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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. január 26-án
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. január 26-án 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, Marton Tamás, Novák Ferenc képviselők,
Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető.
Igazoltan távol van: Szabadics József képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Magyarné Kovács Judit és Novák Ferenc képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ A 193/2009. (IX.10.) számú képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ Kérelem bérleti szerződés meghosszabbítására
2/a/ Gastronívó kft. kérelme
2/b/ Kiss&Kiss Kft. kérelme
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával megállapodás megkötése
3/a/ Házi segitségnyujtás feladatok ellátása, finanszírozása
3/b/ Hozzájárulás fizetése a kistérség által ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátásához
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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4/ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
5/ Lakossági Fórum összehívása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/ Igénybejelentés a zalakarosi 123. hrsz-u szennyvíztelep tulajdonjogára
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7/ Közösségi busz beszerzésére benyújtott pályázatról tájékoztató
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ „Zalakaros, Termál u. sétány felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
9/ Egyéb ügyek
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
9/1/ Iskolai pályázatoktól tájékoztatás
9/2/ Óvodai pályázat előkészítése
9/3/ A 278/2009. (XI.26.) számu határozat módosítása
Zárt ülés keretében javasolja a 8. sz. napirend megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 1/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirend zárt ülés keretében történő
megtárgyalását.

3

1/ A 193/2009. (IX.10.) számú képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 2/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 193/2009. (IX.10.) számú képviselőtestületi határozat 2. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
A beruházás bruttó 59.047.214,- Ft összegű teljes költségből, a pályázaton elnyert
bruttó 49.998.700,- Ft-on felüli bruttó 9.048.514,-Ft önrészt az alábbiak szerint
biztosítja:
- 2009. évi költségvetés tartalékából 6.000.000.- Ft,
- 2010.évi költségvetés terhére 3.048.514,- Ft.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

2/ Kérelem bérleti szerződés meghosszabbítására
2/a/ Gastronívó Kft. kérelme
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: A „B” változat elfogadását javasolja.
Marton Tamás: Rövidnek tartja a 30 napos felmondási időt, szükségesnek tartja a bérlők
időbeni tájékoztatását. A „B” változatot javasolja elfogadásra.
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Szirtes Lajos: Javasolja kiegészíteni a határozatot azzal, hogy a bérlőket időben tájékoztatni
kell arra vonatkozóan, hogy a szerződés felmondásra kerül a régi településközpont
rehabilitációjára tekintettel.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 3/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat, mint bérbeadó és Gastronívó
Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság Nagykanizsa, Teleki u. 56. között a
a zalakarosi 1057. hrsz. ( Fő u. 6. ) alatti ingatlanon lévő 259,42. m2 térmértékű
üzlethelyiségre bérleti szerződés jöjjön létre.
A bérleti díj mértéke 2010-ben: 1.998.640 Ft+Áfa/év.
2. A bérleti díj fizetésének kötelezettsége a bérlőt – a folyamatos bérlésre
tekintettel – 2010. január 1-től terheli.
3. A feleket kölcsönösen egy hónapos felmondási jog illeti meg, ugyancsak
cserehelyiség biztosítása nélkül.
4. A határozatról a Gastronívó Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nagykanizsa, Teleki u. 56. kérelmezőt értesíteni kell.
5. A bérlőket tájékoztatni kell a támogatás megszerzése esetén arra vonatkozóan,
hogy a szerződés felmondásra kerül a régi településközpont rehabilitációjára
tekintettel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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2/b/ Kiss&Kiss Kft. kérelme
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: A „B” változat elfogadását javasolja.
Marton Tamás: Rövidnek tartja a 30 napos felmondási időt, szükségesnek tartja a bérlők
időbeni tájékoztatását. A „B” változatot javasolja elfogadásra.
Szirtes Lajos: Javasolja kiegészíteni a határozatot azzal, hogy a bérlőket időben tájékoztatni
kell arra vonatkozóan, hogy a szerződés felmondásra kerül a régi településközpont
rehabilitációjára tekintettel.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 4/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat, mint bérbeadó és Kiss&Kiss Kft.
között a a zalakarosi 1057. hrsz. ( Fő u. 6. ) alatti ingatlanon lévő 101,74. m2
térmértékű üzlethelyiségre bérleti szerződés jöjjön létre.
A bérleti dij mértéke 2010-ben: 627.100,- Ft+Áfa/év.
2. A bérleti dij fizetésének kötelezettsége a bérlőt – a folyamatos bérlésre
tekintettel – 2010. január 1-től terheli.
3. A feleket kölcsönösen egy hónapos felmondási jog illeti meg, ugyancsak
cserehelyiség biztosítása nélkül.
4. A határozatról a Kiss&Kiss Kft, Nagyrada, Kossuth u. 39 székhelyű
kérelmezőt értesíteni kell.
5. A bérlőket tájékoztatni kell a támogatás megszerzése esetén arra vonatkozóan,
hogy a szerződés felmondásra kerül a régi településközpont rehabilitációjára
tekintettel.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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3/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával megállapodás megkötése
3/a/ Házi segitségnyujtás feladatok ellátása, finanszírozása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Kérdésként veti fel, hogy miért ilyen alacsony az igénylők létszáma?
Vlasicsné Dörgönye Márta: Elsősorban az egyedülállók és a betegek igénylik e szolgáltatást,
ugyanakkor a bizalmi viszony is fontos e területen.
Dr Hegedüs Ferenc: Kiemeli a gondozónők szakszerű munkáját.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 5/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/a/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő, Szociális
Alapellátó Központ által a házi segítségnyújtási feladatok ellátása Zalakaros és
Zalamerenye közigazgatási területén, valamint a feladat közös finanszírozása
vonatkozó megállapodást elfogadja.
1/b/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő, szociális
alapellátó központ által a házi segitségnyujtás feladatok ellátásának finanszírozása
Zalakaros város és Zalamerenye község önkormányzata által a
2009-es
költségvetési évre vonatkozóan kötött Megállapodást elfogadja.
Zalakaros Város Önkormányzatát 660.394,- Ft fizetési kötelezettség terheli a
gondozási napok arányában, a 2009. évi költségvetés terhére.
1/c/ A házi segitségnyujtás 2010. évi intézményi térítési díjának 150,- Ft/óra
összegben történő megállapításával egyetért.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodások aláírására.
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Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
3/b/ Hozzájárulás fizetése a kistérség által ellátott pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátásához
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 6/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával a kistérség által ellátott pedagógiai
szakszolgálati feladatok finanszírozására vonatkozó támogatási megállapodást
elfogadja.
Zalakaros Város Önkormányzata a Társulásnak 14 fő után a logopédiai feladatok
ellátásához 50.477,- Ft, 15 fő után gyógytestnevelés finanszírozásához 60.398,- Ft
támogatást biztosit a 2009. évi költségvetés terhére.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

4/ Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 7/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának alapító okirat 4. pontját kiegészíti az alábbiak
szerint:
4. Alaptevékenységek:
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
412000
Lakó -és nem lakóépület építése
421100
Út, autópálya építése
422100
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
681000
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841112
Önkormányzati jogalkotás
841115
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841114
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841129
Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások pénzügyi elszámolása
841907*
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
841906*
Finanszírozási műveletetek

2. Egyidejűleg jóváhagyja a kiegészítéssel egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Alapító okirat
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.
évi CV. törvény 1. §-a alapján a Polgármesteri Hivatal .alapító okiratát módosítja, és az
alábbi - egységes szerkezetbe foglalt - alapító okiratot adja ki:
1.) A költségvetési szerv
Neve: Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala
Rövid név: Polgármesteri Hivatal
Székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Telephelye: 8749 Zalakaros, Zrinyi u. 2.
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2.) A költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező határozatok:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 249/1999. (XII.22.) számú
képviselő-testületi határozata
3.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata
A Polgármesteri Hivatal ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a nemzeti és
etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat.
Ellátja a képviselő-testületek, a bizottságok és a települési képviselők működésével
kapcsolatos igazgatási feladatokat, a polgármesterek hatáskörébe tartozó államigazgatási
döntések előkészítését és végrehajtását.
4.) Alaptevékenysége:
Szakágazat: 841105 Helyi Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége

Alaptevékenységek
360000
370000
382101
522110
750000
841126
841401
841402
841403
813000
841901
842521
842541
862102
862101
862301
869041
869042
882111
882112
882113
882114
882115
882116

Víztermelés,-kezelés,-ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tiszti tása, elhelyezése
Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Állategészségügyi ellátás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összef. szolgáltat.
Közvilágítás
Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Zöldterület kezelés
Önkormányzatok,többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása
Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alapnyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
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882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások
882123 Temetési segély
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889924 Családsegítés
889921 Házi segítségnyújtás
889922 Szociális étkeztetés
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890441 Közcélú foglalkoztatás
890442 Közhasznú foglalkoztatás
890443 Közmunka
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
412000 Lakó -és nem lakóépület építése
421100 Út, autópálya építése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
841112 Önkormányzati jogalkotás
841115 Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841114 Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841129 Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások pénzügyi elszámolása
841907* Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel
841906* Finanszírozási műveletetek

Egyéb

Kiegészitő tevékenységek
682001
682002
842155
841401
841403
862101
862301
889943

Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összef. szolgáltat.
Város-,községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
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960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Kisegitő tevékenységek
421100
522110
522130
682002
841328
931102

Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Nem lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése
Turizmus területi igazgatása és szabályozása
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5.) Illetékességi területe, működési köre: Zalakaros közigazgatási területe és Zalamerenye
közigazgatási területe megállapodás alapján.
Okmányirodai feladatok tekintetében: a 256/2000.(XII.26.) Korm. rendelet szerinti
települések:
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse,
Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand,
Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg,
Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak
Gyámhivatali feladatok tekintetében a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti
települések:
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc, Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye,
Zalaszabar, Zalaszentjakab
Építéshatósági

feladatok

tekintetében:

343/2006 (XII.23.) Korm. rendelet szerinti
települések:Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc , Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye,
Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalakomár.

Személyes gondoskodás nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat müködésének
engedélyezéséről továbbá a szociális vállakozás
engedélyezéséről szóló 188/1999. (Korm. r)
szerinti
Feladatok
tekintetében:
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc,
Nagyrada, Zalakaros, Zalamerenye, Zalaszabar,
Zalaszentjakab
Telepengedély, illetve a telep létesitésének bejelntése alapján gyakorolható egyes termelő és
egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről és a bejelntés
szabályairól szóló 358/2008. (XII.31.) Korm.
rendeletben
meghatározott
feladatok
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tekintetében:
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse,
Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand,
Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg,
Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak
Vásárokról

és a piacokról szóló 35/1995. (IV.05.) Korm. rendelet szerinti feladatok
tekintetében
Balatonmagyaród,
Galambok,
Garabonc, Gelse, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse,
Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pat, Sand,
Zalakaros, Zalakomár, Zalamerenye, Zalasárszeg,
Zalaszabar, Zalaszentjakab, Zalaújlak

A környzeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet
szerinti
feladatok
tekintetében:
Balatonmagyaród, Galambok, Garabonc, Gelse,
Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Miháld, Nagyrada,
Orosztony, Pat, Sand, Zalakaros, Zalakomár,
Zalamerenye,
Zalasárszeg,
Zalaszabar,
Zalaszentjakab, Zalaújlak
6.) Irányító szervek neve, székhelye:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
7.) Költségvetési szerve típus szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési
szerv
- tevékenység jellege alapján : közhatalmi
- feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó.
Gazdálkodási feladatok ellátására az irányító szerv Zalakaros Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalát kijelölte az önállóan működő Közösségi Ház tekintetében.
8.) A költségvetési szerv vezetőjének, jegyzőnek a kinevezési rendje:
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a köztisztviselő jogállásáról szóló 1992.évi
XXIII.törvény (továbbiakban Ktv) rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat útján
kell betölteni. A kinevezés határozatlan időre szól.
9.) A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, a foglalkoztatottak
többsége köztisztviselő, melyre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra
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irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény (pl. megbízási
jogviszony).
10. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A költségvetési szerv induló vagyonnal alapítása esetén (Áht. előírásai szerint) ellátva.
A költségvetési szerv befektetett eszköz vagyona mérleg szerint az alapító okirat
1.sz.mellékletét képezi.
11. A vagyon felett intézkedni jogosult szerv:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 8749 Zalakaros, Gyógyfürdőt tér 1.
- A költségvetési szerv használatában lévő ingatlan nyilvántartás szerint :
Zalakaros belterület 261/15 hrsz. és Zalakaros belterület 70 hrsz.
Az alapító tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az
ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed.
12. A költségvetési szerv vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogai:
A költségvetési szerv a használatára bízott vagyon
rendeltetésszerű
üzemeltetéséről,használatáról köteles gondoskodni az éves költségvetésben jóváhagyott
pénzeszközök felhasználásával, a vonatkozó jogszabályok és az önkormányzat
vagyonrendeletének előírásai szerint
13. Működési rend:
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a működés
rendjéről, mely az alapító okirat 1. sz. mellékletét képezi.
14. Kisegítő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10 %
15. Jelen alapító okirat Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestületének
jóváhagyásával a 2008.évi CV.törvény 5.§. /5/bek szerint a bejegyzés napjával válik
hatályossá.
Zalakaros, 2010. január 20.
Szirtes Lajos
polgármester
Záradék
Az alapító okirat módosítását, - az egységes szerkezetű alapító okiratot - Zalakaros Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a …/2010.. (…...) számú határozatával fogadta el.
Zalakaros, 2010………………………………

Szirtes Lajos
polgármester
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5/ Lakossági Fórum összehívása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 8/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 5/2003. (IV.25) számú Ör. 32-33. §-ában biztosított jogkörében:
1/ 2010. február 22-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel, a helyi általános iskola
aulájába a Lakossági Fórumot összehívja.
2/ A Lakossági Fórum keretében a lakosságot tájékoztatni kell:
- a Képviselőtestület 2009. évi munkájáról
- a 2010. év fontosabb feladatairól.
Határidő: 2010. február 22.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
3/ A Lakossági Fórum összehívásának előkészítéséről a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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6/ Igénybejelentés a zalakarosi 123. hrsz-u szennyvíztelep tulajdonjogára
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 9/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Kezdeményezi az önkormányzat tulajdonában lévő zalakarosi 0123 hrsz-u
ingatlanon megvalósult új biológiai szennyviztisztitó telep Zalakaros Város
Önkormányzat részére történő tulajdonba adását.
A szennyvíztelep felhasználási célja: Zalakaros Város és Galambok valamint
Garabonc, Zalaszabar, Nagyrada Zalamerenye községek szennyvízelhelyezésének,
kezelésének biztosítása a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 8.
§-ban foglalt kötelező alapfeladat biztosítása érdekében.
Zalakaros Város Önkormányzat , mint kezdeményező nyilatkozik arról, hogy
vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
Amennyiben a szennyvíztisztító telep tulajdonjogát az önkormányzat megszerzi
vállalja, hogy a telep üzemeletetésére tulajdonosként a Dél zalai Víz- Csatornamű
Részvénytársasággal
2004. december 13. napján kelt Zalakaros Vizi közmű
vagyona használatba adásáról és működtetéséről szóló szerződés szerint a Délzalai Víz és Csatornamű Zrt-t kívánja megbízni.
A képviselőtestület határozatába foglalt kezdeményezést az MNV Zrt.-hez mint a
jelenlegi vagyonkezelőhöz kell benyújtani.
Határidő: azonnal.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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7/ Közösségi busz beszerzésére benyújtott pályázatról tájékoztató
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Vlasicsné Dörgönye Márta: Ismerteti a támogatási szerződés feltételeit.
Dr Hegedüs Ferenc: Kérdésként veti fel, hogy két busz beszerzése szükséges-e?
Marton Tamás: Egy busz beszerzését javasolja azzal, hogy értékelési szempontként legyen
figyelembe véve az, hogy 500 ezer km-ig mennyi karbantartási költség merül fel. Javasolja
továbbá, hogy a gépjárműbe légkondicionáló is kerüljön beépítésre.
Szirtes Lajos: Az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadásra.
A Zalakaros Kistérségi Társulás által egy db, legalább 24-26 személyes közösségi busz
beszerzésére vonatkozó közbeszerzési és ajánlati felhívás ismételt megjelentetésével ért egyet
azzal, hogy értékelési szempontként legyen figyelembe véve az, hogy 500 ezer km-ig mennyi
karbantartási költség merül fel, továbbá a gépjárműbe légkondicionáló is kerüljön beépítésre,
20 %-os önrész vállalásával.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 10/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása által elnyert
pályázatban1 db, legalább 24 személyes közösségi busz kerüljön beszerzésre.
A vonatkozó közbeszerzési és ajánlati felhívást ismételten meg kell jelentetni,
melyben értékelési szempontként figyelembe kell venni, az 500 ezer km-ig
felmerülő karbantartási költséget, továbbá a gépjármű rendelkezzen
légkondicionáló berendezéssel.
2/ Zalakaros Város Önkormányzata a beszerzéshez a támogatási szerződés alapján
a 20 %-os önrészt, de minimum 3 millió Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére
biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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8/ Egyéb ügyek
8/1/ Iskolai pályázatoktól tájékoztatás
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató

Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatást ad az alábbi pályázatokról.
Beadott pályázat
TÁMOP 3.1.5/09/A-2
A projekt címe: Pedagógusok továbbképzése a zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskolában és
Óvodában
Pályázott támogatás: 7 145e Ft
Megvalósítás: 2010. 08 01. – 2012. 08. 31.
Tartalma: két pedagógus képzése másoddiploma megszerzésére: angol tanító szak
pedagógus szakvizsga: életvitel
és kézművesség
a projekt támogatja a pedagógusok helyettesítését, tanulmányi és utazási költségeit, a
tanulmányokhoz szükséges
taneszközök megvásárlását.
Beadandó pályázataink
TIOP 1.2.3/09/1
A pályázat címe: A könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztése a zalakarosi és
zalaszabari
iskolai könyvtárban
A pályázat csak konzorciumban adható be. Mindkét iskola pályázata tartalmazza:
- a meglévő számítógépek cseréjét, melyek a könyvtári internetes hozzáférést is
biztosítják
- szünetmentes tápegységet
- multifunkciós audi-vizuális berendezést
- hordozható számítógépeket a csoportmunkák végzéséhez (könyvtári órák alatt)
- könyvtári integrált programot – az adatbázisok összehengolt kezelésére
a „Tudásdepó Expressz” támogatására
A pályázat tervezett támogatási kérelme: 7.900e Ft

TIOP 111-07/1
A pályázat címe: A pedagógiai informatikai infrastruktúra fejlesztése a zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskolában
A pályázat első változatát a fenntartó pályázhatta az intézményeinek. A sikertelen közbeszerzési
eljárásokat követően
azonban jelenleg a intézmények jogosultak a pályázatot a megváltozott indikátoraiknak
megfelelően és a pályázat módosításának megfelelően benyújtani.
Tartalma: számítógépek és tantermi csomagok (interaktív táblák, projektorok,
szavazógépek) beszerzése
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Tervezett pályázat
TÁMOP 3.2.11/’10/1
Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek
támogatása
A pályázatot a társadalmi vita után a mi esetünkben az alapfokú művészetoktatási
intézményegység adhatja be.
A pályázható minimális támogatás: 5 000e Ft
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót
tudomásul vette.

8/2/ Óvodai pályázat előkészítése
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató
Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a testületet arról, hogy az óvodában az elmaradt
fejlesztésekre, külső nyílászárók cseréjére vonatkozóan pályázat kerül benyújtásra.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy a február 11-i ülésre kerüljön benyújtásra a
pályázattal kapcsolatos pontosított előterjesztés.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 11/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy az óvodában az elmaradt fejlesztésekre, külső nyílászárók
cseréjére vonatkozó pályázattal kapcsolatosan előterjesztést kell készíteni a
következő soros képviselőtestületi ülésre.
Határidő: 2010. február 11.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató
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9/3/ A 278/2009. (XI.26.) számu határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 12/2010. (I.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 278/2009. (XI.26.) számu határozata 2.pontját az alábbiak szerint módosítja:
A Teker Egyesület helyett a Zalakaros és Térsége Sportegyesület kerül
meghatározásra.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

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

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Magyarné Kovács Judit
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Novák Ferenc
Jkv. hitelesítő
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