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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. április 28-án 8,45 órai
kezdettel megtartott rendkivüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Deutschné Lang Erika, Süslecz Árpád,
Szirtes Balázs képviselők, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila alpolgármester, Szabóné
Dr Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Marton Tamás képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Dr
Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Biczó Tamás
Karos Park Kft. ügyvezető.

Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Deutschné Lang Erika és Süslecz Árpád 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: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Dr Hegedüs Ferenc háziorvos
elhunyt, aki 32 évig szolgálta a települést.
Részvétünket nyilvánítjuk a család felé, kéri, hogy néma felállással tisztelegjünk.

Novák Ferenc: Ismerteti a 2014. február 19-i, február 25-i, március 13-i és március 26 –i zárt
ülésen hozott képviselőtestületi határozatokat.

Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
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Napirend:

1. Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2. Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás beterjesztése) (határidő: 2014.04.30.)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4.

2013. évi költségvetési Ör. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

5. Beszámoló a 2013. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról (határidő: 2014.04.30.)
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
6. Beszámoló a KÖH 2013. évi munkájáról (Kt.183/2009.(IX.11.) sz. hat. minden év ápr.30ig)
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
7. Karos Park Kft. Zárszámadása
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető
8. Karos Park Kft. ügyvezető 2013. évi prémium feltételek teljesülése, 2014. évi prémium
feltételek meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9. Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
10. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
14/2004 (IV.21.) rendelet módosítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
11. Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló Ör. megalkotása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
12. Közterület használat rendjéről szóló 6/1998. (III.31.) Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
13. A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.(IV.21.)
Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
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14. A nagykorúak köszöntéséről és egyszeri támogatásáról szóló 11/2011. (II.11.) Ör.
módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
15. Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
16. „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17. Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18. Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19. A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, gyermekorvos,
védőnő)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20. Zalakarosi Értéktár testülete 2013. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Grófné Csatos Andrea testület elnöke
21. Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár vezetői pályázat kiírása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22. TE előfinanszírozás - kerékpáros pályázat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23. Együttműködési megállapodás a bölcsődei feladatok ellátására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24. Turisztikai Együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Novák Ferenc polgármesterű
25. Kertmozi üzemeltetésének vizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
26. Kis-Balaton Vadásztársaság kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
27. Gyöngyvirág sori tulajdonosok útfelajánlása ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
28. Kínai partnervárosi kapcsolat lehetőség
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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29. 2014. évi Start munkában megvalósuló közút karbantartási programban bekövetkezett
változások
Előadó: Novák Ferenc polgármester
30. Sport udvar használatának üzemeltetésének kiegészítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

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

Szabóné Dr Csányi Marianna: Kéri, hogy a Polgármester Beszámolója után a 4. sz.
napirendet, a 2013.évi költségvetési rendelet módosítása napirendet tárgyalják meg, illetve a
meghívóban szereplő 10-15-ig számú rendeleteket, után a többi napirendet.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tárgyalási sorrendi vonatkozó ügyrendi javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendek
tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Balázs: Egyre jobban megjelennek a feladat végrehajtások a polgármester
beszámolójában, amit kértek. A 47/2014. (III.13.) számú határozatnál, a kulturális csoportok
külföldi kiutazás költségeinek biztosítására vonatkozóan megjegyzi, hogy a civil szervezetek
külföldi utjai támogatásait nem pályázati forrásból, hanem az intézmény költségvetéséből
biztosítjuk, a civil szervezetek rovására, a nem kapnak lehetőséget civil forrásból, hanem be
lesz építve az intézmény költségvetésébe. Nem ért ezzel egyet.
Novák Ferenc: A nemzetközi kapcsolatok ápolása több forrásból tevődik össze, marketing
célú is, a turizmus forrásából is lehetne erre forrást találni.
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 68/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester lejárt határidejű határozatairól szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.

2/ 2013. évi költségvetési Ör. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 28 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra az Önkormányzat 2013.évi
költségvetésének V. számú módosítását.

Szijártóné Gorza Klára: Ismerteti az írásos véleményét.
Szirtes Balázs: Kérdi, hogy 2013. évben mennyi a pénzmaradvány, mennyi a szabadon
felhasználható keret?
Magyarné Kovács Judit: 104 millió Ft a pénzmaradvány, 800 e Ft a szabad pénzmaradvány,
amely a KÖH-nél maradt meg.
Szirtes Balázs: Felhívja a képviselőtestület figyelmét a megfelelő önmérsékletre, mivel a
2013. évi pénzmaradvány mutatja, menyi van, takarékoskodni kell.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja az 5/2014. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról.

3/ Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 27 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót .
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.

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

Képviselőtestület 69/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
beszámolót
126 444 e Ft eredeti bevételi előirányzattal,
126 038 e Ft módosított bevételi előirányzattal,
130 206 e Ft bevételi teljesítéssel
124 444 e Ft eredeti kiadási előirányzattal,
126 038 e Ft módosított kiadási előirányzattal,
116 298 e Ft kiadási teljesítéssel
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7 951 e Ft módosított pénzmaradvánnyal amelyből
7 135 e Ft kötelezettségekkel terhelt,
816 e Ft szabad pénzmaradvány
elfogadja.
Határidő: 2014.április 30.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző

4/ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás beterjesztése) (határidő: 2014.04.30.)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 29 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra az Önkormányzat 2013.évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót .
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a költségvetés végrehajtására vonatkozó rendeletettervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 6/2014. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról (Zárszámadás).
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5/ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól 14/2004 (IV.21.) rendelet módosítása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 12/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 14/2004 (IV.21.) rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 7/2014. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és
vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004 (IV.21.) rendelet módosításáról.

6/ Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló Ör. megalkotása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 14/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról szóló Ör. megalkotását az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Böröcz József: Hogy tudjuk megvalósítani?
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Novák Ferenc: A rendőrség és közterület felügyelet bevonásával, szankciókat tartalmaz a
rendelet.
Böröcz József: Nem látja, hogy megvalósul.
Novák Ferenc: A jog környezetét biztosítani kell. Bízik benne, hogy eszköz lesz a kezünkben
a rendelet megalkotásával.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 8/2014. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodásról.

7/ Közterület használat rendjéről szóló 6/1998. (III.31.) Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 32 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra Közterület használat rendjéről
szóló 6/1998. (III.31.) Ör. módosítását az alábbi változtatással:
- A kézművesek árusítását a piac folytatásában és a pavilon sorral szemben lévő térkövezett
területen, megnövekedett igény esetén pedig a rendezvénytér K-i oldalán a borházak előtt
javasolja

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 13/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A Közterület használat rendjéről szóló 6/1998. (III.31.) Ör. módosítását az alábbi
változtatással javasolja elfogadásra:
A kézművesek árusítását a rendezvénytér K-i oldalán a borházak előtt javasolja.
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Novák Ferenc: Mindkét bizottság javasolta, hogy a termelői piacnál a D-re eső lekövezett
terület kerüljön erre a célra használatra. De kétféle bizottsági javaslat is van. Vagy a borházak
közé betenni, ha elé tesszük, mivel az a hely parkolóként működik, nem jó, a közlekedés
nehéz.
Böröcz József: Pontosítja, ezt egyik bizottság sem javasolta, a termelői piac ahol kezdődik, a
D-i oldalon, a kanyarnál lévő területet, a borházakig javasolta a bizottság.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal módosítva a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 9/2014. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét a Közterület használat rendjéről szóló 6/1998. (III.31.) Ör.
módosításáról.

8/ A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló
10/2004.(IV.21.) Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 15/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.(IV.21.) Ör.
módosítását az alábbiakkal javasolja elfogadásra:
- A decemberi kitüntetések átadását javasolja a város napjára áttenni.
- Javasolja, hogy maradjon meg a posztumusz kitüntetés.
- Egyetért, hogy a díszpolgár ne vehessen részt a képviselőtestületi ülésen tanácskozási
joggal.
- Egyetért azzal, hogy a Zalakaros Közművelődéséért elnevezés Zalakaros Kultúrájáért
elnevezésre változzon.
- Egyetért, hogy 10 éven belül ne kaphasson ugyanazon kitüntetést ugyanazon személy.
- Egyetért, hogy a hosszabb időn át kifejezés legalább 5 éve módosításra kerüljön.
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- Zalakaros emlékplakettnél továbbra is a képviselőtestület tehessen javaslatot.
- Javasolja a tárgyjutalmat meghagyni.
- A plakettek és oklevelek a mai kornak megfelelően kerüljenek kiválasztásra az adott
ajánlatokból.
- Javasolja, hogy a Zalakaros Díszpolgára és a Zalakarosért kitüntetésnél a település lakossága
is tehessen javaslatot a javaslattételi határidőig. A felhívást közzé kell tenni a Karosi
Krónikában.

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozata:

33 /2014.(IV.22)

számú

A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a Kitüntető cím, valamint díjak
alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.(IV.21.) Ör. módosítását az alábbiakkal:
-

nem javasolja a Zalakaros Díszpolgára Kitüntetés esetében a posztumusz kitüntetés
megszüntetését
javasolja, hogy maradjon a rendeletben az, hogy a díszpolgárok tanácskozási
joggal részt vehessenek a Képviselőtestületi ülésen.
Javasolja továbbá a Képviselőtestületnek elfogadásra hogy minden kitüntetés a
Város Napján kerüljön átadásra ünnepélyes keretek között.

Czirákiné Pakulár Judit: Nem ért egyet sok mindennel, pl. azzal sem, hogy a város lakossága
tehessen javaslatot a kitüntetésre. 50 javaslat is érkezhet kb., sokan méltóak lennének
kitüntetésekre, ez visszásságokat okoz véleménye szerint. Nehéz nemet is mondani. A
díszpolgárok részvétele a képviselőtestület ülésén, javasolja maradjon benne a rendeletben, ne
vegyék ki. Mint elismert zalakarosi polgárok legyen lehetőségük a javaslattételre.
Maximálisan nem ért egyet az összes kitüntetés város napon történő átadással. Sok mindenki
kerül ott köszöntésre, zsúfolt lesz az ünnepség, el fogja veszíteni a hangulatát, szerepét, túl
sokat akarunk egybe belezsúfolni. Az esemény fényét akarnánk növelni, de hosszadalmas, sok
kitüntetés átadásával az ellenkezőjét érjük el. Nem ért vele egyet.
Novák Ferenc: A két bizottsági véleményben lévő eltéréseket ismerteti. Czirákiné
képviselővel egyetért, hogy az egész lakosság ne tehessen javaslatot. Vagy létszámhoz kötjük,
vagy ne terjesztjük ki a lakosságra, mivel a lakosság a képviselőkön keresztül tehetnek
javaslatot, ahogy eddig is. Az intézmények dolgozói is tehetnek a vezetőjükön keresztül, ezt a
bizottsági javaslatot nem támogatja. Az ügyrendi bizottság javaslata a tárgyjutalom
meghagyása, ezzel nem ért egyet, szerinte épüljön bele az oklevél és plakett költségébe.
Egyetért a díszpolgár esetében a tanácskozási jog megtartásával. A posztumusz kitüntetés is
megmaradhat, támogatja. Nem ért egyet azzal, hogy ne a város napon legyen átadva az összes
kitüntetés. Feszes a program, de hamar meg lehet oldani, nem húzódik el. A legkisebbek és
nagykorúak köszöntése kísérleti jelleg lesz a város napon, kb. 75 percbe belefér.
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Süslecz Árpád: Azért született a lakosság bevonására vonatkozó bizottsági javaslat, hogy a
város lakossága legyen bevonva a javaslattételbe.
Novák Ferenc: Sok javaslat érkezne, kezelhetetlen lenne szerinte, rangja is csökkenne.
Czirákiné Pakulár Judit: Ő sem ért egyet, hogy a lakosság véleménye kikérésre kerüljön, a
képviselőkön keresztül tehetnek javaslatot, vagy keressék meg a polgármestert.
Szirtes Balázs: Egyetért Süslecz képviselővel, a lakosság kezdeményezésének is hangot kell
adni, bizonyos küszöböt érjen el a támogatottság, pl. lakosság 1 %-ának aláírásával ajánlhatna
a lakosság közvetlenül, pl. 20-50 aláírás legyen egy főre.
Novák Ferenc: Ezt támogatja, a mértéket meg kell határozni, különben nem tudja támogatni.
2325 a lélekszáma a lakosságnak, az 1 %, a 23 fő kevés.
Süslecz Árpád: Legyen pl. 50 fős javaslat egy főre.
Novák Ferenc: 2 %-ot javasol, az 46 fő, a Diszpolgár és Zalakarosért kitüntetés esetében.
Szirtes Balázs: A nagykorúak, választójoggal rendelkezők aláírása legyen figyelembe véve,
javasolja.
Novák Ferenc: 2 % választójoggal rendelkező tehessen javaslatot a Zalakaros Díszpolgára és
Zalakarosért kitüntetés esetében.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy ne legyen tárgyjutalom, annak
összegét a kitüntetések minőségébe fordítsuk.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a tanácskozási jog maradjon meg a díszpolgárnál.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a posztumusz kitüntetés ne kerüljön megszüntetésre.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a kitüntetések összevonása ne legyen.
Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a
javaslatot nem fogadta el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a kitüntetések összevonását, város napon történő átadását.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a módosításokkal az egész rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 10/2014. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 10/2004.(IV.21.) Ör. módosításáról.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 70/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri Farkas Ferenc szobrászművészt, hogy a Város Napon átadásra kerülő kitüntető
címek, díjak adományozására vonatkozó kitüntetésekhez plakett tervezeteket készítsen.
Határidő: 2014. május 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Grófné Csatos Andrea BLOKK intézményegység vezető
2/ Az oklevelek elkészítésére árajánlatokat kell kérni a következő oklevél tartalommal:
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Az oklevél: bal oldalán: A plakett stilizált képe,(vagy a települést szimbolizáló fürdő
sziluettje), jobb oldalán a Kitüntető díj megnevezése, a kitüntetett neve, az adományozás
indokolása, a Képviselőtestület határozatának száma és kelte valamint az aláírások és a
település címere szerepel.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Grófné Csatos Andrea BLOKK intézményegység vezető

9/ A nagykorúak köszöntéséről és egyszeri támogatásáról szóló 11/2011. (II.11.) Ör.
módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 16/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A nagykorúak köszöntéséről és egyszeri támogatásáról szóló 11/2011. (II.11.) Ör.
módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra, hogy a nagykorúak
köszöntése a város napján legyen.
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 34 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra A nagykorúak köszöntéséről és
egyszeri támogatásáról szóló 11/2011. (II.11.) Ör. módosításának „A” variációját ,mely
szerint a nagykorúak köszöntésére minden évben a Város Napján kerüljön sor.

Deutschné Lang Erika az ülésteremből távozott.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 11/2014. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét A nagykorúak köszöntéséről és egyszeri támogatásáról szóló
11/2011. (II.11.) Ör. módosításáról.

10/ Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 17/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását
az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.

Deutschné Lang Erika az ülésteremben megjelent.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

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

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 12/2014. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét a Javaslat a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről
önkormányzati rendelet megalkotásáról.
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11/ Beszámoló a 2013. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 30 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a 2013.évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról szóló beszámolót.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 71/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Az önkormányzat 2013. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal, értesítésre 2014. május 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

12/ Beszámoló a KÖH 2013. évi munkájáról
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 10/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
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A KÖH 2013. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
ajánlja.
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 31 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a Közös Önkormányzati Hivatal
munkájáról szóló 2013.évi beszámolót. A határozati javaslat 2. és 3. pontját nem javasolja
elfogadásra azzal, hogy dolgozzák ki részletesen a személyi és tárgyi vonzatokat, az
eszközbeszerzéseket és az irodák kapacitását.
Novák Ferenc: Az informatikus kérdésével foglalkozni kell, dolgozzák ki, és hozzák vissza
képviselőtestület elé. A következő évi költségvetésben tervezni kell, ha szükséges az
alkalmazása.
Süslecz Árpád: Lehetne fél állásban, esetleg fürdővel közösen alkalmazva, későbbre tenni, ha
nem szükséges most.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A bizottság javaslatát ismeri, de a kérdés már régóta
napirenden van a hivatal szervezeti keretein belül. Már volt fél álláshely biztosítva 2012.
decemberéig, de nem került akkor betöltésre. A 2012.december végi új állománytáblába pedig
már nem került be ez az álláshely figyelemmel a normatív támogatásra. A munkaköri leírást
kiegészítésként az előterjesztéshez tette. Az informatikus alkalmazása a jövő évi költségvetést
nem várhatja meg, mivel kötelező feladatokat hozott a 2013. évi L. törvény, amelynek meg
kell felelni, nem elodázható feladat. Az Y-net látja el a rendszergazdai feladatokat, illetve
egyebeket a Blucast Kft. A szerződéseket felülvizsgáltuk, ezekhez nem lehet hozzányúlni,
amíg belül nincs meg a biztos informatikus személy, aki az átmenetet tudja biztosítani,
esetleges változások esetén. Indokoltnak tartja, hogy ebben az évben minél előbb kerüljön
informatikus alkalmazásra. A bizottság által kért feltételt kidolgozza, dologi, elhelyezést, stb.
Novák Ferenc: A következő soros ülésre kerüljön előterjesztésre.
Szirtes Balázs: A jegyző kiegészítésével egyetért, már van fél állásról döntés, eddig miért nem
töltötték be? A fél állással eddig is egyetértettek. Használja ki az önkormányzat a fél fő
alkalmazását, nem 1 főt, mert nincs rá pénzt. A fél főt támogatja, ezzel működjön a hivatal.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A fél főt a 2012. decemberig létező állománytábla tartalmazta,
de jelentős mértékben meghúzásra kerültek a létszámok, a jelenlegi állománytáblában viszont
nincs benn, ezért fordult a testülethez, ha lett volna benne, akkor már betöltötték volna, most
nincs fél állás sem benne.
Böröcz József: Kérdi, a bizottsági ülésre miért nem kaptak személyi, tárgyi eszközre, iroda
kapacitásra előterjesztést, amivel érdemben lehetne foglalkozni akkor, ha szükséges az
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informatikus alkalmazása. Így nincs miről dönteni, amíg részletesen nem látják, hogy honnan
van forrás, stb.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Kéri, hogy a képviselőtestület adjon lehetőséget arra, hogy
ezeket az anyagokat, amit látni szeretnének, kidolgozza, a képviselőkkel szeretne egyeztetni,
hogy azt megfelelőnek tartják-e, hogy érdemben tudjanak dönteni.
Böröcz József: A pénzügyi osztályvezetővel egyeztettek, miből lesz finanszírozva?
Szabóné Dr Csányi Marianna: A pénzügyi osztályvezető tájékoztatása alapján a fedezete
rendelkezésre áll.
Novák Ferenc: A feltételek pontos ismeretében döntsön a képviselőtestület. Ki kell dolgozni a
következő soros ülésre, júniusra. Most ne döntsön a testület informatikus ügyben.
Böröcz József: Az iroda kapacitásokkal is gond van, hova ültetjük le?
Kötő Attila: A bizottság tudomásul vette a problémát, a megoldás megtalálása szándéka. A
személyi, tárgyi feltételeket ki kell dolgozni, hogy tudjon a képviselőtestület dönteni.
Novák Ferenc: Kétfelé kell venni a dolgokat. A közös hivatal működtetése nem egyszerű.
Alapvetően sikeresen teljesítik a feladatokat. Az informatikus alkalmazása törvényi
kötelezettség, de ki kell dolgozni mindenképpen.
Szavazásra teszi fel a beszámolót azzal, hogy az informatikus alkalmazására vonatkozó
előterjesztést a következő júniusi soros ülésre ki kell dolgozni.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 72/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról előterjesztett
beszámolót elfogadja.
2./ Az informatikai, elektronikus biztonsági feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő
ellátása érdekében – informatikus alkalmazására a következő soros ülésre előterjesztést kell
készíteni, amelyben részletesen kerüljön kidolgozásra annak személyi és tárgyi vonzata,
figyelemmel az eszközbeszerzésekre és a rendelkezésre álló irodai kapacitásokra.

19

Határidő: 2014. június 19.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 7. és 8. számu napirendek zárt ülés
keretében kerüljenek megtárgyalásra a nyílt ülést követően, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés b./ és c./ pontjában foglaltakra.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 73/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
7/ Karos Park Kft. Zárszámadása
8/ Karos Park Kft. ügyvezető 2013. évi prémium feltételek teljesülése, 2014. évi prémium
feltételek meghatározása
című napirend megtárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjában
foglaltakra, a nyílt ülést követően.

13/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 11/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A Parlagfű elleni védekezés helyi feladatairól szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadásra javasolja.
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Böröcz József: A kiemeltek közé az É-i lakóparkot fel kell venni, mivel ott sok a parlagfű.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 74/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A parlagfű elleni védekezés 2014. évi feladatairól szóló munkatervet az alábbi
kiegészítéssel fogadja el és elrendeli annak ütemterv szerinti végrehajtását:
-

A Munkaterv 5. pontjába a „Kiemelten kell kezelni” és a feladatok közé az É-i
lakóparkot is fel kell venni.

2/ Felkéri a jegyzőt, hogy a feladatok előkészületeiről és a program végrehajtásáról
tájékoztassa a képviselőtestületet.
3/ A Parlagfű akció díjazására 30.000 Ft értékben ajándékutalványokat biztosít a 2014. évi
költségvetés dologi kiadások terhére. Az ajándékutalványok megvásárlására felhatalmazza a
Hivatalt.
Határidő: 2014. október 30.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző, Bognár Ottó
katasztrófavédelmi üi, Magyarné Kovács Judit pénzügyi ov.

településüzemeltetési

és

14/ „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Novák Ferenc: A Karos Park a házigazdája. Javasolja, hogy ez évben is csatlakozzunk a
pályázati programhoz. 2-3 fős zsűri ebédköltségét jelenti, nem jár más kötelezettséggel,
költséggel.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat. „A” variációját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül ot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 75/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a „Virágos Magyarországért” virágosítási, parkosítási és környezetszépítő versenyre
vonatkozó pályázati felhívásra Zalakaros Város Önkormányzata csatlakozzon a pályázati
programhoz.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó üi., Biczó Tamás Karospark Kft. ügyvezetője

15/ Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 26 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek a Nonprofit szervezetek által
benyújtott támogatási pályázatokról szóló előterjesztésben foglaltakat a módosított javasolt
támogatási összegeket tartalmazó
1. és 2. számú melléklete szerint, az alábbi
kiegészítésekkel:
- javasolja, hogy a Zalakarosi Kulturális Egyesület dolgozza át a pályázati anyagát úgy, hogy
a javasolt támogatási összeg felhasználása működési költségekre történjen, továbbá,
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- a Zalakarosi Magánszállásadók Egyesületének megítélt támogatást a Turisztikai Egyesület
szakmai javaslata alapján kell felhasználnia.
Deutschné Lang Erika: Újabb pályázat a Kanizsai Diákkosárlabda Klub részéről a május 8-11.
között megrendezendő Nemzeti Leány Tini Bajnokság Döntője támogatására. 100 fő
utánpótlás sportoló érkezik Zalakarosra. A torna költségvetése 936 eFt, 290 eFt a pályázatban
igényelt összeg. Kéri, hogy ezt is tárgyalja meg a testület a napirenden belül, 150 eFt-ot
javasol adni a rendezvényhez.
Novák Ferenc: A bizottság tárgyalta, szétosztotta az összeget. Támogatja a 150 eFt-os
támogatást.
Szirtes Balázs: Egyetért a sport rendezvények támogatásával. A pályázatokhoz elköltjük a
keretet már az első félében, nem lesz a második félévben pénz. A sport és kulturális terület
fontos nyilván a város életében, a jövőre nézve ki kell egyenlíteni a ráfordítandó
pénzkereteket. A kulturális életben résztvevő civil szervezetek összegét a következő pénzügyi
évbe meg kellene emelni, mivel hasonló súllyal vannak a város életében. A sportnak több
lehetősége van, ne csökkentsük a civilek támogatását, nekik nincs ilyen formában
támogatottságuk. A következő évben nagyobb figyelmet kell fordítani a kiegyenlítésre sport
és kultúra területén.
Deutschné Lang Erika: Felhívja a figyelmet, hogy a sportegyesületnél is szakképzett edzők
foglalkoznak a gyerekekkel, a művészeti vezetők bére be van építve az intézmény
költségvetésébe, a sportvezetőké viszont nincs, hogy tudjanak róla, így teljes a kép.
Novák Ferenc: A háttértámogatásokat is érdemes megnézni.
Szirtes Balázs: A sportegyesületek, civilek forrásait el kell különíteni, ne építsük be ide-oda,
külön legyen, ne bujtassuk el különféle jogcímeken, ugyanolyan lehetőséget kapjanak.
Deutschné Lang Erika: Kéri, hogy ne válasszák el a sportot a kultúrától, mivel szerves része a
sportnak a kultúra, ne különüljön el. Egyetért, hogy a civil kereteknél pályázat útján osszák ki
a támogatásokat, támogatja, hogy a keretet emeljék a jövőre nézve.
Szirtes Balázs: Nem lehet alapvetően elválasztani, csak finanszírozási szempontból mondta. A
sport és kulturális oldalon gyakorlatilag ugyanazok a szereplők vannak, mindkettő kapjon a
támogatásra ugyanolyan lehetőséget.
Czirákiné Pakulár Judit: A felsorolásban egy tételt nem tudja milyen rendezvény, szervezet
működése, erről kér információt, a TAO pályázatok sikeres lebonyolításáról van szó.
Deutschné Lang Erika: A TAO pályázatokról tudni kell, hogy az elmúlt évek tapasztalata,
hogy a játékengedélyek és sportorvosi igazolásokat nem engedik elszámolni, ezt tartalmazza,
ennek a támogatását.
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a Kanizsa Diákkosárlabda Klub 150 eFt-ot kapjon.
Magyarné Kovács Judit: A forrás visszafizetett támogatások fel nem használt összege lesz, a
150 eFt- felhasználáshoz.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi, aki egyetért a bizottsági javaslatokkal a nonprofit
szervezetek támogatásánál.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szirtes képviselő felvetése volt, hogy a következő időszakra vonatkozóan
nagyobb figyelem, arányosítás szükséges a különböző területek vonatkozásában. A
költségvetés összeállításnál jövő évben figyelembe kell venni.
Erről legyen –e határozat, vagy elég, ha jegyzőkönyvben szerepel?
Szirtes Balázs: Elég hogy jegyzőkönyvben szerepel, nem kell határozatba foglalni.
Képviselőtestület az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot
hozta:

Képviselőtestület 76/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.A Nonprofit szervezetek támogatási szabályzatában foglaltakra tekintettel az alábbi
szervezeteket részére nyújt támogatást:
1.1. A Zalakaros Sportjáért közhasznú Közalapítványnál a felnőtt labdarúgó csapat működési
költségeire 1.135 eFt-ot, a „Sportolj és nyerj” program és Ultramaraton programra 605 eFtot, a Duatlon felkészítés költségeire 125 eFt-ot, a TAO kosárlabda utánpótlás
eszközbeszerzésére 500 eFt-ot, TAO pályázatok lebonyolításához 359 eFt-ot, és a TAO
labdarúgás utánpótlásához 3.232 eFt összeget.

1.2. Kanizsa Diákkosárlabda Klub Nagykanizsa részére a Zalakroson tartandó 22. Nemzetközi
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Leány Kosárlabda Torna támogatására 300 eFt összeget,
1.3. A Karos Sprint Úszóklub működésének támogatására 1.700 eFt összeget

1.4. Zalakaros és Térsége Sportegyesület a szakosztályai működésének,
versenyeztetésének támogatására 2.597 eFt összeget
1.5. Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület részére sportversenyeken való részvétel
támogatására 300 eFt összeget
1.6. Karosi Ifjak Köre részére működési költségre, valamint Kerékpártúrára, tagtoborzó est és
Honismereti kirándulás támogatására 150 eFt összeget,
1.7. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a működtetési költségeihez és a szakmai
versenyek a támogatására 200 eFt összeget
1.8. Zalakarosi Polgárőr Egyesület részére működési költségekre 150 eFt összeget.
1.9. Zalakarosi Közbiztonságért Közhasznú Közalapítvány ”Kortárs segítő” tábor, valamint a
motorok javításának költségeinek támogatására 350 eFt összeget,
1.10. Zalakarosi Kulturális Egyesület részére honlap, kiadvány és szórólap készítésre,
működési költségekre 100 eFt összeget,
1.11. Római Katolikus Egyházközösség részére az olesnoi fiatalok fogadására 300 eFt
összeget
1.12. a Zalakarosi Magánszállásadók Egyesülete részére a magánszállásadók
turizmusba való nagyobb mértékű beintegrálására 500 eFt összeget

helyi

1.13. Kanizsa Diákkosárlabda Klub Nagykanizsa részére a 2014. május 8-11. között
megrendezendő Nemzeti Leány Tini Bajnokság Döntője támogatására 150 eFt összeget.
A nonprofit szervezetek támogatásának pénzügyi forrásait az alábbiak szerint
biztosítja:
- a sportcélú támogatásokra 10.000 eFt-ot a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/2.
pontja terhére,
- a Kanizsa Diákkosárlabda Klub Nagykanizsa részére biztosított 150 eFt a visszafizetett, fel
nem használt támogatások összege terhére,
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- az egyéb támogatásokat a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/1. pontja terhére 5000
eFt összegben.

2/ Intézmények támogatási kérelmei
A Zalakarosi Óvoda, Bölcsöde, Közösségi Ház és Könyvtár keretében működő Ezüst Klub,
Bottal fogó Néptánccsoport , Dalárda – Vegyeskar , Rügyecske Táncegyüttes, Búzavirág
csoport, Gyöngyvirág népi gyerekjáték csoport, Zöld Ág néptánccsoport, Zalakarosi Női Kar,
valamint a Karosi Fúvósok Együttese
működtetéshez 2.200 eFt összegű pótelőirányzatot
biztosít.
Az intézményi pót-előirányzati támogatási kérelmét 2.200 eFt összegben a nonprofit
szervezetek támogatásának pénzügyi forrásai terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi ov., Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi
referens
3/ A Zalakarosi Kulturális Egyesület dolgozza át a pályázati anyagát úgy, hogy a javasolt
támogatási összeg felhasználása működési költségekre történjen.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi ov., Horváthné Nagy Elvira Zalakarosi
Kulturális Egyesület elnöke
4/ A Zalakarosi Magánszállásadók Egyesületének megítélt támogatást a Turisztikai Egyesület
szakmai javaslata alapján kell felhasználnia.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi ov., Zalakarosi Turisztikai Egyesület
elnöke

16/ Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
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Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 18/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 77/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§.
(6) szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
- a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – elkészített átfogó értékelést az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztést a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalának küldje meg.
Határidő. 2013. május 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Kánnár Éva, Marton Balázs SZAK vezető

17/ A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, gyermekorvos,
védőnő)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Novák Ferenc: Dr Hegedüs Ferenc háziorvos halála rengeteg adminisztrációs feladattal jár, a
jogi hátteret figyelembe kell venni. Javasolja, hogy Dr Hegedüs Ferenc számára díszsírhely
kerüljön adományozásra. Kéri, hogy a képviselőtestület értsen ezzel egyet. 32 évig szolgált a
településen.
Szavazásra teszi fel, hogy a képviselőtestület a zalakarosi temetőben díszsírhelyet biztosit Dr
Hegedüs Ferenc számára.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 78/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Dr Hegedüs Ferenc számára a Zalakarosi Temetőben díszsírhelyet biztosit.

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 35 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a település 2013. évi egészségügyi
ellátásáról szóló beszámolót a mellékletei szerinti tartalommal.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 79/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A település 2013. évi egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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18/ Zalakarosi Értéktár testülete 2013. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 80/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A települési értéktár eddigi tevékenységéről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Zalakarosi Értéktár elnöke Horváthné Nagy Elvira

19/ Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár vezetői pályázat kiírása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 19/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár vezetői pályázat kiírását az
alábbi módosítással javasolja elfogadásra:
- Pályázati feltételként javasolja a minimum német C. típusú középfokú nyelvvizsga meglétét.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy előnyt jelentsen, hogy angol vagy német legyen, ne legyen
kizáró ok hogy feltétel.

29

Süslecz Árpád: Azért javasolta a bizottság, hogy ne kelljen mindig szakembert keresni
tolmácsolás érdekében, tudjon tárgyalni a vezető mindenképpen.
Czirákiné Pakulár Judit: Nyelvvizsga hiánya miatt nem javasolja kizárni valakit, fontos a
szakképzettség, kvalifikáltság, a személyes beszélgetéskor látják úgy is, hogy ki milyen, ne
legyen a nyelvvizsga feltétel.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy előny legyen az angol, német középfokú C. típusú nyelvvizsga
megléte, társalgási szintű nyelvtudás.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 81/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
a.) A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői (magasabb
vezetői) állásának - 2014. július 1. napjától történő - betöltésére pályázatot ír ki.
b.) A pályázati kiírás 1. számú melléklete szövegét az alábbiakkal egészíti ki:
- előnyt jelent az angol, német középfokú C. típusú nyelvvizsga megléte, társalgási szintű
nyelvtudás.
c.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátásáról
– a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján - gondoskodjon.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Tótivánné dr. Kulcsár Edina személyzeti referens

20/ TE előfinanszírozás - kerékpáros pályázat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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A napirend tárgyalásánál jelen van Czimondor Nándor a Turisztikai Egyesület elnöke.

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 36 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra A zalakarosi Turisztikai Egyesület
részére a „Zala Kétkeréken” elnevezésű kerékpáros pályázathoz április 30-áig a 2014. évi
támogatási összeg utolsó három havi részétde legfeljebb 10 millió forintot előfinanszírozásként javasolja átutalni. Javasolja, hogy a Képviselőtestület kérjen a
rendezvények tartalmáról részletes beszámolót és a pályázat konkrét céljáról pedig részletes
tájékoztatást.
Czimondor Nándor: Megyei szintű a pályázat, a Leader térségek együttműködésével nyerték
meg, négy Zala megyei Leader régió társulása hajtja végre. Egész Zala megyét felölelő
kerékpáros útvonal. Internetes anyagok előkészítésére, térképek készíttetésére van szükség.
Zalakaros ebből 18 millió Ft-ot kap, amelyet a TE-n keresztül erre fordít. Pályázati oldalról
megközelítés: két ütemben történik, május 31-ig, illetve szeptemberben. Ehhez kértek
támogatást.
Részletezve: Felmérés május 20. - előzetes felmérése a teljes területnek, hogy a térképészek,
nyomdászok, számítógépes szakemberek tudjanak dolgozni.
A Tour de Karos rendezvény időpontja július 20., amely két napos. Egyik napja a pályázatból
lesz bonyolítva, másik nap hagyományosan Tour de Karos kerül lebonyolításra.
A kiadványok május 20-ig kerülnek előkészítésre.
7 db nagyrendezvény, amely júliustól - augusztus végéig tart. A megye területén 100 db
kerékpárost kell mozgatni a korábban kijelölt útvonalon.
A nagyfelmérés kistérségi és megyei kiadványokat takar.
A számlákat, ha megkapják, május 30., illetve szeptember végével fogadják be ezeket.
2 hónap, amire megérkezik a pályázati pénz, de lehet 6 hónap is.
Szirtes Balázs: Bővebb információra is szüksége van. Mi az, hogy kerékpármozgatás a
megyében.
Czimondor Nándor: Térségi kerékpáros körtúra szervezése, marketing tevékenység,
rendezvényenként 300 fő részvételével, a rendezvény megismertetése. A kerékpáros
körverseny rendezés 1 hetes, az összes zalai Leaderes térséget felölelő kerékpáros útvonal
megismertetése, népszerűsítése, stb. naponta 100 kerékpáros vesz részt, ezek ellátása, szállás
biztosítása, stb. ismerteti részletesen.
Novák Ferenc: Nyilván össze kell hangolni a rendezvény szervezését.
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Böröcz József: A TE éves rendezvény naptárába a pályázattal nyert pénzből nincs-e
nagyrendezvény finanszírozva? Nincs-e összemosva? Az éves turisztikai rendezvény
naptárban szerepel ez a rendezvény.
Czimondorn Nándor: Nincs. Első napja a Tour de Karos rendezvény részre, a második nap
van ez a rendezvény, szerencsés egybeesés, hogy ugyanazon a hétvégén történik.
Böröcz József: A pályázatban van rá összeg?
Czimondor Nándor: 1,5 millió Ft a szombat, a másik nap van a kerékpáros rendezvény.
Szirtes Balázs: A rendezvény naptárban tervezve van, azt kérdezte Böröcz úr, hogy a
megtakarítás hol fog jelentkezni.
Czimondor Nándor: Ha nincs a pályázat, akkor ez a rendezvény nem valósulhatna meg. A
rendezvényt magát nem a pályázat finanszírozza.
Novák Ferenc: A bizottsági véleményt figyelembe véve be kell határidőzni, 10 millió Ft-ot
előfinanszizorásként április 30-ig adjuk meg javasolja.
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 82/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A zalakarosi Turisztikai Egyesület részére a „Zala Kétkeréken” elnevezésű pályázathoz,
előfinanszírozási támogatást nyújt az alábbiak szerint:
-

2014. április 30-ig 10.000.000,- Ft

2./ Felhívja a TE-t arra, hogy az 1.pontban meghatározott projekt támogatási összegének a
számlájára érkezését köteles az Önkormányzattal közölni és azt haladéktalanul annak
számlájára átutalni.
3./ Felkéri a polgármestert az előfinanszírozási támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. május 20.
2014. július 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pü-i o.vez., Czimondor Nándor TE elnöke)
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Czimondor Nándor az ülésteremből távozott.

21/ Együttműködési megállapodás a bölcsődei feladatok ellátására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 20/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A bölcsődei feladatok ellátására vonatkozó együttműködési megállapodást
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.

az

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 83/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A bölcsődei feladatok ellátására kötendő megállapodást jóváhagyja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
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22/ Turisztikai Együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Novák Ferenc polgármesterű
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 21/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A Turisztikai Együttműködési megállapodás megkötését az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Mindegyik fél kifejezte együttműködési akaratát, formai változtatások
lehetnek, de arról tájékoztatni fogja a testületet. Kéri, hogy fogadja el a testület, hogy
aláírhassa.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 84/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A turisztikai célú együttműködési megállapodást elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

23/ Kertmozi üzemeltetésének vizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 37 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a Kertmozi üzemletetésének
vizsgálatáról szóló határozati javaslatban foglaltakat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Kertmozi bérbeadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 85/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a BLOKK vezetőt, hogy hirdesse meg vállalkozónak a Kertmozi komplex
bérbeadását.
2/ Felkéri az intézményvezetőjét, hogy részletes költségvetést állítson össze a kertmozi
filmvetítési technikájának megújítására, azért hogy annak a szükséges költségeit a 2015. évi
költségvetésben biztosítani lehessen, illetve vizsgálja meg a 2014. évi működtetésnél a vetítési
technika bérletének gazdaságossági feltételeit.
Szükség esetén a Képviselőtestületet tájékoztassa.
Határidő: Azonnal
Felelős: BLOKK/Közösségi Ház

24/ Kis-Balaton Vadásztársaság kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 38 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a Kis- Balaton Vadásztársaság
kérelmével kapcsolatos határozati javaslat módosítását az alábbiakkal:
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- A vadkárlehárító kerítésépítés hozzájárulását támogatási szerződéssel, pénzeszköz átadás
keretében biztosít 150.000.-Ft összeget.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslat
figyelembevételével.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 86/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros, 057/11 hrsz-ú ingatlanon megvalósult csereerdősítés védelme érdekében a
Kisbalaton Vadásztársaság vadkárelhárító kerítés építéséhez támogatási szerződéssel,
pénzeszköz átadás keretében biztosít 150.000.-Ft összeget.
2/ A vadkárelhárító kerítés építéséről és fenntartásárról szóló megállapodás aláírására
felhatalmazza a polgármestert.
3/ A kerítés építés támogatási összegét a 2014. évi költségvetés dologi kiadások terhére
biztosítja, működési célú átadott pénzeszközként.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

25/ Gyöngyvirág sori tulajdonosok útfelajánlása ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 22/2014. (IV.22.) számu határozata:
A bizottság:
A Gyöngyvirág sori tulajdonosok útfelajánlását az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
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Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 39 /2014.(IV.22) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a Gyöngyvirág sori tulajdonosok
útfelajánlását a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően.

Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 87/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja a Zalakaros, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618 és 1619 hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosainak felajánlásait, melyek alapján az ingatlanhányadok tulajdonjogát ajándékozás
útján kívánja megszerezni.
2/ Felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát, hogy az ajándékozási szerződéseket készítse elő.
3/ Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződések aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és kfv-i üi., Csetneki Ügyvédi Iroda

26/ Kínai partnervárosi kapcsolat lehetőség
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Balázs: A kínai kapcsolat felvételnek nem most van itt az ideje, hogy Kína felé
nyisson Zalakaros. Nem érkeznek tömegesen, viszont milliókat vesz igénybe a kapcsolat
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fenntartása a testvérvárossal. A föld másik oldalán van, nagy a távolság, Oroszország
közelebb van, arra kellene koncentrálni, javasolja. Ha jobb anyagiakkal rendelkezünk, akkor
lehet Kínával is.
Böröcz József: Az anyagi vonzatát ki kell dolgozni, és meglátjuk, utána lehet dönteni erről.
Novák Ferenc: Kormányzati oldalról is vannak döntések, van potencia a kínai piacban,
nyilván költséges. Vannak nyilván közelebb is lehetőségek.
Süslecz Árpád: A politikai részét teremtsük meg, ne vessük el a lehetőséget, az országban
lévő kínai polgárok felé lehetne nyitni, próbálkozzunk meg vele.
Novák Ferenc: Ha a képviselőtestület úgy dönt, hogy kapcsolatfelvétel működni fog, akkor
kínai delegáció fogadása ismerkedés szintjén anyagi fedezete megvan-e?
Magyarné Kovács Judit: Az idén nem tervezték ennek a költségét, legfeljebb jövőre, vagy
évvége felé a többletbevételek terhére, ha lesz ilyen.
Novák Ferenc: Várják a visszajelzést, mindenképpen dönteni kell.
Böröcz József: Választ kaptunk, hogy nincs rá pénz.
Novák Ferenc: Ebben az évben nem került betervezésre, egyébként nem zárkózunk el.
Szirtes Balázs: C. variációt javasol, támogatjuk a kínai kapcsolatfelvételt, de későbbi
időpontban, elegáns választ kell adnunk.
Novák Ferenc: Egyetért a C. variációval.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 88/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A kínai kapcsolatfelvételt támogatja, azzal, hogy mivel a 2014. évi költségvetésben nem
kerültek tervezésre a kapcsolatfelvétellel járó költségek, egy későbbi időpontban kerüljön erre
sor.
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2/ A majdani együttműködés részleteit ki kell dolgozni és vizsgálni kell a kapcsolat Zalakaros
városát érintő hatásait.
3/ A képviselőtestület határozatáról Dr. Borbély Péter kezdeményezőt tájékoztatni kell.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

27/ 2014. évi Start munkában megvalósuló közút karbantartási programban
bekövetkezett változások
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az előterjesztést.
Böröcz József: A költségvetés tervezésekor a 9-10 millió Ft elkülönítéséért kardoskodtak, de
nem történt meg, most Biczó úr nyugodtan végezhetné a feladatát.
Novák Ferenc: Nem ért ezzel egyet, mivel ez a döntés nem volt várható. Az információk
újabb birtokában most van lehetőség átadni a Karos Parknak az összeget.
Biczó Tamás: 6 millió Ft kerülne átcsoportosításra térkő gyártásra, és a hozzá kapcsolódó
kivitelezési munkákra. A Kft. számításokat végzett, a 6 millió Ft-ba bér és anyagi támogatás
nélkül saját forrásból 828 m2 további térköves felület kialakítására kerülne sor, ennyi férne
bele. Jelentős, mivel bértámogatást sem kap az önkormányzat, 9 főt számoltunk augusztus 31ig foglalkoztatva a Kft. kötelékébe. Figyelembe vették, hogy jelentős mértékű eddig legyártott
térkővel is rendelkeznek, 643 m2, további 185 m2-t tudnának legyártatni, nyár végéig kerülne
kivitelezésre. Nem maradna tartalékuk, ha később sem kapna az önkormányzat támogatást.
Novák Ferenc: A munkaügyi központ jelezte, hogy a pénzügyi keretek megismerése után
támogatják, elsősorban bérjellegű támogatást tudnának nyújtani. Ezzel bővülnének a
lehetőségek, annyi személyt fel tudnának venni, a Start munka keretében.
Kötő Attila: Ha a m2-t májustól augusztus 31-ig visszaosztjuk a munkanapok számára, 9 fő
foglalkoztatottal, vékonynak tűnik a napi egy főre eső lerakott m2 mennyisége.
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Biczó Tamás: A program járdák kivitelezése, rossz állapotú járdák újbóli burkolása, időben és
kivitelezési m2-ben sokkal lassabban folyó munkafolyamat, mintha nagy felületet végeznek
el, pl. temető parkoló rész. A folyamatos közlekedést biztosítani kell itt, a Hegyalja utcai
járdaszakasznál, pl.
Novák Ferenc: Nem csak új járda építésről van szó, hanem régi kitermelése, elbontása, újra
burkolása is feladat.
Az A. változatot javasolja, hogy fogadja el a képviselőtestület.
Biczó Tamás: Korábban 24 fő látta el a feladatot, jelen pillanatban 9 fő van erre, ezért
lassabban is megy a munkálat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi, hogy 8 millióból 6 millió Ft-ot átcsoportosítjuk e célra.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 89/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Módosítja a 45/2014 (III.13.) határozatát, azzal, hogy vállalja a 2014 évi Startmunka közút karbantartási programban tervezett munkák egy részét saját forrás bevonásával valósítja
meg. Valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erre a célra felszabadított pénzügyi
forrással a rugalmasabb megvalósítás elősegítése érdekében rendelkezzen.
2./ Az előterjesztés melléklete szerinti célok megvalósítására forrást csoportosít át a 2014. évi
költségvetésében. A termáltó és ökopart működtetésére elkülönített 8 000 e Ft tartalékból
6 000 e Ft-ot csoportosít át az előterjesztés melléklete szerinti célokra. Az átcsoportosított
pénzeszköz felhasználására felhatalmazza a polgármestert, aki a cél szerinti felhasználásról
2014. december 31-ig tájékoztatja a testületet.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosítást a 2014. évi
költségvetési rendeletben vezesse át.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda települési stratégiai referens, Biczó Tamás Karos Park Kft.
ügyvezető, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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28/ Sport udvar használatának üzemeltetésének kiegészítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Deutschné Lang Erika: Kéri, hogy a polgármester figyeljen, hogy a nyitott pálya
megmaradjon az egyéni sportolásra, mivel sokan használják. Az egységes szerkezetnél erre
kéri figyeljen oda.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Az előterjesztés elkészítésekor megbeszélte, hogy a meglévőt
csatolja mögé, ez pedig beszerkesztésre kerül, egységes szerkezetben meg fog jelenni.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosítással.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 90/2014. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Sportudvar használatára vonatkozó szabályzat kiegészítést, módosítást elfogadja azzal,
hogy az egységes szerkezetbe kerüljön bele, hogy a nyitott pályán legyen lehetőség az egyéni
sportolásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: BLOKK vezető, Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető.

Interpelláció
Szirtes Balázs: A Behiák melletti háromszög alatti területen fakivágás történt, hetek óta
mintha bomba robbant volna a területen, ez turisztikai szempontból szomorú, nincs
helyreállítva, inkább fanyüvés, mint kivágás történt. Sürgős intézkedést kér, aki kivágta,
takarítsa le a területet. Azt hiszik, természeti katasztrófa történt, rossz képet fest, aki ide jön.
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Novák Ferenc: Kéri, hogy a helyreállítás is szerepeljen, amikor a feladat elvégzésére
megállapodás kerül megkötésre. Sürgős intézkedést kell tenni, kéri a hivatalt.
Egyetért a képviselővel, a vállalkozót soron kívül kérjük meg, hogy tegye rendbe a terepet,
tisztítsa meg, a Karos Park is legyen partner ebbe, hogy rendezett állapot legyen.
Böröcz József: Egyetért Szirtes képviselővel, 80-90 cm magasan vannak levagdosva a fák, a
föld felszínhez közel legyenek levágva, ne ilyen magasan.
Novák Ferenc: Szabály van rá, hogy hány cm magasan kell levágni a fákat. Kéri, hogy erre is
figyeljenek oda.

Novák Ferenc: Mivel a nyílt ülésen több napirend nem volt, 11,15 órakor bejelenti, hogy a
képviselőtestület zárt üléskeretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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