Határozat: 157 - 164
Rendelet: 19 – 20

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. augusztus 3-án
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. augusztus 3-án 9,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Czirákiné Pakulár Judit, Magyarné Kovács Judit, Magyar Mária,
Szabadics József képviselők, Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Horváth István
beruházási ügyintéző.
Igazoltan távol van: Benkőné Gulyás Edit, Dr Hegedüs Ferenc, Marton Tamás, Novák Ferenc
képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Magyarné Kovács Judit és Magyar Mária képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ A 2009. évi költségvetésről szóló ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ Tűzoltó szertárra vonatkozó pályázatok elbírálása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ Pályázat a Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálására
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
4/ Befizetett helyi iparűzési adó 15%-ának felajánlása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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5/ Javaslat a 155/2009.(VII.13) számú Képviselőtestületi határozat módosítására (Iskola
bővítés, felújítás, ZÁÉV Zrt pótmunkák)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/ A Zalakaros 287/7 hrsz-ú és a Zalakaros 1372/9 hrsz-ú ingatlanok cseréjére vonatkozó
előszerződés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7/ A Zalakaros 1323/2 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ Egyéb ügyek
8/1Munkaidő változására javaslat,
20/2002.(XII.18.) sz önkormányzati rendelet , valamint a Polgármesteri Hivatal
SZMSZ-nek módosítására javaslat.
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
Zárt ülés keretében javasolja tárgyalni a 2. számu napirendet.

Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.

Képviselőtestület 157/2009. (VIII.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendre zárt ülés megtartását.
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1/ A 2009. évi költségvetésről szóló ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Magyar Mária: Kérdésként veti fel, hogy a köztisztviselői létszámbővítésnek mi az oka?
Czirákiné Pakulár Judit: A projektmenedzser feladatra egy fő került felvételre pályázati
forrásból történő finanszírozással.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
19/2009. (VIII.04.) 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 1.693.613
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
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A bevételi előirányzatokon belül
- Az intézményi működési bevételeket

127.510 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

338.230 eFt-ban

- Az önkormányzatok költségvetési támogatását

367.067 eFt-ban

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

40.136 eFt-ban

- A támogatás értékű bevételeket

505.229 eFt-ban

- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

15.370 eFt-ban

Európai Uniós projektekhez támogatás

454.227 eFt-ban

- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

29.300 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
a dologi jellegű kiadásokat
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a speciális célú támogatásokat

298.921 eFt-ban
85.272 eFt-ban
348.234 eFt-ban
17.708 eFt-ban
64.863 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat
- felújítási kiadásokat

699.811 eFt-ban
38.360 eFt-ban

- felhalmozási célú támogatásokat

3.000 eFt-ban

- kölcsönöket

6.200 eFt-ban

- a hitel-törlesztést
- a tartalékot
- költségvetési létszám-előirányzatot

4.348 eFt-ban
126.896 eFt-ban
91,5 főben

állapítja meg.
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2.§.
A”R” 8.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5. számú
melléklet szerint 38. 360 eFt összegben állapítja meg.”
3.§.
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 699.811 eFt összeggel hagyja
jóvá.”
4.§.
A”R” 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 28.238 eFt összegben hagyja jóvá.”
5.§.
A”R” 11.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 98.658 eFt összegben, a 7. sz.
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg, azzal, hogy meghatározza az átcsoportosításra
való jogosultságot is.”
6.§.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. augusztus 4.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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2/ Pályázat a Polgármesteri Hivatal energiaracionalizálására
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Czirákiné Pakulár Judit: Marton Tamás képviselővel történt egyeztetést követően javasolja,
hogy célszerű első lépésben a beruházás megterveztetése, ezt követően kerüljön sor a pályázat
benyújtására. A pályázatot a Dámfi Kft. (Zalakaros) vállalja elkészíteni. 300-500 eFt
szükséges a terv elkészítéséhez.
5 éves megtérülésre lehet számítani.
Szabadics József: Javasolja, hogy egy kivitelezési terv készüljön el, ennek alapján
egyértelműen meghatározásra kerülhetnek a költségek, és a pályázat ezt követően kerüljön
benyújtásra. Javasolja, hogy a Dámfi Kft-vel készítse el a pályázatot.
Javasolja a hőszivattyú vizsgálatát.
Horváth István: Javaslata szerint meg kellene becsülni, hogy milyen megújuló forrással
érdemes foglalkozni és azt követően adjunk megbízást a tervezésre.
Szabadics József: Írjunk ki pályázatot a tervezésre, egyidejűleg készüljön tanulmány a
megújuló energia gazdaságos felhasználására. A pályázatot a Dámfi Kft. készíti el
térítésmentesen. Javasolja, hogy a jelen előterjesztést a szeptemberi testületi ülésre ismételten
kerüljön előterjesztésre.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 158/2009. (VIII.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Pályázatot kíván benyújtani be a KEOP 2009/5.3.0/B felhívására, melynek
keretében a polgármesteri hivatal energiaracionalizálására kerül sor.
2/ A projekt elemei:
- az épület utólagos hőszigetelése
- régi nyílászárók cseréje
- hőszivattyús fűtési rendszer kialakítása
- kazáncsere
3/ A beruházás tervezésére pályázat kiírására kerüljön sor, egyidejűleg tanulmány
készüljön a megújuló energia gazdaságos felhasználására vonatkozóan .
A pályázatot a Dámfi Kft. (Zalakaros) térítésmentesen készíti el.
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4/ A beruházás tervezésére vonatkozó pályázatok eredményéről a képviselőtestület
a következő soros ülésén dönt.
Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

3/ Befizetett helyi iparűzési adó 15%-ának felajánlása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy a Bornapok és a városi rendezvényeknek a Közösségi
Ház dologi kiadási előirányzatként feltüntetése kerüljön módosításra azzal, hogy ezen
előirányzatok a Turisztikai Egyesület támogatása legyen.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a Bornapok, mint támogatott cél a Turisztikai Egyesület
számára, a városi rendezvények a közösségi ház számára kerüljön elszámolásra.
Szavazásra teszi fel a javaslatával a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 159/2009. (VIII.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
a.) A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.1) számú Ör. 31.§. /10/ bekezdése alapján - a
befizetett helyi iparűzési adó 15%-ának felajánlásáról – az alább felsoroltaknak megfelelően
14.062.200 Ft összegű támogatást biztosít.
Működési célú pénzeszköz átadásként:
Zalakaros Gránit Sportegyesület
Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány
Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Alapítvány
Zalakaros Iskoláért Alapítvány
Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület Zalakaros
Önkéntes Tűzoltóegyesület Zalakaros
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége
Vöröskereszt Zalakarosi Szervezete

1.569.700 Ft
448.800 Ft
603.500 Ft
437.700 Ft
519.100 Ft
419.000 Ft
911.500 Ft
454.800 Ft
115.100 Ft
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Zalakaros Kupa Nemzetközi sakkverseny Csuti SE
Karos Sprint Úszóklub Zalakaros
Zalakaros és Térsége Sportegyesület
Turisztikai Egyesület
- melyből 200.000 ft Bornapokra történő felhasználásra

2.405.700 Ft
485.600 Ft
200.200 Ft
2.957.400 Ft
11.528.100 Ft

Összesen:
Közösségi Ház dologi kiadási előirányzat:
Dalárda
Karos Táncegyüttes
Ezüst Klub Zalakaros
Városi rendezvények

296.800 Ft
100.000 Ft
77.400 Ft
250.000 Ft
724.200 Ft

Összesen:
Móra Ferenc Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda, Zeneiskola
és Könyvtár
Női Énekkar Zalakaros
Zalakaros Fúvós Együttes
Zöld Ág Néptánc Együttes

1.480.500 Ft
83.400 Ft
246.000 Ft

1.809.900 Ft
Összesen:
14.062.200 Ft
Mindösszesen:
b.) A támogatások pénzügyi fedezetét 14.000.000 Ft összegben a 2009.évi költségvetésben
céltartalékként tervezett összeg terhére, valamint 62.200 Ft-ot az iparűzési adó többlet-bevétele
terhére biztosítja. (Költségvetési rendelt 7. számú melléklet I/5. sora a céltartalék.)
Felhatalmazza a polgármester a támogatási szerződések aláírására.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

4/ Javaslat a 155/2009.(VII.13) számú Képviselőtestületi határozat módosítására (Iskola
bővítés, felújítás, ZÁÉV Zrt pótmunkák)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: A határozati javaslatban foglaltak elfogadását javasolja.
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 160/2009. (VIII.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 155/2009(VII. 13) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja.
Az 1. pont-ban a pótmunkák fő összesítőjében feltüntetett bekezdéseknél az 1. és
2. bekezdés változatlan marad , a 3. 4. bekezdés helyett az alábbiakat rendeli el:
-

Radiátorok, fűtési vezetékek mázolása nettó (6. és 7. pontok) 513.383 Ft
Aljzatkiegyenlítés padlóburkolat feltörése után visszamaradt aljzatbetonon (építési
napló szerint) 8. pontban részletezve nettó 2.312.674 Ft
Központi fűtésszerelés felújítási munkái nettó 308.200 Ft
2. A pénzügyi forrást a 2009.évi költségvetésben e célra biztosított céltartalék
terhére biztosítja bruttó 3.918 eFt összegben.
3. Felhatalmazza a polgármestert a pótmunkák elrendeléséhez szükséges
dokumentumok aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

5/ A Zalakaros 287/7 hrsz-ú és a Zalakaros 1372/9 hrsz-ú ingatlanok cseréjére vonatkozó
előszerződés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: A „B” változat elfogadását javasolja.
Szabadics József: A gazdasági válságra tekintettel az „A” változatot javasolja elfogadásra.
Magyarné Kovács Judit: Kérdésként veti fel, hogy az önkormányzatot milyen hátrány érné, ha
a Draskovics Kft. értékesítené a Jegenye sori területét.
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Szirtes Lajos: Az önkormányzati terveket nem lehetne érvényesíteni, tekintettel arra, hogy
ezen a területen az egészségügyi centrum bővítése szükséges.
Szabadics József: Méltányosságból javasolja az „A” változat elfogadását azzal, hogy az
önkormányzat két hónapos felmondási idővel megszüntethesse a szerződést.
Szirtes Lajos: A „B” változat elfogadását javasolja azzal, hogy a végleges csereszerződés
kerüljön megkötésre 2010. julius 15-i fizetési megjelöléssel. Amennyiben a végleges
csereszerződés nem kerül megkötésre, akkor kezdeményezzük az előszerződés felbontását.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 161/2009. (VIII.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A CLUB KAROS Kft kérelmében foglaltakat, - miszerint Zalakaros Város
Önkormányzat tulajdonát képező Zalakaros 287/7 hrsz-ú ingatlan és a CLUB
KAROS Kft tulajdonát képező zalakarosi 1372/9 hrsz-ú ingatlan cseréjére
vonatkozó csereszerződés megkötése 2010. július 15. napjáig kerüljön halasztásranem fogadja el., nem járul hozzá a csere előszerződés módosításához..
A csere előszerződésben foglaltak szerint járul hozzá, ahhoz, hogy a végleges
csereszerződés megkötésre kerüljön, azzal, hogy az értékkülönbözet, a
18. 500.000,-Ft + ÁFA megfizetésére részletfizetést engedélyez 2010. július 15.
napjáig.
Amennyiben a végleges csereszerződés nem kerül megkötésre, akkor
kezdeményezzük az előszerződés felbontását.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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6/ A Zalakaros 1323/2 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Javasolja a határozati javaslatot elfogadásra.
Szirtes Lajos: Javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a kötbérigényről
történő lemondás a beruházás megvásítása érdekében a gazdasági válságra tekintettel történik.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az elhangzott javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 162/2009. (VIII.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Hozzájárul ahhoz, hogy Zalakaros Város Önkormányzata nyilatkozzon, hogy a
Zalakaros 1323/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a keretbiztosítéki jelzálogjog,
valamint vételi jog a Magyarországi Volksbank Zrt. javára bejegyzésre kerüljön az
ingatlan nyilvántartásba, azzal, hogy a beruházást finanszírozó Volksbank Zrt.
igazolást ad arról, hogy a felvett hitel összege kizárólag üzemanyagtöltő állomás
létesítéséhez használható fel.
Zalakaros Város Önkormányzata ezennel lemond a kötbérigényéről 2009. június
30. napjától 2010. március 31. napjáig, tekintettel a gazdasági válságra a beruházás
megvalósítása érdekében.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester a nyilatkozat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
7/ Egyéb ügyek
7/1/ Munkaidő változására javaslat, a 20/2002.(XII.18.) sz önkormányzati rendelet ,
valamint a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek módosítására javaslat.
/Előterjesztés a jegyzőkönyvöz mellékelve/
Szirtes Lajos: A rendkívüli időjárási viszonyokra tekintettel javasolja, hogy a
Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal napi munkaidő beosztását 2009. 08.04-2009.08.20ig 6,00 órától – 14,00 óráig állapítsa meg.
A munkaidő változása miatt a 20/2002. (XII.18.) sz. Ör. I. fejezet 2. §. /1/-/2/ bekezdése,
valamint a Polgármesteri Hivatal IV. fejezet 16.pontja módosítása szükséges.
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet módosítását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestületének
20/ 2009. ( VIII.04.) sz. rendelete
a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 20/2002.(XII.18.) számú Önkormányzati rendeletének ( Ör.)
módosításáról
Zalakaros Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4. §-ának felhatalmazása alapján a következő
rendleletet alkotja:
1. §
Az a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 20/2002.(XII.18.) számú Önkormányzati rendeletének (
továbbiakban Ör.) 2.§ helyében az alábbi rendelkezés lép:
Munkaidő
(1) A Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől ,
péntekig 6-14 óráig tart 2009. 08. 04. napjától 2009. 08.20. napjáig.
(2) A Hivatal ügyfélfogadási ideje a következő:
Zalakaros Városban
Hétfő:
6,00-12,00 óra
12.30-14,00 óra
Kedd:
6,00-12,00 óra
Szerda:
6,00-12,00 óra
12,30-14,00 óra
csütörtökön: ügyfélfogadás nincs
pénteken:
6,00-12,00 óra
Zalamerenye Községben:
Hétfő:

13.00- 14.00 óráig
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2. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. augusztus 4.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 163/2009. (VIII. 03.) számú határozata:
Képviselőtestület
A polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának IV. fejezet 16. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
16. A munkarend és az ügyfélfogadás rendje
(1) A Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől ,
péntekig 6-14 óráig tart 2009. 08. 04. napjától 2009. 08.20. napjáig.
(2) A Hivatal ügyfélfogadási ideje a következő:
Zalakaros Városban
Hétfő:

6,00-12,00 óra
12.30-14,00 óra
Kedd:
6,00-12,00 óra
Szerda:
6,00-12,00 óra
12,30-14,00 óra
csütörtökön: ügyfélfogadás nincs
pénteken:
6,00-12,00 óra
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Zalamerenye Községben:
Hétfő:

13.00- 14.00 óráig

Czirákiné Pakulár Judit: Bejelenti, hogy a pályázat készítésére vonatkozó ajánlatok
beérkeztek, a kiértékelésük még nem történt meg.
Kéri a testület előzetes felhatalmazását a kisléptékű fejlesztésekre vonatkozó pályázatra,
melynek beadási határideje október 2-a. Ez a pályázat a fürdő előtti sétányra vonatkozik.
Határozati javaslata szerint a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést pályázat készíttetésére.
Szabadics József: Egyetért a javaslattal.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 164/2009. (VIII.03.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 147/2009.(VII.13.) számú határozatában foglaltak alapján felhatalmazza a
Polgármestert arra, hogy a kisléptékű fejlesztésekre vonatkozó NYDOP-20093.1.1/C kódszámú pályázat – a fürdő előtti sétány kialakítása - elkészíttetésére a
legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést.
Határidő: 2009. október 2.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Tájékoztatást ad arról, hogy 2009. július 30. napján Dr. Molnár Csaba
kancelláriaminiszter látogatást tett Zalakaroson.
Bejelentette továbbá, hogy Zalakaros város 2004. évtől 2009. évig 19 pályázatot nyert el, 1,5
milliárd Ft támogatási összegben.
Tájékoztatta a testületet a Vizmü Közgyűléséről.
Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a fürdő vendégforgalma 3,6 %-kal csökkent, az IFA 5
%-kal csökkent.
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Czirákiné Pakulár Judit: Tájékoztatást adott az Olesno-i látogatásról.

Szirtes Lajos: Mivel több napirend nem volt, bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés
keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Magyarné Kovács Judit
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Magyar Mária
Jkv. hitelesítő
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