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Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2012. DECEMBER 21-én megtartott
Nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. december 21-én 8,30
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs képviselők, Deutschné Lang
Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila alpolgármester, Szabóné Dr
Csányi Marianna önkormányzati szakreferens.
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Szociális étkeztetés, az orvosi ügyelet működését, valamint a közművelődési
feladatellátást meghatározó személyi ( szakmai ) feltételek további biztosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Közös önkormányzati hivatalok létrehozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Egyéb ügyek
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
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Képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Szociális étkeztetés, az orvosi ügyelet működését, valamint a közművelődési
feladatellátást meghatározó személyi ( szakmai ) feltételek további biztosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai bizottság határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 118/2012. (XII.10) számú határozata
A bizottság
egyhangúlag javasolja , a határozati javaslat alapján a következőket.
- A szociális étkeztetés - mint önkormányzati feladatellátás – jogszabályszerinti működtetése
érdekében az 1 fő, 4 órás részmunkaidős munkavállaló - Ihász Zoltán Györgynétovábbfoglalkoztatását 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig
- Az orvosi ügyelet jogszabályszerinti működtetése érdekében az 1 fő, teljes munkaidős
munkavállaló – Mándli János- gépkocsivezetői munkakörben való továbbfoglalkoztatását
2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig
- A közművelődési feladatellátás jogszabályszerinti működtetése érdekében az 1 fő, teljes
munkaidős munkavállaló – Sinkovics Norbert - továbbfoglalkoztatását 2013. január 1.
napjától 2013. december 31. napjáig
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 126/2012. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság
A szociális étkeztetés, az orvosi ügyelet működését, valamint a közművelődési feladatellátást
meghatározó személyi ( szakmai ) feltételek további biztosítására vonatkozóan javasolja:
- A szociális étkeztetés - mint önkormányzati feladatellátás – jogszabályszerinti működtetése
érdekében az 1 fő, 4 órás részmunkaidős munkavállaló - Ihász Zoltán Györgynétovábbfoglalkoztatását 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig
- Az orvosi ügyelet jogszabályszerinti működtetése érdekében az 1 fő, teljes munkaidős
munkavállaló – Mándli János- gépkocsivezetői munkakörben való továbbfoglalkoztatását
2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig
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- A közművelődési feladatellátás jogszabályszerinti működtetése érdekében az 1 fő, teljes
munkaidős munkavállaló – Sinkovics Norbert - továbbfoglalkoztatását 2013. január 1.
napjától 2013. december 31. napjáig.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 406/2012. (XII.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A szociális étkeztetés - mint önkormányzati feladatellátás – jogszabályszerinti
működtetése érdekében az 1 fő, 4 órás részmunkaidős munkavállaló - Ihász Zoltán
Györgyné- továbbfoglalkoztatását 2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig
jóváhagyja.
2/ Az orvosi ügyelet jogszabályszerinti működtetése érdekében az 1 fő, teljes munkaidős
munkavállaló – Mándli János- gépkocsivezetői munkakörben való továbbfoglalkoztatását
2013. január 1. napjától 2013. december 31. napjáig jóváhagyja.
3/ A közművelődési feladatellátás jogszabályszerinti működtetése érdekében az 1 fő, teljes
munkaidős munkavállaló – Sinkovics Norbert - továbbfoglalkoztatását 2013. január 1.
napjától 2013. december 31. napjáig jóváhagyja.
4/ Felhatalmazza a polgármestert az 1-3. pontokban meghatározott, tovább foglakoztatással
összefüggő, munkáltatói feladatok végrehajtására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: személyzeti munkatárs/szervezés)

2/ Közös önkormányzati hivatal létrehozási kérelemről döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A költségvetési támogatás összegében változás történt, ezért nem bíráltuk el
előző ülésünkön Zalaszabar kérését, mely alapján közös hivatalt szeretne Zalakarossal
létrehozni. A megváltozott feltételek alapján tárgyalásokat folytattunk Zalaszabarral és

4

megállapodtunk, hogy a 17,9 millió forintot, amit kaptak, abból havi 100 eFt-ot átad
Zalakarosnak. Zalamerenye havi 60 eFt-ot ad át Zalakarosnak.
Egy középfokú szociális ügyintéző bére, és egy felsőfoki pénzügyi végzettségű és
államigazgatási főiskolai végzettségű ügyintéző – aki 3 nap Zalakaroson, 2 nap Zalaszabarban
dolgozna - bérét finanszíroznák havonta.
92-95 millió forintos normatívához jutna így Zalakaros és tudná finanszírozni a köztisztviselői
kart Zalakaros.
Ismerteti a két határozati javaslatot, amelyet ha elfogad a képviselőtestület, akkor 2013. január
1-től létrejöhet a közös hivatal.
Kéri, hogy támogassa a képviselőtestület a közös hivatal létrehozását, hogy a megállapodás
aláírásra kerülhessen.
Böröcz József: A 100 eFt és a 60 eFt fix összeg?
Bácsai Attiláné: Ezekről az összegekről el kell számolni, mivel hivatali fenntartásra lehet
fordítani az állam által biztosított összeget. Átalány formájában kérik, év végén elszámolunk,
egy kerül a megállapodásban rögzítésre.
Ennyivel kevesebbet ad át nekünk, a normatív támogatást a két település kapja az államtól. A
megállapodás függvényében a közös hivatal köt egy megállapodást pénzeszköz átadásokról,
amit ők kapnak állami támogatást, abból nekünk havonta adja vissza a közös önkormányzati
hivatal fenntartásra történő hozzájárulás címén. Ez a költségvetésben így jelenik meg. Az
ottani kirendeltség fenntartásához maradjon vissza, azt nem adják nekünk.
Böröcz József: Havonta ez a 100 eFt fix vagy egyik hónapban 50 eFt-ot kérünk?
Bácsai Attiláné: Fix, minden hónapban 100 eFt.
Szirtes Balázs: Utalták az Önhiki-s pénzeket, Zalamerenye mennyit fizet ebből?
Bácsai Attiláné: 7-800 eFt-ot átutalt már Zalamerenye.
Novák Ferenc: Amíg Ódor László a polgármester, addig le kell rendezni a zalamerenyei
adósságot, nem szabad görgetni tovább.
Böröcz József: Van reális esélye a visszatérítésnek, van vagyon is?
Kötő Attila: Igen, van vagyon is.
A polgármester pozitívan állt hozzá, szándékában áll lerendezni.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Zalamerenyére vonatkozóan a közös önkormányzati hivatal
létrehozására vonatkozó megállapodásban kell a település hozzájárulásáról dönteni.
Novák Ferenc: A képviselőtestület járuljon hozzá, hogy a zalaszabari önkormányzat a
zalakarosi hivatalhoz csatlakozzon, a feltételek megállapodásban kerüljek részletezésre,
hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 407/2012. (XII.21.) számu határozata:
Zalakaros Város Képviselőtestülete:
1/ A Zalaszabar Önkormányzata által kezdeményezett megkeresése alapján elfogadja
Zalaszabar község a Zalakarosi Közös Hivatalhoz csatlakozását.
2/ A további feltételek a megállapodásban kerülnek részletezésre.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: A polgármesteri hivatalt meg kell szüntetnünk, a közös önkormányzati hivatal
létrehozására megállapodás, alapító okirat elkészítése, és külön megállapodás megkötése
szükséges a Zalamerenyei és a Zalaszabari önkormányzattal az együttműködésre.
Fel kell mondani a Zalamerenyei önkormányzattal az igazgatási feladatok ellátására kötött
megállapodást, így fogadható el a közös hivatal Szmsz-e.
A hatályban lévő Szmsz-eket hatályon kívül kell helyezni.
Szavazásra teszi fel a Zalakarosi Közös Önkormányzati hivatala létrehozása érdekében a
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratának elfogadására vonatkozó
határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 408/2012. (XII.21.) számu határozata:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete:
1.) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének g.)
pontjában kapott jogkörében eljárva, Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala megszüntető okiratát elfogadja, az intézményt 2012.
december 31-ével, jogutódlással egyesítéssel (összeolvadással) megszünteti.
2.) Egyúttal a polgármesteri hivatalalapító okiratát módosító önkormányzati határozatait
2012. december 31-ével hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2012. december 21.
Felelős: dr. Józsa Zsanett jegyző (a határozat megküldéséért)
Határozatról értesül: MÁK, Zalaegerszeg, pénzügyi osztály, irattár
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Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy:
- a Zalakarosi Közös Önkormányzati hivatala létrehozásról szóló megállapodás jóváhagyására
vonatkozó határozati javaslat,
- a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadására vonatkozó
határozati javaslat,
- a Zalamerenyei Önkormányzattal az igazgatási feladatok ellátására kötött megállapodás
megszüntetésére vonatkozó határozati javaslat,
- a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadására vonatkozó határozati javaslat,
a Zalakaros-Zalamerenye-Zalaszabar Önkormányzatok Képviselőtestületei együttes ülésén
kerülnek megszavazásra és elfogadásra.

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2013. január 10-15 között 2 témában
kell képviselőtestületi ülést tartani.
Az energetikai pályázatra vonatkozóan december elején megszületett az energetikai pályázat,
amelyet 40 napon belül lehet benyújtani. Javasolja, hogy az első napon nyújtsuk be. Ennek
érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg az ügyintézők dolgozzanak rajt, akik
felelősek azért, hogy a pályázat eredményes legyen.
A tankerülettel alá kell írni a vagyonhasznosítással kapcsolatos megállapodást, amely törvényi
előírás.

3/ A KÖH létszám és szervezeti felépítésének megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A Közös Önkormányzati Hivatal megállapodás-tervezetében a hivatal létszámát
és szervezeti felépítését Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg.
Ahhoz, hogy a megállapodás elfogadásra kerülhessen, kérem, hogy a KÖH SZMSZ-ének 1/2.
számú mellékletében találhatótáblázatot meg kell vitatnunk és el kell fogadnunk.
Böröcz József: A közös hivatal létszámára vonatkozóan elfogadja a kidolgozott feltétel
rendszert, amely 19 fő, 2 zalaszabari, 2 kistérségi alkalmazott volt.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A létszám- és állománytábla az Szmsz mellékletét képezi. Úgy
került megtervezésre, hogy 19 fő a hivatal törzsállománya, a hivatal részéről azonban igény
lenne + 1 főre, illetve zalaszabari hivatalból átvételre kerül 2 fő, illetve 2 fő kistérségi
feladatokra. 19 + 1 fő a hivatali feladatok ellátására szükséges.
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A jelenlegi jogszabályi és feladat változások megkövetelik, hogy ez a létszám legyen a
hivatalban, és megfelelő színvonalon legyen a végezhető a munka.
Deutschné Lang Erika: Van, aki nyugdíjas lesz 1 év múlva és kimegy a rendszerből.
Tegnaptól nyertes pályázattal rendelkezünk, a projektben lesz lehetőség néhány dolgozó
bérének finanszírozására, a + 1 fő indokolt, fogadja el a képviselőtestület, javasolja.
Novák Ferenc: Amennyiben a projektekből és külső forrásból lehet finanszírozni, fogadja el a
képviselőtestület.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Javasolja, hogy most hozzon döntést a képviselőtestület, hogy
biztosítsa a nyugodt feladatellátást.
Kötő Attila: Két dologra világított rá Deutschné alpolgármester asszony, képezzünk
tartalékot, ha nyugdíjba megy egy fő, nem baj, hogy lesz plusz egy fő, aki beáll a helyére.
Ettől függetlenül, hogy finanszírozható, vagy ne legyen egy fő tartalék.
Bácsai Attiláné: Azzal hagyja jóvá a jogász státuszt, hogy a projektekből ebben az évben
finanszírozható, és határozott idejű köztisztviselői szerződéssel, ha 2014-ben is
megteremthető a bére, utána újra lehet tárgyalni az állománytáblát.
Deutschné Lang Erika: Nem biztos, hogy a jogász bére a projektből finanszírozható, más
személyeké igen, pl. takarító, stb.
Bácsai Attiláné: Nem lehet kötelezettséget vállalni, ha nincs meg határozatlan időre a forrása,
a projektek kifutnak, utána miből finanszírozzuk?
Böröcz József: Ne olyan állást finanszírozzunk, amire nincs fedezet. Ha kell, akkor fel lehet
venni.
Novák Ferenc: A határozott idejüség kérdése hogy alakul?
Böröcz József: 19 és 4-et fogad el csak.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Az 1 fő foglalkoztatását indokoltnak tartja, az állománytábla
nem szentírás, a feladatok bővülhetnek, csökkenhetnek, rugalmasan lehet kezelni, lehet
változtatni rajt. A zavartalan munkavégzéshez szükséges ez a létszám.
Novák Ferenc: Kompromisszumos javaslat, hogy határozott időre, 1 évre javasolja a jogászt.
Bácsai Attiláné: Olyan embert nem tudunk felvenni, akinek 3-400 eFt-os fizetése van.
Böröcz József: Miét kell jogász? Van ügyvédi iroda, akivel szerződésünk van, az ő
állásfoglalásuk ki van kérve.
Itt is van 3-4 kiképzett szakember. akkor nem kell az ügyvédi irodától állásfoglalást kérni,
azért is fizetünk.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Konkrét jogászi napi feladatokra gondoltak, gyorsabban
naprakészen tudná a dolgozó végezni.
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Böröcz József: Eddig hány jogász volt?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Ő van, a jegyző volt, és Dr Velner Csilla volt.
Böröcz József: Ennyien voltak, mégis a Csetneki iroda véleményét kérték.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Ha eltérés volt, akkor kérték a Csetneki Iroda állásfoglalását.
Szirtes Balázs: Az ügyvédi iroda más aspektusból vizsgálta a dolgokat.
Javasolja az 1 fő jogászt megadni, ki tudjuk gazdálkodni a bérét.
Bácsai Attiláné: A projektekből igen.
Szirtes Balázs: Később látni fogjuk, hogy szükség van –e rá.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi az alábbi módosító javaslatot.
A hivatal létszáma 19 fő, + 1 fő határozott időre, 2013. december 31-ig történő alkalmazással.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a létszám és állománytáblát.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és
az előző szavazatot is figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 409/2012. (XII.21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Polgármesteri Hivatal létszám és állománytábláját, amely a KÖH SZMSZ-ének 1/2.
számú melléklete szerint elfogadja azzal, hogy a törzsállományban 2013. január 1. napjától 1
fő határozott idejű foglalkoztatását engedélyezi 2013. december 31-ig.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a KÖH 2013.évi költségvetésében ennek megfelelően kerüljön ez
beépítésre.
Határidő:2013. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző
(Operatív felelős: Pénzügyi Osztályvezető)
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Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvétel és 9,15 órakor a nyílt
ülést bezárta.
Bejelenti, hogy a Képviselőtestület együttes ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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