Határozat: 14 - 30
Rendelet: 1 - 3

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. február 11-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. február 11-én 14,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyar Mária, Magyarné Kovács Judit, Novák Ferenc képviselők, Szirtes Lajos
polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető0, Szijártóné Gorza
Klára könyvvizsgáló.
Igazoltan távol van: Marton Tamás és Szabadics József képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Dr Hegedüs Ferenc és Magyar Mária képviselőket.

Czirákiné Pakulár Judit: Az ülésteremből távozott.

Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Napirend előtt:
Polgármester beszámolója
Előadó: Polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a 178/2009. (IX.10.) számú képviselőtestületi határozat
végrehajtási határideje meghosszabbítását az áprilisi soros ülésig.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 14/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját elfogadja.
A 178/2009. (IX.10.) számú Képviselőtestületi határozat végrehajtási határidejét
az áprilisi soros ülésig meghosszabbítja.
Határidő: 2010. április 29.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ A 2009. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 12/1997.(VIII.12.)
sz. Ör. módosítása (első olvasat)
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv és az ahhoz kapcsolódó megállapodás elfogadása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
5/ Közszolgáltatás díjtételei megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
6/ 2010. évi közbeszerzési terv megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7/ A köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények
meghatározása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
8/ Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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9/ Közoktatási intézménybe 2010/2011. tanévre beiratkozás időpontjának
meghatározása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
10/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirat 1. számú
függelékének módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11/ Piac üzemeltetési szabályzat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ SZSZB tagok megválasztása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
13/a./ Közművelődési intézmény 7 éves továbbképzési terv (2007-2013), illetve 201. évi
beiskolázási terv jóváhagyása (Közösségi Ház)
Előadó: Novák Ferenc igazgató
13/b./ A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról
14/ „Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése” NYDOP 2007-2.2.1-F számú
pályázat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
15/ Egyéni kérelem
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
16/ Karos Park Kft folyószámlahitelhez kezesség vállalás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
17/ Egyéb ügyek
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
17/1/ A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint
közösségi buszok beszerzésére (1/2010. (I.19.) ÖM rendelet)
17/2/ 0167 hrsz-u ingatlanra vonatkozóan közös tulajdon megszüntetése iránti per
megindítása
17/3/ Petőfi u. korszerűsítése (TEUT pályázat) 1,- Ft támogatási összegről való lemondás
17/4/ Magánszemély bejelentése
17/5/ „Zalakaros, Üdülősor utcában építendő gyalogjárda” kivitelezésbe adása
(Termál úti sétány Déli oldala közbeszerzés)
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Zárt ülés keretében javasolja a 15, 16, 17/2/, 17/4/, 17/5/ sz. napirend megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 15/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért az ügyrendi, valamint a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

1/ A 2009. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismertette az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
3/2010. (II.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Egyhangúlag elfogadásra ajánlják a képviselőtestület számára a 2009. évi költségvetésről
szóló ör. módosítását az előterjesztésnek megfelelően.
Bácsai Attiláné: A módositás szükségességét indokolja meg.
Szijártóné Gorza Klára: Elfogadásra javasolja a 2009. évi költségvetés módosítását.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
1/2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelete
a 2009.évi költségvetésről szóló
2/2009.(II.13.) számú
Önkormányzati rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, és a 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) a többszörösen módosított, Államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII. tv. és az Államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított
217/1998. (XII.30) számú Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A”R” 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének főösszegét
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.

1.785.964

A bevételi előirányzatokon belül
- Az intézményi működési bevételeket

191.764 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

338.292 eFt-ban

- Az önkormányzatok költségvetési támogatását

386.497 eFt-ban

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

40.136 eFt-ban

- A támogatás értékű bevételeket

513.270 eFt-ban

- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

15.370 eFt-ban

Európai Uniós projektekhez támogatás

454.227 eFt-ban

- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

29.864 eFt-ban

- Finanszírozási bevételeket

12.360 eFt-ban

- A pénzforgalom nélküli bevételeket

273.781 eFt-ban

hagyja jóvá .
A kiadási előirányzaton belül
- a működési célú kiadásokból
- személyi jellegű kiadásokat
- a munkaadókat terhelő járulékokat

304.939 eFt-ban
86.621 eFt-ban
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- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeni juttatásait
- a speciális célú támogatásokat

382.655 eFt-ban
27.122 eFt-ban
75.741 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat

793.743 eFt-ban

- felújítási kiadásokat

46.260 eFt-ban

- felhalmozási célú támogatásokat

7.658 eFt-ban

- kölcsönöket

6.200 eFt-ban
4.348 eFt-ban

- a hitel-törlesztést
- a tartalékot

50.677 eFt-ban

- költségvetési létszám-előirányzatot

91,5 főben

állapítja meg.
2.§.
A”R”9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) az 6. sz. melléklet
szerint állapítja meg. Ezen belül a beruházások előirányzatát 793.743 eFt összeggel hagyja
jóvá.”
3.§.
A”R” 11.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 49731 eFt összegben, a 7. sz.
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg, azzal, hogy meghatározza az átcsoportosításra
való jogosultságot is.”
4.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2010. 02.12.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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2/ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Bácsai Attiláné: A 3.§. /2/ bekezdésében a költségvetési kiadások főösszege szerepel.
Várhatóan hitel felvétele nélkül valósítható meg 2010. évben a gazdálkodás.
Szijártóné Gorza Klára: A jogszabályi változások költségvetésre gyakorolt hatásáról szól.
Véleménye szerint az önkormányzat gazdálkodása stabil.
Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
4/2010. (II.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A 2010. évi költségvetés elfogadását javasolják azzal a kiegészítéssel, hogy a Bor utca
vízhálózat kiépítésére az előkészítő munkákat meg kell indítani.
Számításokat kell végezni a várható bekerülési költségre és a lakossági hozzájárulások
nagyságára.
Szirtes Lajos: Az Üdülő sori parkolók kialakítására szükség szerint kerüljön sor.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2/2010. (II.12.) számú rendelete
a 2010.évi költségvetésről
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, valamint államháztartásról szóló többször módosított
1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht. ) 65.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19) számú
Kormányrendelet rendelkezéseire tekintettel Zalakaros Város 2010. évi költségvetéséről és
annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
8

A rendelet hatálya Zalakaros Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési
szerveire terjed ki.
2.§
(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés
szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv külön címet alkot a 4.számú
melléklet szerint.
(3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot.(3.b.számú melléklet szerint)
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások a 5. és 6. sz.
melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
(5) Az önállóan működő költségvetési szerv alcímet alkot.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek összegét
1.236.083 eFt –ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
- az intézményi működési bevételeket

133.750 eFt

- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

367.158 eFt

- az önkormányzatok költségvetési támogatását

228.317 eFt

- a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
- a támogatás értékű bevételeket
- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket
Európai Uniós projektekhez támogatás
- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök
- a kölcsönöket

7.200 eFt
465.658 eFt
15.500 eFt
436.708 eFt
28.000 eFt
6.000 eFt

hagyja jóvá .
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(2) A költségvetési kiadások összegét 1.295.286 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei az
alábbiak:
- a működési célú kiadásokból
- személyi jellegű kiadásokat
-

a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a speciális célú támogatásokat

284.770 eFt
72.872 eFt
349.873 eFt
17.514 eFt
56.250 eFt

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat
- felújítási kiadásokat

343.510 eFt
66.000 eFt

- felhalmozási célú támogatásokat

4.716 eFt

- kölcsönöket

2.000 eFt

- a tartalékot

97.781 eFt

a finanszírozási kiadásokat (hiteltörlesztés) 5.797 eFt-ban
hagyja jóvá.
(3) A költségvetés működési hiányának összegét 65.000 eFt-ban állapítja meg. A működési
hiány finanszírozása belső forrásból, előző évi pénzmaradvány bevonásával történik.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a
2.számú melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési létszám-előirányzatot

91,5 főben

állapítja meg.
(6) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a számlavezető pénzintézethez
nyújtson be folyószámla hitel kérelmet az átmenti likviditási hiányok kezelésére. A
folyószámlahitel maximált összege 50.000 eFt, a hitel lejártának időpontja 2011. február 28.
(7) Az önállóan működő költségvetési szerv (Közösségi Ház) bevételei és kiadásai az 4/a
számú melléklet szerint beépülnek be az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv, a
Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.
(8) A Képviselőtestület az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó önállóan
működő költségvetési szerv /feladatok statisztikai létszámkeretét 45 főben , ezen belül a
köztisztviselők létszámát 30 főben állapítja meg a 3/b. sz. melléklet szerint, az önállóan
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működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár létszámkeretét 46,5 főben hagyja jóvá a 4. számú
melléklet szerint.
I.
Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.,és 2. sz.
mellékletek tartalmazzák.
5.§
A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3. számú és a
3/a. számú mellékletek, a költségvetési szervek bevételeit költségvetési szervenként
(címenként) a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6.§
A Képviselő-testület 2010. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint az
önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti – előirányzatait, valamint a költségvetési
szervenkénti támogatásokat a 4 sz. melléklet szerint állapítja meg.
7.§
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű
feladatok kiadásait címenként – ezen belül szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként –
a 3. számú és a 3/b. számú mellékletek, a speciális célú támogatásokat a 3/c. sz. melléklet
szerint állapítja meg.
8. §
A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5.sz. melléklet szerint 66.000 eFt
előirányzattal hagyja jóvá.
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9. §
A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6. sz. melléklet szerint állapítja
meg. Ezen belül a beruházások előirányzatát 343.510 eFt összeggel hagyja jóvá.

Általános és céltartalék
10. §
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 44.000 eFt összegben hagyja jóvá.
11. §
A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 53.781 eFt összegben, a 7. sz.
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg, azzal, hogy meghatározza az átcsoportosításra
való jogosultságot is.
Több éves kihatással járó feladatok
12.§
(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a
8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester
kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Zalakaros Város önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
13. §
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
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Európai Uniós Projektek
14.§.
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6/a. számú
melléklet tartalmazza.
II.
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
15.§
(1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester és a bizottságok a költségvetés végrehajtásáról meghatározott
hatásköreik szerint gondoskodnak.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésének
végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a
bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési
szerv vezetője a felelős.
(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a
jóváhagyott önkormányzati finanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy
megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, teljesíthető legyen a
kötelezően ellátandó feladatai.
(5) Az költségvetési szerv kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és
feladatokra teljesíthet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával, az
előirányzatok módosítását (felemelését) követően vállalható.
(6) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozó változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatokat végző Polgármesteri
Hivatal vezetője jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél.
16.§.
A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök befektetéséről – megfelelő
garanciák és biztonság mellett - értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
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17.§
(1) A Képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv részére - az
önkormányzati finanszírozását - a likviditási tervének megfelelően biztosítja. Ettől csak
rendkívüli kifizetések esetén lehet eltérni.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását a Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél negyedévente kell a Képviselőtestület elé
terjeszteni azzal, hogy az I. negyedévben csak abban az esetben kerül sor a költségvetés
módosítására, ha azt az állami támogatások kiutalása szükségessé teszik. Kiemelt
fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék és az évközben keletkezett sajátos működési
bevételi többletek - bevételek terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza
a polgármesterre azzal, hogy az esetenkénti felhasználás nem haladhatja meg a 5.000 eFtot.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházási, felújítási célok,
illetve a pénzeszköz-átadások esetleges megtakarítását - kivéve az Alapítványi
támogatásokat és közérdekű kötelezettségvállalásokat - a rendeletekben megjelölt célok
között átcsoportosíthatja, új célt azonban csak 5.000 eFt egyedi értékhatárig jelölhet meg.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok
teljesítése mellett- a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz.
mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint
rendelkezik.
(7) Az átruházott határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által
jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(8) Az átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni.
A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot
tenni.
18. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi
döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet
egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület a 17. § (8) bekezdésben foglalt módon dönt.
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19. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
20.§
A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a
költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe
véve – a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.
21.§
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22.§
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a
100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
Vegyes rendelkezések
23.§.
(1) Pályázat alapján támogatásban részesülhetnek a helyi érdekeket képviselő és a városban
működő egyesületek, alapítványok, valamint azon városi rendezvények, melyeket a
Képviselőtestület is támogat.
(2) A támogatások kiutalásának feltétele, hogy a támogatott és a támogató nevében eljáró
között írásbeli megállapodás kerüljön megkötésre, amely megállapodás kiemelten kell,
hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét, megfelelve az Áht 13/A § (2)
bekezdésében foglaltaknak. A támogatott újabb támogatásra nem jogosult, amennyiben
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.
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(3) A Képviselőtestület a 8 órát meghaladó külföldi tartózkodás esetén 40 EURO , négy
óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő külföldi tartózkodás esetén 20 EURO napidíjat
állapít meg.
(4) A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolási rendjének megállapítására a
Képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel. A polgármester külföldi kiküldetését a
Képviselőtestület hagyja jóvá.
(5) A béren kívüli juttatásokról, azok igénybevételéről és feltétel rendszeréről a közszolgálati
szabályzat rendelkezik. A közalkalmazottak és egyéb munkavállalók juttatásairól a
munkaügyi szabályzat rendelkezik.
24.§
(1) A Képviselőtestület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig - a
bevételek és kiadások teljesítése érdekében - tett intézkedéseit. Ezek pénzügyi hatásait a
13. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési
rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
25.§
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. év során alkalmazni
kell .
Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2010. február 12.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 16/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy Zalakaros Város Önkormányzata a Magyarországi
Volksbank Zrt. pénzintézettől éven belüli folyószámla hitelt vesz fel
50.000.000.-Ft összegben 1 éves futamidőre, mely további egy évre
automatikusan meghosszabbodik. A törlesztési kötelezettségnek folyamatosan , a
számlára érkező jóváírások függvényében eleget tesz. Az Önkormányzatot a
kamatfizetési kötelezettség negyedévente terheli.
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
2/ A 2010. évi költségvetés évközi módosításaként javasolják, hogy a Bor utca
vízhálózat kiépítésére az előkészítő munkákat meg kell indítani.
Számításokat kell végezni a várható bekerülési költségre és a lakossági
hozzájárulások nagyságára.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
3/ Az Üdülő sori parkolók kialakítására szükség szerint kerüljön sor.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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3/ A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 12/1997.(VIII.12.)
sz. Ör. módosítása (első olvasat)
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismertette az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 4/2010. (II. 03.) számú határozata:
A bizottság:
Nem javasolja óriástáblák -2x3 m-kihelyezését, továbbá meg kell határozni, hogy adott helyre
hány tábla helyezhető ki.
A Közútkezelő rendelkezéseit a táblák a főút melletti elhelyezésére - hány tábla , hovavonatkozóan a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Meg kell vizsgálni, hogy a Képviselőtestület a közút melletti táblák elhelyezését
korlátozhatja-e?
Az új táblák anyaga időtálló műanyag legyen. (1-es minta)
Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja a testületnek, hogy jelen napirendben tárgyalt
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan a képviselők tegyék meg a további
javaslataikat. Javasolja továbbá, hogy a megtett javaslatok figyelembe vételével a következő
soros testületi ülésre ismételten kerüljön előterjesztésre a rendelet-tervezet.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy az önkormányzati fatáblák maradjanak ebben a formában, de
az aktuális hirdetésekre figyelmet kell fordítani.
Dr Hegedüs Ferenc: Túlszabályozottnak tartja a rendeleti szabályozást.
Czirákiné Pakulár Judit: A rendelet módosítás céljáról szól, miszerint Zalakaros város logója
és szlogenje felkerülne minden táblára úgy, hogy minden hirdető megtartaná a saját képét.
Magyarné Kovács Judit: Egyetért a táblák egységesítésével, a táblák rendezettségét támogatja.
Javasolja, hogy legyenek olyan területek kijelölve, ahova nem lehet táblákat elhelyezni.
Szirtes Lajos: A szlogen használatának kérdéseit veti fel. Kérdésként veti fel, hogy az
önkormányzat által kihelyezett tábláknak mi legyen a sorsa?
Az utcatáblák, szolgáltatók tábláinak elhelyezésének célja, hogy a polgárok eligazodását
szolgálja.
Dr Hegedüs Ferenc: Az utcanév táblákat már előre jól látható helyen kellene elhelyezni, mivel
véleménye szerint a tájékoztatás a fontos cél.
Bazsó János: Kérdésként veti fel, hogy a régi hetesre fürdő előrejelző táblák kerülnek-e ki?
Fontosnak tartja, hogy a Galamboki elágazónál mindkét oldalon legyen fürdő előrejelző tábla.
Czirákiné Pakulár Judit: Négy barna tábla elhelyezésének tervéről beszél. Két tábla a pálya
mellé, két tábla a hetes út mellé kerül elhelyezésre, várhatóan a szezonra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 17/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló
12/1997.(VIII.12.) számú önkormányzati rendelet módosítására vonatkozóan a
képviselők tegyék meg a további javaslataikat.
Javasolja továbbá, hogy a megtett javaslatok figyelembe vételével a következő
soros testületi ülésre ismételten kerüljön előterjesztésre a rendelet-tervezet.
Határidő: 2010. április 29.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

4/ A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint
közösségi buszok beszerzésére (1/2010. (I.19.) ÖM rendelet)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: Ismertette a pályázati feltételeket. A pályázat összköltsége 25 millió
Ft, az önrész 5 millió Ft.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 18/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Egyetért a Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése,
valamint közösségi buszok beszerzése címmel kiírt pályázat benyújtásával, a Móra
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Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár óvodai infrastruktúra fejlesztésére 12.144.760,- Ft összköltséggel,
konyhai infrastruktúra fejlesztésére 12.855.240,- Ft összköltséggel, összesen
25.000.000 Ft összköltséggel.
2. A pályázathoz szükséges 20 %-os mértékű, 5.000.000,- Ft összegű önrészt a
2010. évi költségvetési tartalék (fejlesztési célú) terhére biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

5/ A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv és az ahhoz kapcsolódó megállapodás elfogadása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismertette az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
7/2010. (II.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A 2010. évi közfoglalkoztatási tervet elfogadásra javasolják a képviselőtestület számára az
előterjesztésnek megfelelően.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A szociálpolitikai kerekasztal is megtárgyalta a közfoglalkoztatási
tervet és javasolja elfogadásra.
Dr Hegedüs Ferenc: A településen a közfoglalkoztatás keretében dolgozók folyamatosan
munkát kapnak. A tervet jónak tartja, javasolja elfogadásra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 19/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. §. (1) bekezdése alapján
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Zalakaros Városra vonatkozóan közfoglalkoztatási feladatainak ellátására a 2010.
évi közfoglalkoztatási tervet jóváhagyja.
Zalakaros Város Önkormányzata a közfoglalkoztatás finanszírozását a 2010. évi
költségvetés terhére biztosítja.
2. A Képviselőtestület felkéri és megbízza Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulását a 2010. évi kistérségi közfoglalkoztatási terv elkészítésével, folyamatos
felülvizsgálatával, a közfoglalkoztatás megszervezésével.
3. A képviselőtestület a 2009. évi közfoglalkoztatási terv módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

6/ Közszolgáltatás díjtételei megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
2/2010. (II.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják a képviselőtestület számára elfogadásra a Zalaispa nélkül meghatározott rendelettervezet elfogadását, kiegészítve azzal, hogy egyeztetést kell kezdeményezni a lakos
egyenérték módosítására vonatkozóan, mely egyeztetésen részt kell vennie a Zalaispa, a
Saubermacher Zrt. és az Önkormányzat képviselőinek.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Ismertette a díjtételeket.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2010. (II.12.) számú rendelete
A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) számu rendelet
módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendelet 3.sz.
melléklete az alábbiak szerint módosul:
3. számú melléklet
A közszolgáltatás díjtételei 2010. évben
- Háztartások száma
- Ürítések éves száma
- 1 ürítésre jutó díj

1725
78
147,80,- Ft + Áfa

Szelektív hulladékgyűjtés

2.702.700,- Ft + Áfa

az Önkormányzat által fizetendő 2010.évi díj

19.886.490,- Ft + Áfa
2.§.

Záró rendelkezések
A rendelet 2010. január l. napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Záradék:
Kihirdetve:
2010. február 12.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 20/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Javasolja, hogy szemétszállítás 2010. évi díja érdekében egyeztetés lefolytatására
kerüljön sor a lakos egyenérték módosítására vonatkozóan, mely egyeztetésen
részt kell vennie a Zalaispa, a Saubermacher Zrt. és az Önkormányzat
képviselőinek.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/ 2010. évi közbeszerzési terv megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
5/2010. (II.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A 2010. évi közbeszerzési tervet az alábbi módosítással javasolják a képviselőtestület számára
elfogadásra:
A Dózsa Gy. úti játszótér létesítésének időbeli ütemezése módosuljon márciusi kezdetre és
júniusi befejezésre. Az Üdülő sori parkolók kialakítására szükség szerint kerüljön sor.

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a módosítással a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 21/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
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1/ Elfogadja Zalakaros Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét azzal a
módosítással, hogy a Dózsa Gy. úti játszótér létesítésének időbeli ütemezése
márciusi kezdetre és júniusi befejezésre módosul.
Az Üdülő sori parkolók kialakítására szükség szerint kerüljön sor.
2/ Elrendeli a terv Zalakaros Város honlapján történő közzétételét.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

8/ A köztisztviselők 2010. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények
meghatározása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 1/2010. (II. 03.) számu határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 22/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az előterjesztésnek megfelelően határozza meg a polgármesteri
hivatal köztisztviselői számára a 2010. évi teljesítménykövetelmények
alapját képező kiemelt célokat.
2/ Az önkormányzat kiemelt céljainak figyelembe vételével a
munkáltató jogkör gyakorlói írásban állapítsák meg a tárgyévre
vonatkozóan a köztisztviselőkkel/ közalkalmazottakkal és a
munkavállalókkal szemben támasztott egyéni követelményeket.
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Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ A Polgármester a jegyzőre vonatkozó teljesítmény követelmények
kitűzéséről és értékeléséről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: 2010. március 31.
2010. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

9/ Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
6/2010. (II.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az Önkormányzat Gazdasági Programja felülvizsgálata előterjesztést az alábbi
kiegészítésekkel javasolják a képviselőtestület számára elfogadásra:
- A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó projekteknél a tényleges megvalósítási
dátum kerüljön feltüntetésre, továbbá javasolt a bölcsőde melletti játszótér, valamint a Liget
utca környezetének rendbetétele.
- Kiegészíteni javasolt a gazdasági program nevelési-oktatási infrastruktúra fejlesztése című
pontja azzal, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása az integrált
programon keresztül valósul meg az iskolában.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági kiegészítéssel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 23/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A gazdasági program felülvizsgálatáról és végrehajtásáról szóló tájékoztatót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2/ Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési koncepció
készítésénél legyen figyelemmel a gazdasági programban meghatározottakra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ A közlekedési infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó projekteknél a tényleges
megvalósítási dátum kerüljön feltüntetésre, továbbá javasolt a bölcsőde melletti
játszótér, valamint a Liget utca környezetének rendbetétele.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ Kiegészíteni javasolt a gazdasági program nevelési-oktatási infrastruktúra
fejlesztése című pontja azzal, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása az integrált programon keresztül valósul meg az iskolában.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

10/ Petőfi u. korszerűsítése (TEUT pályázat) 1,- Ft támogatási összegről való lemondás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 24/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Petőfi utca korszerűsítése című, 2000016/09U számú pályázatára nyert
5.000.000,- Ft támogatási összegből, 1,- Ft támogatási összegről lemond, a
támogatott összköltség 1,- Ft-tal történő csökkenése miatt.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

11/ Közoktatási intézménybe 2010/2011. tanévre beiratkozás időpontjának
meghatározása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 25/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX törvény (továbbiakban Köotv.)
66.§./6/bek biztosított jogkörében a Móra Ferenc Áltanos Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár intézménybe való beiratkozás
időpontjaként 2010. március 29-30. (8.00.-16.00 óráig) időtartamot határozza
meg.
A beiratkozás időpontjának közzétételéről a Közoktatási törvény előírásainak
megfelelően az intézményvezető gondoskodjon.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató
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12/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Alapító Okirat 1. számú
függelékének módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Kérdésként teszi fel, hogy ki adta a javaslatot Jankovics Attila és Stégli
János személyére vonatkozóan?
Vlasicsné Dörgönye Márta: Az alapítvány javasolta.
Dr Hegedüs Ferenc: Tájékoztatja a testületet arról, hogy Jankovics Attila tanárként dolgozik,
Zalakaroson a Park utcában lakik.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 26/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium tagjainak 2010.
február 11. napjától 2011. december 31.napjáig –
Jankovics Attila Zalakaros, Park u. sz. alatti
Stégli János Zalakaros, Ibolya köz 1. szám alatti lakosokat választja meg.
2/ A Kuratóriumi tagok részére elfogadó nyilatkozat szükséges.
3/ A közalapítvány nyilvántartott adatiban bekövetkezett változás átvezetése
érdekében szükséges intézkedéseket a Polgármesteri Hivatal tegye meg.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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13/ Piac üzemeltetési szabályzat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 2/2010. (II. 03.) számu határozata:
A bizottság:
A piac fenntartását javasolja, továbbá legyen részletezve, hogy milyen árbevétellel és
költségekkel lehet számolni.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Karos Park Kft-vel
egyeztetve történt a szabályzat kidolgozása.
Bácsai Attiláné: Tájékoztatást ad az önkormányzat és a Karos Park Kft. közötti vállalkozási
szerződésben rögzített összegekről.
Dr Hegedüs Ferenc: Véleménye szerint a helyben termelt áruk forgalmazását elő kell segíteni.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a szabályzat elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 27/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a piac továbbra is működjön a településen.
2/ A Piac Üzemeltetési Szabályzatot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
A Képviselőtestület határozatáról a Karos Park Kft-t tájékoztatni kell.
Határidő: 2010. február 28.
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Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
14/ SZSZB tagok megválasztása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 3/2010. (II. 03.) számu határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésben foglaltak elfogadását javasolják a képviselőtestület számára.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 28/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az 1997. évi C. tv. 10.§. /2/ bekezdésében biztosított jogkörében a szavazatszámláló
bizottságok
1.számú szavazókör:Zalakaros, Fő u. 8. (Művelődési Ház) - igazolással szavazók is Tag: Baracskai Gyuláné Zalakaros, Dózsa Gy. u. 1.
Tag: Giber Zoltánné Zalakaros, Liget u. 3.
Tag: Süslecz Árpád Zalakaros, Liget u. 20/d.
Póttag: Dörgönyéné Szili Veronika, Zalakaros, Fenyőfa köz 7.
Póttag: Lidvin Sándor Endre Zalakaros, Hegyalja u. 58.
Póttag: Nagy Ferenc Zalakaros, Pipacs u. 15.
Póttag: Nagy Zoltán Zalakaros, Fő u. 2.
2.számú szavazókör:
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10. (Tourinform Iroda)
Tag: Szabadi Lászlóné Zalakaros, Petőfi u. 32.
Tag: Perusza Béláné Zalakaros, Pipacs u. 19.
Tag: Ország Ilona Zalakaros, Petőfi u. 7.
Póttag: Imrei Lászlóné Zalakaros, Petőfi u. 17.
Póttag: Baloghné Fábos Éva Zalakaros, Liget u. 61.
3. számú Kisebbségi Szavazókör:

Zalakaros, Liget u. 28. (Általános Iskola)

tag: Szántó Ferencné Zalakaros, Panoráma u. 21/a.
tag: Molnár Tibor Zalakaros, Liget u. 32/c.
tag: Magyaródi Tiborné Zalakaros, Liget u. 19.
Póttag: Vargáné Marton Mária Zalakaros Liget u 34/c.
Póttag: Csinyátné Jankó Szilvia Zalakaros Seregély u. 17.
A megválasztott szavazatszámláló bizottság új tagjai az esküt a Polgármester előtt teszik le.
Határidő: 2010. március 31.
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Felelős:Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
15/ a/ Közművelődési intézmény 7 éves továbbképzési terv (2007-2013), illetve 2010. évi
beiskolázási terv jóváhagyása (Közösségi Ház)
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati
javaslattal egyetértett.
b/ A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő
támogatásáról
Előadó: Novák Ferenc igazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Tájékoztatja a testületet „A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásáról” szóló 4/2004. (II.20.) NKÖM rendeletben foglaltakról.
A közművelődési támogatásokra rendelkezésre álló összeg a helyi önkormányzat által
fenntartott, illetve az önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján
közművelődési intézmények, közösségi színterek technikai, műszaki eszközállományának,
berendezési tárgyainak gyarapítására használható fel.
Kéri a testület hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásával értsen egyet, a
2010. évi költségvetés terhére biztosítsa az 500 eFt-ot a pályázat eredményessége esetén.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 29/2010. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A/1./ A Képviselőtestület a Közösségi Ház 7 éves továbbképzési tervét (20072013) jóváhagyja, melynek pénzügyi forrása a minisztérium által azaz adott évre
meghatározott központi támogatás mértéke. Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy
gondoskodjon ennek végrehajtásáról.
A/2./ Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 7 éves továbbképzési terv
továbbításáról az Országos Széchenyi Könyvtár felé a támogatási szerződés
megkötése érdekében.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
Novák Ferenc Közösségi Ház Igazgató
Határidő: Továbbképzési terv megküldése: 2010.március 1.-ig,
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valamint folyamatos
B/1./ Egyetért „A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásáról” szóló pályázat benyújtásával.
A pályázat eredményessége esetén saját forrásként 500 eFt-ot biztosit a 2010. évi
költségvetés terhére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 25.
Határidő: 2010. március 25.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Novák Ferenc Közösségi Ház igazgató

16/ „Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése” NYDOP 2007-2.2.1-F számú
pályázat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
8/2010. (II.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A „Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése” NYDOP 2007-2.2.1-F számú pályázat
című előterjesztést elfogadásra javasolják a képviselőtestület számára.
Czirákiné Pakulár Judit: A pályázat tartalmáról tájékoztatja a testületet.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 30/2010. (II.11.) számu határozata:
A Képviselőtestület:
1. Tudomásul veszi, hogy Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Hévízi
Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Jankó Bt.-vel közösen
pályázatot nyújtott be a „Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése”
NYDOP 2007-2.2.1-F számú pályázati kiírásra.
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2. Tudomásul veszi, hogy a pályázatban résztvevő települések vállalják a területükön
a pályázatból megvalósuló saját fejlesztésük, beruházásuk önrészének viselését,
valamint hogy az önrész viselésére és a költségek megelőlegezésére megállapodást
kötnek a Társulással.
3. Hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló 288/11 helyrajzi számú ingatlanon
a kerékpáros központ építése, információs és kerékpáros útmutató jelzőtáblát,
valamint kerékpártámaszt elhelyezése, a 313/4 helyrajzi számú ingatlanon
kerékpáros útmutató jelzőtáblát és információs tábla, a 1198, 288/9, 1371, 3475,
3576, 289/1, 410/1, 495, 2110, 2068, 2113, 1140 helyrajzi számú ingatlanokon
kerékpáros útmutató jelzőtáblák elhelyezése, a 288/7, 288/11, 291, 494/2, 1262,
1302 helyrajzi számú ingatlanokon az országos kék túra útvonal újrafestése és
karbantartása, a 288/9, 288/11, 772, 974, 1012, 1048, 1400, 1407, 2182 helyrajzi
számú ingatlanokon a térségi zöld túra útvonal újrafestése és karbantartása
fejlesztés megvalósításához valamint az 5 éves üzemeltetéshez.
4. A fentiek alapján kijelenti, hogy a pályázat településre eső önrészének összegét,
valamint a marketing költség önrészének felét, azaz összesen 5. 074.189 Ft.-ot
önkormányzat 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
5. Az elidegenítési határidő (5 év) lejárta után az beszerzett eszközök az önrészt
biztosító önkormányzat tulajdonába kerülnek.
6. A marketing költség önrészét Zalakaros és Hévíz települések önkormányzata
külön megállapodásban rögzítetten közösen vállalja.
7. A kerékpárok és Nordic Walking eszközök beszerzésének önrészét a Jankó Bt.
vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Dr Hegedüs Ferenc
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Magyar Mária
Jkv. hitelesítő
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