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Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2013. március 7-én megtartott
Nyílt üléséről

1

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én 8,00 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Marton Tamás
képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Szabóné Dr Csányi Marianna megbízott jegyző.
Igazoltan távol van: Szirtes Balázs képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Dr Burján Richárd
Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató, Klie Zoltán főépitész, Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi tanácsadó.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. által meghirdetett beltéri vízi gyermekvilág pályázatra
beérkezett pályázatok
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Non-profit szervezet pályázati felhívása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ 2013.évi teljesítménycélok meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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5/ Temető úti árok ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Külföldi kiküldetés jóváhagyása
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
7/ Város Napról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ LEADER pályázat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Egyéb ügyek

Novák Ferenc: Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalásának
felvételét:
- Zalakaros és Térsége Sportegyesület kérelme a 2013. évi támogatás megelőlegezésére
- Balatonmagyaród Önkormányzatával kötött közoktatási szerződés felülvizsgálata és
módosítása az óvodára vonatkozóan
- 2014. évi villamos energia pályázat elbírálása című előterjesztést a Gránit Zrt. anyagával
együtt javasolja megtárgyalásra.

Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Novák Ferenc: 1.398.164 eFt-ra módosult a költségvetés.
Szijártóné Gorza Klára írásban leadta könyvvizsgálói véleményét.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 8/2013. (III.07.) számu határozata:
A bizottság:
A 2012. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 8/2013.(III.07. ) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.10)
Önkormányzati rendeltének módosításáról szóló előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakat.
Szijártóné Gorza Klára: A módosítás a 78 millió Ft adósság konszolidáció átvezetését
tartalmazza, valamint a támogatások kiigazítását is átvezeti, elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

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

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
5/2013. (III.08.)
Önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.10) Önkormányzati rendeltének
módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
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34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, Zalakaros Város Önkormányzata
2012. évi költségvetését megállapító 3/2012.(II.10) rendeletét (továbbiakban: „R”) az
alábbiak szerint módosítja.
1.§
A „R” 2.§. (1)-(2) valamint (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak módosított
fő összegét 1.398.164 eFt-ban állapítja meg.
(2) A 2012. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.237.787 eFt –ban hagyja jóvá, melynek
jogcímei:
- az intézményi működési bevételeket

139.353 eFt

- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

348.802 eFt

- az önkormányzatok költségvetési támogatását

391.161 eFt

- a támogatás értékű bevételeket

306.723 eFt

- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

16.100 eFt

Európai Uniós projektekhez tám.

137.598 eFt

- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök
- a kölcsönöket
- a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

12.400 eFt
4.547 eFt
34.801 eFt

összegben hagyja jóvá.

(3) A költségvetési kiadások összegét 1.314.106 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímeken:
- a működési célú kiadásokból
- személyi jellegű kiadások
- a munkaadókat terhelő járulékok
- a dologi jellegű kiadások
- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadások
- felújítások
- a támogatás értékű kiadások

304.777 eFt
79.239 eFt
411.448 eFt
346.448 eFt
45.389 eFt
10.930 eFt
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- véglegesen átadott pénzeszközök

109.165 eFt

Ebből: ellátottak pénzbeli juttatásai

18.457 eFt

- támogatási kölcsönök

1.500 eFt

- a tartalékok

5.210 eFt
2.§.

A „R” 7.§.(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 361 eFt összegben hagyja
jóvá."
3.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr. Csányi Mariann
mb. jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013. március 8.

Szabóné Dr. Csányi Mariann
mb. jegyző
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2/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. által meghirdetett beltéri vízi gyermekvilág pályázatra
beérkezett pályázatok
- 2014. évi villamos energia pályázat elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
- Gránit Gyógyfürdő Zrt. által meghirdetett beltéri vízi gyermekvilág pályázatra
beérkezett pályázatok
Dr Burján Richárd: Több beadott pályázatuk is nyert. A legfontosabb, hogy a megkezdett
fürdőfejlesztés újra pozicionálását tovább tudja vinni, a családi fürdő vonalat. A „Vizipókcsodapók” egész évben használható verziója is megépülhet. Gazdaságilag sikert jelentett a
vízipók nyári forgalma. A pályázat nyert 55 millió Ft összegben.
A támogatási szerződés a napokban kerül aláírásra. Fontos, hogy a beruházás mielőbb
megvalósuljon, hogy a nyári rossz időben, ha a Balatonon nem lehet fürödni, a vendégek már
itt tölthessék el a napokat. A tervek elkészültek, esély van arra, ha a képviselőtestület
jóváhagyja a beruházást, hogy augusztusban megnyisson az elkészült beruházás. Jövő héten
már a munkaterület átadásra kerülhet. Pályáztatás során magasabb lesz a bekerülési összeg, a
vízipókhoz képest jobban sikerült megfogalmazni elvárásainkat. Fele akkora beruházást
kívánunk megvalósitani. A tervezéshez képest az attraktív vonal tovább erősítésre került, így
9 %-kal lett magasabb a beérkezett ajánlatok tartalma, mint a vízipóké.
Jelenleg 600 millió Ft fejlesztési hitele van a fürdőnek. 2018-ig tart, évi 109 millió Ft a
törlesztés. 2,7 milliárdos beruházásra vette fel a fürdő, már csak 600 millió Ft-ra csökkent.
70 millió Ft önrész, 220 millió Ft vissza nem térítendő támogatás, 320 millió Ft hitelből áll
össze.
A fürdő eszközeinek érték csökkenését és eredményét ősze kell adni, 250-300 millió Ft-nyi
összeget jelentett évente, ha felvesszük a 300 millió részben kedvező kamatozási hitelt, akkor
150 millió Ft hiteltörlesztése lesz a fürdőnek a fejlesztésekre.
Kéri, hogy a képviselőtestület támogassa.
Novák Ferenc: A fürdő a beérkezett ajánlatokat értékelte. Kéri, hogy a képviselőtestület
járuljon hozzá, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződés megkötésre kerülhessen.
Ismerteti a legkedvezőbb ajánlatokat.
Böröcz József: Kivitelezők, pályázatokon résztvevők, legjobb ajánlatot adókra vonatkozóan
tudunk-e a pályázati kiíráson kívül egyéb információt róluk? pl. építési kivitelezőről, azon
kívül, hogy ők akták a legjobb ajánlatot.
Dr Burján Richárd: A kivitelezők nem ismeretlenek a képviselőtestület előtt sem. A Linakron
a legkedvezőbb ajánlatot adta, utoljára a vízipók csodapók generálkivitelezője volt. Az elmúlt
10 évben több alkalommal a fürdő legjobb partnere volt, évtizedek óta együtt dolgozik a
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fürdő a Kft-vel, a fürdő szakmában fogalom. Egyik legjobb, megfelelő referenciákkal
rendelkeznek. Megbízható partner véleménye szerint.
Böröcz József: Elfogadja a választ.
Czirákiné Pakulár Judit: A projektmenedzsment költsége 10 millió Ft plusz áfa, szerinte sok.
50 millió Ft költségeket is soknak tartja. Irreális szerinte a 10 millió Ft.
Dr Burján Richárd: Nem sok az összeg. A pályázat összeállításakor ajánlatokat kértek be
különböző hasonló beruházásokban résztvevő cégektől, projektmenedzsert lebonyolító
cégektől. Nagy része az ajánlatoknak egybeesett a mostani ajánlattal. A 10 millió Ft bruttó
800 millió Ft-os beruházásra vonatkozik. Ehhez képest ez az összeg nem sok, ha a bruttó
összeghez viszonyítjuk, nincs 1,5 %, ha nettó összeget vesszük figyelembe, akkor 2 % az
összeg. Sokat kell ezért az összegért dolgozni.
Czirákiné Pakulár Judit: Tudja hogy mit kell ezért dolgozni, nem véletlenül kérdezte.
Dr Burján Richárd: Gazdasági, műszaki, jogi jellegű feladatot jelent folyamatosan a pályázat
lezárása utáni időszakban.
Nem szerette volna, ha belülről valósul meg ez a feladat, mivel a kollégák leterheltek. Az
MSB Consult ezért biztosítja a projektmenedzsmentet.
Sok hónapos munka. 2 % a projektmenedzsment díja, a nettó beruházásnak.
Precizitást igénylő munkáról van szó.
Czirákiné Pakulár Judit: Elfogadja, hogy maximális precizitást igényel, a juttatást sokallja, a
piacon ennél alacsonyabb árak vannak. Ő ezen a területen dolgozik, az ő cége is végez ilyen
munkát sokkal olcsóbban.
Dr Burján Richárd: Az ár szubjektív dolog. Ehhez a nagyságrendhez oylan céget kell
választani, aki már látott ilyent, szankció nélkül végig tudja vinni a projektmenedzsmentet.
Czirákiné csinált –e már ilyen projektet, kérdi.
Czirákiné Pakulár Judit: Ilyen nagyságrendűt nem csinált, 250 milliós volt a legnagyobb.
Ugyanolyan dokumentumot kell benyújtani, mint a nagyobb összegűnél, így kb. fel tudja
mérni a munka mennyiségét és a felelősséget. Ha valaki hibázik, tudja, hogy súlyos anyagi
következményei vannak.
Az ajánlatkérésnél nem tudja hogy mennyire lehetett volna faragni belőle, az árat sokallja
továbbra is.
Dr Burján Richárd: %-osan szerinte mi az ár?
Czirákiné Pakulár Judit: Nem tudja hány %.
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Dr Burján Richárd: Az ár a tervezésnél meg van határozva a beruházáshoz képest mekkora a
munkának a %-os díja. Bőven benne van a sávban, ami elfogadható, nem is a felső határán
van. Fel tudja vállalni ezt az összeget.
Novák Ferenc: 800 millió beruházásnál a 2 %-os nagyság elfogadható, és a referenciák is
fontosak.
Marton Tamás: MSB Zrt-nek ha van felelősség biztosítása, milyen összegű?
Dr Burján Richárd: Van, de nem tudja az összeget. A műszaki, pénzügyi alkalmassági
feltételek között kiírták.
Marton Tamás: Nem mindegy, hogy mekkora az összeg.
Dr Burján Richárd: Az okozott kárral arányos összegű a károkozással.
Kötő Attila: Nem érti Czirákiné okfejtését, hogy sokallja az összeget. Cége van, de nem tud
%-ot mondani a szokásos díjazásra.
Czirákiné Pakulár Judit: Összegszerűen határozzák meg az árat, nem %-ban, a projekt méret
miatt, a % a projekt méretével azonosan csökken.
A kis projekteknél ugyanazt a munkafolyamatot kell elvégezni, sokszor kisebb projekt több
munkát igényel. Pl. TDM-es projekteknél sokkal több az adminisztráció. Ennél a projektnél
kevesebb számlával kell a projektmenedzsmentnek dolgozni.
Ezért 1 milliárdos vagy 500 milliárdosnál nem %-ot adnak meg, hanem összeget.
Kötő Attila: Igazgató úr %-ra kért ajánlatot?
Czirákiné Pakulár Judit: Összegszerű ajánlatok vannak, nem %-osak az előterjesztésben.
Az arányok ugyanúgy változnának egyébként.
Szerencsésebb az összeget nézni nem a %-ot, mert az torzít.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a határozati
javaslatot elfogadta.

- 2014. évi villamos energia pályázat elbírálása
Novák Ferenc: A legkedvezőbb ajánlattevővel szeretne a Zrt. szerződést kötni.
Kéri ezt is elfogadni az előterjesztés szerint.
Szavazásra teszi fel a legkedvezőbb ajánlat elfogadását.
9

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az elhangzott szavazatok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 32/2013. (III.07.) számu határozata:
Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt többségi tulajdonosa:
1./A „Családi wellness szolgáltatások fejlesztése a Gránit Gyógy- és Termálfürdőben” tárgyú
projekttel kapcsolatosan a bíráló bizottság és a Gránit Gyógyfürdő Zrt Felügyelő Bizottság
2013-03.06/1. számú határozatát figyelembe véve – meghirdetett pályázatok elbírálásának
eredményeként az alábbi ajánlattevőkkel történő szerződéskötést elfogadja, illetve támogatja:
Építési kivitelezőként –Dialcont Kft.-t (Tatabánya)
Projektmenedzsmenti feladatokra - MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t (Pécs)
Műszaki ellenőrzésre – Stílus Kft.-t (Nagykanizsa)
Könyvvizsgálati feladatokra – Barkócás Kft.-t (Nagykanizsa).
2./ Egyetért azzal, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. 2014.évi villamos energia beszerzésére kiírt
pályázat eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot tevővel –MVM – szerződést kössön a
Gránit Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottság 2013-03.06/2. számú határozatát is figyelembe
véve.
3./ Az előterjesztés mellékletét képező hitelfelvételi javaslatban foglaltakkal egyetért, azt
elfogadja.
4./Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Zrt. Közgyűlésén a határozat 1-3. pontjában
foglalt döntésnek megfelelően az önkormányzat érdekeit képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Szijártóné Gorza Klára az ülésteremből távozott.

3/ Non-profit szervezet pályázati felhívása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Novák Ferenc: A korábbi évek gyakorlatának megfelelően írták ki a pályázati felhívást.
Március 31-ig lehet benyújtani a pályázatokat.
15 millió Ft-os keret áll rendelkezésre. A nyomtatványok rendelkezésre állnak, a honlapról
letölthető lesz.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 33/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 278/2009. (XI.26.) számú
határozatával elfogadott, többször módosított Non-profit Szabályzata 6. § alapján a civil
szervezetek működésének elősegítése érdekében a támogatások átláthatósága és
kiszámíthatósága érdekében pályázatot hirdet az alábbi célokra illetve a nonprofit szervezetek
önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatának 4. §./ 2./ bekezdését a Zalakaros Város
Önkormányzata Képviselőtestülete Zalakaros Város Sportjáról szóló 3/2013. (II.08.)
önkormányzati rendeletének 4.§-ában meghatározott célokkal kiegészíti:
a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények
támogatása;
c) a szervezetek pályázati önrészének támogatása;
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett
tevékenység támogatása,
e) turisztikai, idegenforgalmi célok támogatása.
f) testvérvárosi kapcsolatok támogatása.
g)Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása
h)Egyházi , vallási célok támogatása
i)Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
j) Közművelődési tevékenység támogatása
k)Szociális, karitatív célú felhasználás
l)Zalakaros és kistérségben élő gyermekek táboroztatása
m)Borturizmus népszerűsítése
n)Zalakarost népszerűsítő kiadványok, prospektusok,
o)Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, prevenció, ( pl. Véradások, szűrő
vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására )
p)Idegenforgalmi szempontból jelentős a településen megvalósuló sport, kulturális
rendezvény
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r)Nemzetközi kapcsolatok céljára
s)Települési sportfeladatok céljára
sa/ versenysport, utánpótlás nevelés működési támogatása,
sb/ eredményességi támogatás, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget
ad,
sc/ diáksport támogatása,
sd/ rendezvény-támogatás,
se/ előre nem tervezett sportesemények támogatása, ha a sport támogatására fordított
összeg erre lehetőséget ad,
sf/ sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása,
sg/ sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása,
sh/ új sportlétesítmények építésének támogatása, ha a sport támogatására fordított
összeg erre lehetőséget ad.
Nem támogathatók a nonprofit szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény
vagy más jogszabály tiltja.
A pályázaton részt vehetnek a szabályzat hatálya alá tartozó azon társadalmi szervezetek –
alapítványok, egyesületek stb. – (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a
bíróság a pályázati kiírás időpontjáig nyilvántartásba vett és az alapító
okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen
folytatják.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere, 8749
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb 2013.
április 11-ig.
A döntést követően a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselőtestület döntéséről.
A pályázati támogatások felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető
szabályait, valamint a benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmát és a pályázat feltételeit
részletesen jelen pályázati felhívás mellékletét képező non-profit szabályzat tartalmazza.
Az odaítélhető támogatás összegét a 2013. évi költségvetés 7. sz. melléklete az alábbiak
szerint tartalmazza:
I.

Működési célokra

1.

Nonprofit szervezetek pályázataira

5 000

2.

Sportegyesületek támogatására

10 000
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Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás
kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos
internetes honlapján, valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget téve a
kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.
Határidő: 2013. március 8. (közzététel)
2013. április 11. (döntés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

4/ 2013.évi teljesítménycélok meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Kiegészül-e számmal, mivel e nélkül nehéz értékelni? Nem tudjuk hogy
teljesül az adott dolog.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A teljesítmény célok meghatározásának szerepe, hogy a
köztisztviselő munkájának mértéket és értéket adjon. Egyénre bontva vannak meghatározva a
konkrét célok. A számszaki része akkor összegezhető, amikor ezek megvalósulnak, a
teljesítményértékelés megtörténik. Ezen célok meghatározásának az a célja, hogy ez alapján
mérhetővé lehessen tenni, amennyiben mérhető a munka. Ez alapján lehet a dolgozók bérét
eltéríteni, illetve személyi illetményben részesíteni.
Marton Tamás: Számok lesznek-e?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Milyen számokra gondolt?
A megvalósulás vonatkozásában kell értékelni.
Novák Ferenc: A képviselő személyre lebontva meghatározott feladat mennyiségének %-ára
gondolt szerinte.
Marton Tamás: Objektíven lehessen mérni, hogy teljesült, vagy nem, így szubjektív szerinte.
Novák Ferenc: Személyre lebontottnál lehet csak számokat meghatározni. Ezzel ki kell
egészíteni az előterjesztést.
Általános cél, hogy 100 %-ban valósuljanak meg, de ezt így nehéz lebontani.
Kéri, hogy egészüljön ki számok hozzáadásával a tevékenység.
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Szabóné Dr Csányi Marianna: A teljesítmény értékelésnél vannak minősítések, kiváló,
megfelelő, nem felelt meg, a %-ot ekkor hozzá lehet tenni.
Ezt minden dolgozó megkapja.
Marton Tamás: Fontos, hogy mindenki tudjon róla.
Számokkal kiegészítve kéri, hogy kapja meg a köztisztviselő.
Novák Ferenc: Akkor %-os értékelés szükséges, nem 1-5-ig értékelés.
Javítani szükséges.
Elsősorban konkrét feladatokhoz kell szabni az értékelést.
Böröcz József: A lakossággal szemben megfelelő alázattal végezzék a feladatokat. Ez
lényeges dolog.
Novák Ferenc: Egyetért a képviselővel, ügyfélbarát hivatal a cél. Maximális udvariassággal és
segítőkészséggel kell végezni a munkánkat. Ha a járási hivatalt keresi, akkor is el kell
igazítani. A kollégákra ez a magatartás jellemző, ez nyilván a kiemelt célok között
szerepeltetendő.
Két kiegészítés szükséges: a magatartás hangsúlyozása, és százalékos számokat az egyéni
értékelésekhez hozzátenni.
Ezekkel a módosításokkal szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 34/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában foglalt
jogkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közös Önkormányzati
Hivatalának köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező,
2013. évre megállapított kiemelt célokat az alábbi kiegészítéssel fogadja el, állapítja meg,
kiemelten az ügyfelekkel való kapcsolattartás fontosságára:
2./ A képviselő-testület felkéri Zalakaros város jegyzőjét, hogy a köztisztviselők egyéni
teljesítménykövetelményeit a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg és szükség
szerint %-osan értékelje.
Határidő: 2013. március 30.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna mb. jegyző
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Novák Ferenc: 9,20 órakor technikai szünetet rendelt el.

Novák Ferenc: 9,30 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület folytatja tovább munkáját.

5/ Temető úti árok ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 9/2013.(III.07. ) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja az alábbiakat:
- a Temető úti árok kivitelezésére árajánlatokat kell kérni a gyűrűs megoldásra és az
árajánlatban szerepeltetni kell, hogy 3,5 millió Ft áll rendelkezésre.
Böröcz József: Kivitelezőktől kérjünk terv alapján ajánlatot gyűrűs megoldással, helyszíni
szemlével egybekötve.
Marton Tamás: Becsült érték 3,5 millió Ft, írjuk bele.
Novák Ferenc: Egyetért a bizottsági javaslattal és a felvetésekkel.
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 35/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Temető úti árok lefedését - a 348/2012. (XI.28.) számu határozatnak megfelelően betoncsővel kell megvalósitani.
2. Felkéri a Hivatalt, hogy a LINAKRON Mérnöki Kft. által elkészített engedélyezési és
kiviteli terv alapján a betoncsővel történő kivitelezésre vonatkozó ajánlati felhívást
készítse el. Az ajánlati felhívásban a rendelkezésre álló összeget maximum 3,5 millió
Ft-ban állapítja meg.
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3. Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás aláírására és kiküldésére.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat az április
18-i ülésen terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: 1-3. pont azonnal (2013. március 8), 4. pont: 2013. április soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester

6/ Külföldi kiküldetés jóváhagyása
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: nem látta a kiküldendők között Jámbor Tímeát, javasolja őt is.
Novák Ferenc: A városmarketinges már volt kinn Puchheimben, kiállításon is volt nemrég, ő
ismeri a térséget. Azért javasolta az előterjesztésben szereplő személyeket, mivel új emberek
is vannak, akik még nem voltak kinn, ők is ismerjék meg a települést.
A fennmaradó helyre van-e érdeklődés? A képviselők közül senki nem jelentkezett az útra.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 36/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a 2013. április 12-14-e közötti Puchheimi meghívásnak a polgármester
vezetésével az Önkormányzat eleget tegyen.
2/ A delegációban helyet biztosit az érintett szervezetek képviselőinek, illetve a
képviselőtestület tagjának(tagjainak).
3/ A delegáció költségét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2013. március 11.
Felelős: Deutschné Lang Erika alpolgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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7/ Város Napról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A rendelet alapján julius utolsó hétvégéjén szokott lenni a város napja.
Pályázati lehetőségek miatt és Puchheim, Olesno testvérvárosi települések is ekkor
ünnepelnek, ezért kéri, hogy az időpont módosuljon az előterjesztés szerint, julius 17-19.
időpontra. A szervezetek ennek megfelelően szervezik a dolgokat.
Marton Tamás: Javasolja, hogy ne most egyszeri alkalom legyen, hanem véglegesítsük ezt az
időpontot.
Novák Ferenc: Akkor rendeletet kell módosítani.
Javasolja elfogadni ezt az időpontot, az ör-t módosítani szükséges a következő ülésre azzal,
hogy julius 3. hévégén legyen a város nap.
Szavazásra teszi fel a javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 37/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy 2013. évben a Város Napja rendezvény 2013. julius 19-21.
időpontban kerüljön megtartásra.
Határidő: 2013. julius 19.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.08.)
önkormányzati rendelet 3. § /3/ bekezdését módosítani szükséges az alábbiak szerint:
A Város Napja minden év julius hónap harmadik hétvégéjén kerüljön megrendezésre.
A rendelet-tervezetet a Képviselőtestület elé kell terjeszteni elfogadás, jóváhagyás céljából.
Határidő: 2013. áprilisi soros ülés
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna mb. jegyző
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8/ LEADER pályázat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Zárt ülést rendel el LEADER pályázat, valamint a Balatonmagyaród
Önkormányzatával kötött közoktatási szerződés felülvizsgálata és módosítása az
óvodára vonatkozóan című napirend megtartására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés
c./ pontjában foglaltakra.
Javasolja, hogy a napirend zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra a nyílt ülést követően.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.

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

Képviselőtestület 38/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
- LEADER pályázat
- Balatonmagyaród Önkormányzatával kötött közoktatási szerződés felülvizsgálata és
módosítása az óvodára vonatkozóan
című napirendek tárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjában
foglaltakra, a nyílt ülést követően.

9/ Zalakaros és Térsége Sportegyesület kérelme a 2013.évi támogatás megelőlegezésére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 10/2013.(III.07. ) számú
határozata:
A bizottság:
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egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Zalakaros és Térsége SE kérelmét a 2013.évi támogatás
megelőlegezésére vonatkozóan.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslat
figyelembevételével.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 39/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a Zalakaros és Térsége SE TEKE szakosztálya részére az
Önkormányzat 250 eFt előleget biztosít a 2013.évi támogatás terhére.
A pályázattal elnyert támogatást a folyósított előleggel csökkenteni kell.
2/ Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az előleg kiutalásáról és az ezzel kapcsolatos
megállapodásról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Dr Burján Richárd az ülésteremből távozott.

Novák Ferenc: Mivel a nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszönte a részvétel és 9,45
órakor az ülést bezárta.
Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv.hitelesitő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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