.
2/ Miháld Község Polgármesterét a testület döntéséről értesíteni kell.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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






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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 90/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Igazgatóját, hogy a Felvételi szabályzat
mellékletét képező adatlap tartalmára vonatkozó módosítást - az előterjesztésben foglaltak
alapján - azok figyelembevételével a Közoktatási törvény szerint véleményezésre jogosult
szervezetekkel vitassa meg és annak eredményéről a fenntartót 2012. április 16-ig
tájékoztassa.
Határidő: 2012.04.16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ Az SZMSZ végleges elfogadásáig ajánlásként fogalmazza meg az intézményvezető részére,
hogy az életvitelszerűség vizsgálatát az intézményegységekben a már folyamatban lévő
felvételi eljárások során is alkalmazza.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Benkőné Gulyás Edit intézményvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 91/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal,
1.
hogy a 2012.évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 51.839 eFt -pályázati
támogatással – növelésre kerüljön, a pályázati támogatásban elfogadott célokra.
2.
az önkormányzat 2012.évi létszám keretét a közfoglalkoztatottaknál 43 fővel felemeli.
A fenti módosításokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Határidő: 2012.04.30
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 92/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 5,6 millió forint összegű
kérelmét, mellyel a kosárlabda és labdarúgás utánpótlás program megvalósítására
benyújtandó TAO (Társasági Adó) pályázat önerejét az alábbiak szerint biztosítja:
- 3 millió Ft-ot a 2012. évi költségvetés 7. sz. melléklet 4. pontja szerint
- 2,6 millió Ft-ot a 2012. évi költségvetés 7. sz. melléklete 2. pontja terhére.
2/ Felkéri a Polgármestert a pályázat részletes tartalmáról a következő testületi ülésen
tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Határidő: 2012. április 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. március 22-én
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 96/2012. (III.22.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Megállapítja, hogy Galambos István kérelmező (8749 Zalakaros, Csermely u. 54.) által
bemutatott hirdetőoszlop nem helyezhető el közterületen a 8/2010. sz. Táblák, feliratok,
plakátok elhelyezéséről szóló rendelete előírásaira figyelemmel.
2/ Felkéri a Zalakarosi Turisztikai Egyesület, hogy tegyen javaslatot a dottó városnéző
kisvonat megállóhelyét jelzőtáblák egységes arculatára.
3/ A Turisztika Egyesület javaslatát figyelembe véve a megállóhelyet jelző táblák egységes
arculat-tervezetét ismételten tárgyalja, szükség esetén a 8/2010. sz. Táblák, feliratok, plakátok
elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletet módosítja.
4/ A Képviselőtestület döntéséről Galambos István kérelmezőt és a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet tájékoztatni kell.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. április 2.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

