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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2016. március 31-én megtartott
nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 31-én 7,30 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Horváth
Vencel, Kötő Attila, Szirtes Balázs képviselők, Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző, Torma
László aljegyző.
Igazoltan távol van: Benkőné Gulyás Edit, Magyar Mária képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri
Ibolya városfejlesztési osztályvezető.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.

Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Kötő Attila és Szirtes Balázs képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal álláshely betöltésére vonatkozó döntés
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
ZÁRT

Egyéb ügyek keretébe javasolja felvenni az alábbi napirendek megtárgyalását:
2/ Ford mikrobusz vásárlása

ZÁRT

3/ Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában pályázati lehetőség
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Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.
Napirendek tárgyalása:
1/ Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal álláshely betöltésére vonatkozó döntés
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
ZÁRT
Novák Ferenc: Javasolja, hogy az 1. és 2. számú napirendek zárt ülés keretében kerüljenek
megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 83/2016. (III.31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli az 1. és 2. számú napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel
az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára.

Novák Ferenc: 7,35 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.
Novák Ferenc: 7,50 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

2/ Első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása témában pályázati lehetőség
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 86/2016. (III.31.) számú határozata:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány által kiírt „Az első világháború történelmi emlékeit őrző
emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása” című pályázaton részt kíván venni.
2/ Hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 1109 hrsz-ú ingatlanon lévő Hősök terén a
pályázatban tervezett emlékmű és környezete felújításra kerüljön, a közterület használatát a
projekt céljára és a projekt fenntartási időszakában biztosítja.
3/ Hozzájárul a temetőben lévő, helyileg a 1124/2 hrsz–on található I. és II. világháborúban
elesett katonák emlékműveinek felújításához és annak fenntartását a projekt fenntartási
időszakban biztosítja.
4/ A pályázat megvalósításához 250.000 Ft saját forrást biztosít, melynek fedezete a 2016. évi
költségvetési rendeletben a temetőben található fejfák felújítására elkülönített forrás.
Határidő: azonnal (2016. április 1.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Operatív felelős: Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár, Sinkovics Norbert
intézményvezető

Képviselői felvetések:
Horváth Vencel: A Tsz major É-i részén tuskók kerültek odahordásra, ne legyen illegális
szemétlerakó.
Felhívja a figyelmet az Önkormányzati területtől Ny-ra Csuha Gyula területe rendezett
körülmények közötti viszonya megteremtésére.
Tájékoztatást kér, hogy a település központján áthaladó területre – történelmi városrész – a
pályáztatás létrejött-e? Ismételten megfuttathatjuk, és megtörtént-e?
Tóthné Őri Ibolya: Nem lett, mert nincs rá esély.
Horváth Vencel: Jó, akkor majd a lakossági fórumon elmondják, hogy Tóthné Őri Ibolya
megtagadta.
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Szabóné Dr Csányi Marianna: Horvát-magyar pályázat keretében szeretnék megoldani.
Novák Ferenc: Kértem, hogy készítsék elő, nemzetközi pályázatból vagy más forrásból.
Horváth Vencel: Műszakilag megoldható?
Tóthné Őri Ibolya: Igen.
Szabóné Dr. Csányi Marianna: Horvát partnert kell találni.

Czirákiné Pakulár Judit: A Seregély utcában az autósok száguldoznak, ami főleg a gyerekekre
nagyon veszélyes. Javasolja a rendőrség megkeresését ez ügyben. Lakó- pihenő övezet tábla
kihelyezés kellene oda, de állítólag nem lehet. Akkor viszont javasolja, hogy 30 km/h-s
sebességkorlátozó tábla kerüljön kihelyezésre.
Novák Ferenc: Javasolja a 30 km/h-es tábla kihelyezését.
Kötő Attila: A lakó- pihenő övezet behajtási tilalmat is jelent.
Horváth Vencel: Lakó- pihenő övezet tábla kihelyezése miatt, mint ismeretes a képviselők
előtt már több probléma is adódott, meg kellett szüntetni.
Novák Ferenc: Javasolja a Seregély utca É-i oldalára 30 km/h-s sebességkorlátozó közúti
jelzőtábla kihelyezését.

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részt vételt és a nyílt ülést 8,00
órakor bezárta.
Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Kötő Attila
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Szirtes Balázs
Jkv. hitelesítő
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