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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 3-án 17,05
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs, Tóth
Ferenc képviselők, Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Tanácskozási joggal meghívott: Klie Zoltán főépítész, Magyarné Kovács Judit Pénzügyi
osztályvezető, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző, Kelemen Lilla projektmenedzser,
Farkas Tibor BLOKK vezető.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Szirtes Balázs képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Bölcsőde bővítésre beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy a bölcsődei térítési díjakkal kapcsolatos –
bölcsödében elhangzott - felvetés kerüljön jelen ülésen megtárgyalásra.
Novák Ferenc: Javasolja az alábbi előterjesztéseket felvenni napirendre:

-

A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében megvalósuló „Cycle in a network” című HUHR/1101/1.2.2/1007
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-

azonosítószámú projekt keretében megszervezésre kerülő Karosi Kerékpáros Maraton
három különböző távon (15, 35 és 80 km) ajánlattételi felhívásának elfogadás
A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenei
képzésében részt vevő tanulóinak térítési díja
Czirákiné képviselő asszony javaslatára javasolja felvenni napirendre:

-

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006 (II.10) számú Ör. módositását

Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslatokkal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006 (II.10) számú Ör. módositása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Novák Ferenc: Farkas Tibor BLOKK vezető meghívást kapott a képviselőtestület ülésére.
Tegnap tájékoztatta a szülőket a beruházásról. Javasolja, hogy a bölcsödében elhangzott
kérésnek megfelelően a gondozási díjra vonatkozóan egy hónapra engedje el az önkormányzat
a gondozási díjat, ezzel segítsen. A gyerekek az óvoda tornaszobába költöznek át. A
kivitelezés miatt zajhatás is lesz, a gyerekek zavartalansága nem lesz teljes értékű, ezért
kérték a gondozási díj elengedését az egy hónapra. Januártól – júliusig a gondozási díj a
bölcsödében kimutatásra került, ismerteti.
Böröcz József: Több munka lesz a gyerekekkel, többet kell velük foglalkozni, nem ért egyet a
gondozási díj elengedésével. Nem biztos, hogy több gyerek mellé elég lesz egy felnőtt, hanem
több kell. A zaj miatt a gyerekek sírdogálnak majd, több lesz a feladat, munka.
Novák Ferenc: Nem nyújt a bölcsőde teljes értékű szolgáltatást, a szülők úgy gondolják.
Deutschné Lang Erika: Gesztus értékű ez a szülők felé, a gyerekek napi rutinja meg van
zavara, nem nyújtanak olyan szolgáltatást, amit eddig nyújtottak, Ő egyetért a szülők
kérésével, támogatja.
Böröcz József: Az önkormányzat mindenkinek mindent ingyen adjon, azt szeretnék.
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Farkas Tibor: Javasolja, hogy mindkét szemszögből vizsgálható mivel, még több megértést
kaphassanak a szülőktől. Az 50 %-ot javasolja elengedni. Nyilván lesz konfliktus, nem
zárható ki a következő egy hónapban. Van, aki érzékenyebb, sokkal határozottabban szeretné
képviselni a saját és gyereke érdekét, nem tudjuk garantálni, hogy zökkenő mentes legyen, de
igaza van a képviselő úrnak, hogy gondozás van, de mivel nem tud teljes értékű szolgáltatást
nyújtani a bölcsőde, így 50 %-os elengedést javasol.
Magyarné Kovács Judit: Az van a szabályban, ha nem viszi a szülő a gyereket, akkor is kell
gondozási díjat fizetni. Aki szeptemberben meg tudja oldani, hogy nem viszi a gyerekeket az
ne fizessen.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért Magyarné felvetésével.
Az elhangzott szavazatokat figyelembe véve a Képviselőtestület az alábbi rendeletet alkotja:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 22/2014. (IX.04.)
önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006. (II.10.) Ör.
módositását.
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Novák Ferenc: Három javaslat hangzott el. Aki nem viszi a gyerekeket az ne fizessen, aki
viszi az 50 %-ot fizessen, vagy elengedés. A rendelet módositása a döntésnek megfelelően
szükséges.
Szavazásra teszi fel, hogy a beruházás időtartama alatt, aki nem viszi a gyereket bölcsödébe,
az nem fizet gondozási díjat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy aki viszi a gyereket a bölcsödébe
a beruházás időtartama alatt, az 50 %-os kedvezményt kaphasson.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Miután a rendeletmódosítás még nem hatályos, a most meghozott döntések
előzetes döntésnek minősülnek. A soron következő ülésre, szeptember 11-re a most
meghatározott előzetes döntést határozati javaslatba kell foglalni.
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1 sz. napirend zárt ülés keretében
kerüljön megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára, a nyílt ülést
követően.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására vonatkozó
javaslatát.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 197/2014. (IX.03.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő
1/ Bölcsőde bővítésre beérkezett ajánlatok elbírálása
sz. napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés c./ pontjára tekintettel, a nyílt ülés után.

2/ A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zenei
képzésében részt vevő tanulóinak térítési díja
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: 52 tanuló jár a zeneiskolába, mindannyian tagjai kulturális csoportoknak. A
tandíj 50 %-át átvállalja a képviselőtestület, erről már korábban is döntöttek. Jelenleg 35 eFt
az éves tandíj, ennek felét 17.500,- Ft támogatást nyújtanánk egész évre. Ehhez kellene a
képviselőtestületi hozzájárulás, az általános tartalék terhére. Kéri, hogy a korábban hozott
álláspontot tartsa fenn a képviselőtestület, akik művészeti csoportban részt vesznek azoknak
50 %-os kedvezményt nyújtsanak.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 198/2014. (IX.03.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Továbbra is fontosnak tartja a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola zenei képzésében részt vevő tanulóinak magas színvonalon történő
oktatását, ezért a 2014/15. tanévre megállapított 35.000 Ft/tanév összegű térítési díjhoz
minden tanuló vonatkozásában, aki igazoltan valamilyen zalakarosi művészeti csoportba részt
vett, 50 %-os /17.500 Ft/tanév/ támogatást nyújt, a 2014. évi költségvetés általános tartaléka
terhére.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a meghatározott összegű támogatásnak a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számlájára való átutalásáról.
3./ Felkéri a Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatóját, hogy a zeneiskola szolgáltatását igénybe vevőket tájékoztassa a térítési díjról
illetve annak megfizetési módjáról.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Operatív felelős: Torma László aljegyző

3/ A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
keretében megvalósuló „Cycle in a network” című HUHR/1101/1.2.2/1007
azonosítószámú projekt keretében megszervezésre kerülő Karosi Kerékpáros Maraton
három különböző távon (15, 35 és 80 km) ajánlattételi felhívásának elfogadás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szeptembert 20-án lenne a kerékpárút avatás, ehhez kötődne a verseny
megrendezése.
Kelemen Lilla: Ismerteti az előterjesztést. Az építését már végzi a kivitelező a kerékpárútnak.
Az egyik szakasz elkészült, a versenyt itt szeretnék megszervezni, ezen a szakaszon. 3 cégtől
kérnének ajánlatot, ha a képviselőtestület jóváhagyja az ajánlattételi felhívást. Holnap ki
tudjuk küldeni az érdekeltek részére. Horváth-magyar pályázathoz kötődő rendezvény lenne.
Szeptember 9-ig adunk ajánlattételi határidőt, így a szeptember 11-i ülésen lehet dönteni a
beérkezett pályázatokról.
Böröcz József: A projektben eredetileg 3.450 euró szerepel?
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Kelemen Lilla: Ennyi a rendelkezésre álló összeg, nem biztos, hogy felhasználják, mivel nagy
összeg.
Novák Ferenc: Csak elszámolható költségeket lehet a projektbe betenni.
Szirtes Balázs: Elég-e az összeg a lebonyolításhoz? Bevételek keletkeznek-e?
Kelemen Lilla: Nem keletkezik bevétel, ez a projektben kikötés,
Szirtes Balázs: Az alkalmassági megítéléshez szükséges, hogy az elmúlt 3 évben pozitívban
kell lenni. Leellenőrizhetők a nyilvántartási rendszerben, miért kellett bele írni? Nem érti ezt a
kitételt. Az adatok nyilvánosak, tudjuk kit hívunk meg.
Kelemen Lilla: Egyetért a felvetéssel.
Novák Ferenc: Pozitív mérlegű társaságról van szó, akkor ez nem okozhat problémát.
Szirtes Balázs: Ha beírjuk feltételnek és mi hívunk meg céget és kiderül, hogy negatív az
eredménye, nagy égés lenne, közben hozzáférhető adatokról van szó. Mindhárom
leellenőrizhető, ezért a kiírásban nem érti ezt a tételt. Az interneten megnézhető.
Tóth Ferenc: Ha elérnek valamit, kapnak-e díjat?
Kelemen Lilla: Nem lesz díjazás, frissítőket kapnak.
Tóth Ferenc: Illene oklevelet adni, stb. díjfelajánlásokat szállodák részéről. Létszámban
mennyi volt tavaly?
Novák Ferenc: Javasolja kiegészíteni, hogy a díjazásra a szervező keressenek felajánlásokat.
Deutschné Lang Erika: Nem verseny, hanem túráról van szó, innentől nincs szó díjazásról.
Novák Ferenc: Nyilván gyerek korosztály, megoldást találunk a díjazásra.
A kiírást fogaduk el, javasolja. Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Tóth Ferenc: Nagyobb ellenőrzésre hívja fel a figyelmet, kötbér kikötésre, nagy a veszély,
hogy az út nem lesz tartós, végigment rajta. Inkább sí szalonpályának elmegy, mint
kerékpárútnak.
Novák Ferenc: Optikailag is látni lehet, igaza van a képviselő úrnak.
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Tóth Ferenc: Optikailag nem szép.
Deutschné Lang Erika: Van, aki megkereste, hogy nagyon tetszik neki, hogy nem egyenes a
kerékpárút.
Képviselőtestület az elhangzott szavazatot figyelembe véve az alábbi határozatot
hozta:

Képviselőtestület 199/2014. (IX.03.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
megvalósuló „Cycle in a network” című HUHR/1101/1.2.2/1007 azonosítószámú projekt
keretében megszervezésre kerülő Karosi Kerékpáros Maraton három különböző távon (15, 35
és 80 km) ajánlattételi felhívását elfogadja.
2/ A kerékpárverseny szervezésének költségét a 2014. évi költségvetésben tervezett Cycle in a
network beruházás költségének terhére biztosítja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására és az ajánlat kiküldésére a
három ajánlattevő részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser

Novák Ferenc Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részt vételt és a nyílt ülést 17,35
órakor bezárja.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.
Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Szirtes Balázs
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Jkv. hitelesítő

Jkv. hitelesítő
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