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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 8-án 10,00
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő
Attila alpolgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr
Csányi Marianna önkormányzati szakreferens, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Koma
Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Szirtes Balázs és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Helyi adóról szóló 10/2001. (VIII.01.) sz. Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
4/ Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Horváth József kuratórium elnöke
5/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia kuratórium elnöke
6/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnöke kérelme
ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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7/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Kovács Tamás kuratórium elnöke
8/ 2012. évi ellenőrzési terv megállapítása és stratégiai és középtávú belső ellenőrzési terv
elfogadása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
9/ Fiatalok letelepedésének segítése (telkek kedvező árának kialakításával fiatal házasok
otthonának kialakítása, első lakáshoz jutók támogatása)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében helyben megtartó programok
kidolgozása
(Ösztöndíjak alapítása, továbbtanulók adatbázisának létrehozása)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Új sportkoncepció kidolgozása
Sportról szóló helyi rendelet megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Általános ingyenes parkolás lehetőségének vizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Karos Park Kft. Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ Karos Park Kft. I. félévi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető
15/ Zalakaros.hu weboldal működésének felülvizsgálata
- új honlap készítésére ajánlattételi felhívás elkészítése
- új honlap működésének felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16/ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Vállalkozók Szövetségével
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata a településen
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18/ Isteni Irgalmasság Templom környéke tervei
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19/ Egészségterv
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/ Általános Iskola felvételi szabályzatának tárgyalása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

3

21/ Általános Iskola Minőségfejlesztési Programjának felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/ Beszámoló az Általános Iskolai 2010/11-es tanévről
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
23/ Zalakaros, Liget u. 39.sz. alatti ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatokról
döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24/ Zalakaros, Rákóczi u. 6.sz. alatti ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatokról
döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/ Zalakarosi un. volt gyógyszertár épülete bérbeadására pályázati felhívás
jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
26/ Zalakarosi un. sörpince épülete bérbeadására pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
27/ Zalakaros, 273. hrsz-u ingatlan értékesítésére pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
28/ Zalakaros, 269/1. hrsz-u ingatlan értékesítésére pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
29/ Javaslat a szociális étkeztetés működését meghatározó személyi ( szakmai ) feltételek
változtatására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
30/ Turisztikai Egyesület 2012. évi üzleti terve
Előadó: Dr Burján Richárd egyesület elnöke
31/ Lovas iskola sorsa
Előadó: Novák Ferenc polgármester
32/ Kötvény kibocsátás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
33/ Hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása (Zalaispa ajánlata)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
34/ Az un. LED-es pályázat ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
35/ Közbeszerzési lebonyolító kiválasztása a Sportpálya megvalósítására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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36/ Villamos energia közbeszerzés ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
37/ Óvodai és bölcsődei eszközbeszerzés ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
38/ Sport Hotel megvásárlására kérelem
Előadó: Novák Ferenc polgármester
39/ Egyéb ügyek
Novák Ferenc: A 9. és 10. számu napirendet összevontan javasolja megtárgyalásra.
Szirtes Balázs: Javasolja a 32. sz. napirendet levenni a napirendről, mivel a döntéshez nem áll
rendelkezésre elegendő információ, így az pontosításra szorul. Levételre javasolja továbbá a
38. sz. napirendet, mert semmilyen tervben nem szerepel, hogy ebben a tárgykörben ilyen
formában foglalkozzunk a témával, nem indokolja a téma tárgyalását az önkormányzat
gazdasági helyzete sem.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 32. számú napirend levételére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
nem fogadta el és úgy döntött, hogy a 32. számu napirend megtárgyalásra kerül.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 38. számú napirend levételére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
nem fogadta el és úgy döntött, hogy a 38. számu napirend megtárgyalásra kerül.
Marton Tamás: A Kanizsa Kosárlabda Klub támogatási kérelmét javasolja tárgyalásra
felvetetni.
Novák Ferenc: Egyéb napirend keretében javasolja tárgyalni az alábbi napirendeket:
39/1/ Pályázat benyújtása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című
kiírásra
39/2/ Men-Dan levele
39/3/ Közösségi közlekedés vonatkozásában zalakarosi szerepvállalás
39/4/ Olesnoi meghívás
39/5/ Tornaterem világítás korszerűsítése
39/6/ Kanizsa Kosárlabda Klub támogatási kérelme
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Böröcz József:A tornaterem világítás korszerűsítése napirendhez javasolja, hogy döntsenek a
kapu mögötti hálók felújítására, rögzítésére vonatkozóan.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az egyéb ügyek keretében tárgyalandó napirendi
javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: A 30. napirend, a TE üzleti terve, és a 36. napirendi pont, a villamos energia
közbeszerzés napirendek tárgyalása vonatkozásában kérés érkezett. A TE vonatkozásában a
TE elnöke kérte, mivel Budapestre utazik, hogy 13 óráig kerüljön megtárgyalásra, a 36.
napirend tárgyalását a Kardkovács Ügyvédi Iroda kérte, mivel budapestiek, hogy 13 óráig
kerüljön megtárgyalásra.
Szavazásra teszi fel a teljes napirendi javaslatot, a napirendek tárgyalására vonatkozó
ügyrendi javaslatokat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendek
tárgyalására vonatkozó javaslatokat elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: A Zrínyi u. kereszteződés felújítására beadott pályázat nem vezetett
eredményre. Miért nem, információt kér.
Kötő Attila: A pályázatot nem minősítették, döntést hoztak, egy megyében nem hoznak 2-3
nyertest, amely nem Zalakaros lett, hanem más település.
Novák Ferenc: A korábbi terveink módosításával sem tudtunk eredményt elérni, de nem
tettünk le a tervről.
Marton Tamás: Az új táblák kihelyezése elkezdődött. A régi táblákat, aki nem szedi be, kinek
a költségére kerül eltávolításra, pl. a régi benzinkútnál a gödör melletti tábla?
Novák Ferenc: A gödör melletti táblát a tulajdonos megszépítette. A közterületen lévő régi
táblák beszedésre kerültek, új táblák kerültek kihelyezésre. Jogosítványaink vannak a
közterületen lévő táblák eltávolítására.
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Dr Józsa Zsanett: A magánterületeken lévő táblákkal szemben hatósági intézkedés legtöbb
esetben nem kezdeményezhető. A jelezett esetben a közterületekről eltávolították a táblákat,
és magánterületre tették, van ilyen eset. A TE egységes táblái elhelyezésre kerültek, a
közterület-felügyelő figyeli a táblakihelyezéseket, és kiszabjuk a közterület-használati díjat,
ha nem kerül befizetésre a pénzügyi osztályhoz, valamint eltávolítja a hivatal.
Szirtes Balázs: A bölcsőde melletti játszótér bekerítése nem oldódott meg. Egyszerű
bekerítésről volt szó.
Novák Ferenc: Az óvoda nyertes pályázatából adódóan a kerítés 2 m-re nyugati irányban el
fog mozdulni, bővül az udvar, az óvoda, bölcsőde kerítése odébb kerül, ezzel egyidejűleg
kerül a játszótér is bekerítésre. A K-i oldalon pedig a napokban elkészül, mivel már készen
van a kerítés, a D-i oldalon tavasszal fog megépülni, mivel betonos, faszerkezetű kerítés lesz,
ugyanabban a stílusban, mint az óvoda és bölcsőde jelenleg meglévő kerítése.
Szirtes Balázs: Ez súlyos költséggel jár.
Novák Ferenc: Egy szakaszon két különböző stílusú kerítés nem lenne szép. Megnézik, hogy
mennyi plusz költséget jelent.
Szirtes Balázs: A célszerűséget kellene nézni, ami hatékonyan működik, nem az esztétikai
szempontot kell figyelembe venni.
Novák Ferenc: Az esztétikum csak egy oldalon kerül megvalósításra. Eddig nem volt baleset,
téli időszak jön, a fél év csuszás nem fog problémát okozni. Javasolja elfogadni a válaszát a
megoldásra.
Czirákiné Pakulár Judit: A 268/2011. (VIII.23.) számú képviselőtestületi határozatnál kételyei
vannak, a szövegezés nem felel meg annak, amilyen döntést hozott a testület. A
képviselőtestület úgy döntött, hogy nem támogatja, hogy az alpolgármester részt vegyen a
Magyar Borok Utja Rallyn. 200 üveg bort biztosított, amelyet az elszállásoltak kapják meg,
nem így történt a határozat végrehajtása.
Novák Ferenc: Az önkormányzat 100 eFt +Áfa összeget, és 200 üvegbort adott, pontos volt a
végrehajtás.
Czirákiné Pakulár Judit: A költségeket hibás külön kezelni, az adófizetők pénzéből kerültek
felhasználásra, az alpolgármester 3 napos szórakozását nem az adófizetők pénzéből kell
finanszírozni.
Novák Ferenc: Büszkék vagyunk arra, hogy szép eredményt értek el a hölgyek a versenyen,
ez Zalakarosnak dicsőséget hozott.
Czirákiné Pakulár Judit: A marketing értékéhez hozzáfűzve, konkrétan kereste az interneten,
fél óra kutakodás után jutott információhoz, így nem volt marketing étéke, aki nem tudott
róla, az még hosszabb ideig juthatott hozzá.
Novák Ferenc: Valószínű rossz helyen kereste, sok helyen megjelent a keresőben.
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Czirákiné Pakulár Judit: Nem rossz helyen kereste, hanem a Google-ben.
Böröcz József: A 124/2011. (IV.07.) számu határozat végrehajtására vonatkozóan, a helyi
vállalkozók bevonása a helyben végzendő munkákba, nem valósult meg. Kéri, hogy ne csak
egy-egy vállalkozó, hanem az összes vállalkozó kapjon lehetőséget, hogy ajánlatot adjanak.
Novák Ferenc: Egyetért. A beruházások vonatkozásában, meghívást kaptak azok, akiknek a
profilja megegyezik a végzett munka tárgyával.
Kötő Attila: A döntést követően a fürdő FB tájékoztatta a fürdő vezetését, hogy megkapták a
zalakarosi vállalkozók névsorát, a névsor nem biztosit jogosulatlan előnyöket.
Süslecz Árpád: Megerősíti Böröcz képviselő hozzászólását, a kisebb vállalkozók is kapjanak
értesítést, döntsék el ők, hogy jelentkeznek-e vagy sem, ha igen, de mégsem tudják teljesíteni,
akkor az önkormányzatot nem éri vád, hogy nem kaptak értesítést.
Novák Ferenc: Egyetért a felvetéssel.
Czirákiné Pakulár Judit: A közéleti eseményeknél, június 15-i légimarketing egyeztetésről
tájékoztatást kér.
Novák Ferenc: Zalakarosi angol család megkereste az önkormányzatot, milyen
együttműködési lehetőség van arra hogy Angliából a sármelléki reptérre járat indítására
kerüljön sor. Jeleztük, hogy fontosak a járatok, valamint az is, hogy Zalakarosra vendégek
érkezzenek. Az elvárásokat még pontosítani kell, tájékoztató jellegű tárgyalás volt, nincs
újabb fejlemény. Hévízen volt tárgyalás, Németországra irányuló marketing és Sármellék
kapcsolatáról. Héviz a házigazda, a 2012-re vonatkozóan még nincsenek konkrétumok,
terveik szerint a fürdővárosok - Sárvár, Héviz, Zalakaros, Bükfürdő – összefognak és
utasokat várnának a sármelléki reptérre. A reptérrel gondok vannak, működőképességét fenn
kell tartani. Zalakaros a légi marketinget több millió Ft-tal támogatta. Megkeresnek
bennünket e tárgyban.
Marton Tamás: A184/2011. (VI.09.) számu képviselőtestületi határozat a viziközmü
beruházásokra vonatkozóan az informatikai fejlesztést érintette, amelyben arról határoztunk,
hogy szakembert kérnek fel, aki az önkormányzat érdekeit képviselik. Felkértek-e a
szakembert.
Novák Ferenc: Még nem került a szakértő kiválasztásra.
Dr Józsa Zsanett: A következő beruházások során a bonyolítóval felvették a kapcsolatot,
hogy kell e közbeszerzés, vagy ajánlattételi felhívás. Az egyeztetések folynak, a Vizmü
képviselői is megkeresték az önkormányzatot. Pályázathoz kapcsolódó beruházásokkal
kapcsolatban kell az összegek vonatokozásában tárgyalni. Ezt szeretnék a következő ülésekre
behozni, hogy véglegesen indulhasson a beruházás.
Marton Tamás: A közbeszerzés kiírás elkészítéséhez tartja szükségesnek informatikai
szakember igénybevételét.
Novák Ferenc: A szakértő álláspontja a közbeszerzési eljárásban érvényesülni fog. A
következő ülésre szakértői véleménnyel együtt hozzuk.
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Marton Tamás: Szakember készítse el a szakértői véleményt, nem laza tanácsadást, hanem a
tervezésben való aktív részvételt kér.
Novák Ferenc: A beruházási ügyintéző elment, a feladatok szét vannak osztva, rendeződik ez
a helyzet, és szakember kezébe kerül, egyetért, így lesz az anyag előkészítve.
Böröcz József: Egyetért Marton képviselővel, fontos a műszaki szakember bevonása, az ilyen
irányú beruházásokat nem kell halasztani, mivel az árak is egyre drágábbak, minél tovább
húzzuk.
Novák Ferenc: A döntés már megszületett, modern, biztonságos irányító rendszer lesz.
Marton Tamás: A 203/2011. (VI.09.) számu képviselőtestületi határozat, a közbeszerzési
szabályzat módosítása, egységes szerkezetbe foglalására vonatkozott. Véleménye szerint,
olyan szabályzatot alkotunk, ami azokra a beszerzésekre vonatkozik, amire nem vonatkozik a
Kbt., akkor miért várunk arra, hogy az új közbeszerzési törvény megszülessen. Javasolja a
szabályzat mielőbbi átdolgozását.
Dr Józsa Zsanett: A Kbt. megszületett, egyes részei hatályba léptek, egybe szeretnék kezelni,
a Kbt. a jelenlegi felelősségi rendszer beépítését jelenti a beszerzési szabályzatba, amely
nyilván a hivatal részéről az értékhatár alattiakra is vonatkozik, nemcsak a közbeszerzésekre.
Ebbe bevonjuk a képviselő urat is, hogy álljon össze a szabályzat. Nem tartják célszerűnek két
szabályzat összeállítását.
Novák Ferenc: Milyen határidőre tudja a hivatal elkészíteni?
Dr Józsa Zsanett: A februári soros ülésre tudják behozni.
Marton Tamás: A törvény megszületett, nem kell az életbelépését megvárni.
Dr Józsa Zsanett: A decemberi ülésre nem tudják behozni, gyakorlati alkalmazását
tanulmányozzák az új törvénynek.
Azért sem javasolja a decemberi ülésre, mivel január 1. után lép hatályba.
Marton Tamás: Olyan beszerzéseket szabályoznak, ami nem Kbt. hatálya alá tartoznak, nem
fogadja el a választ ezért.
Novák Ferenc: A kettő szakmai álláspont ütközik.
Az érintett szakemberekkel konzultálnak, hogy a kérés teljesíthető-e, és következő ülésen
tájékoztatjuk a képviselőket az álláspontjukról, a szakmai vita lezárása érdekében.
Böröcz József: A város napi rendezvény díjátadásra vonatkozóan zavaró volt, hogy szakadt
farmerben lévő gyerek konferált, mindenki szépen ki volt öltözve. A jövőben a megjelenésre
jobban oda kell figyelni.
Novák Ferenc: Az öltözködés és a megjelenés modernséget jelentett. Jelezni fogjuk a
szervezők számára az észrevételt.
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Marton Tamás: A zenepavilonnál megrendezett koncerteken is hasonló öltözékű konferanszié
volt, egyetért, hogy a színpadon lévők tiszteljék meg a rendezvényt.
Süslecz Árpád: Élvezhetetlen volt a hang, és hangszín egyes előadásokon, az akusztika nem
megfelelő, javítani szükséges.
Novák Ferenc: A Turisztikai egyesület intézkedéseket fog tenni a technika cseréje illetve,
javítása érdekében.
Dr Józsa Zsanett: Több határozatnál határidő módosítást kérünk, az alábbiak szerint:
- A 160/2011. (V.26.) sz. képviselőtestületi határozat végrehajtási határidejét 2011. november
30-ig meghosszabbítani.
- A 1702011. (VI.09.) sz. képviselőtestületi határozat végrehajtási határidejét 2011. december
31-ig meghosszabbítani.
Novák Ferenc: A Kbt. határidő módosításra időt kér a Hivatal, a következő soros ülésen
válaszol tájékoztatjuk a képviselőtestületet a szakértői állásfoglalásról.
A beszámoló többi részét javasolja, hogy a képviselők vegyék tudomásul.
Szavazásra teszi fel az elhangzott válaszokat és pontosításokat.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 272/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Polgármester beszámolóját elfogadja és az alábbi határozatok végrehajtási határideje
meghosszabbítását engedélyezi.
- A 160/2011. (V.26.) sz. képviselőtestületi határozat végrehajtási határideje:
2011. november 30.
- A 1702011. (VI.09.) sz. képviselőtestületi határozat végrehajtási határideje:
2011. december 31.
- A 203/2011. (VI.09.) sz. képviselőtestületi határozat végrehajtási határidejének módosítása
miatt az érintett szakemberekkel konzultáljon a Jegyző arról, hogy azon képviselői kérés,
mely a közbeszerzési szabályzat decemberi ülésre való elkészítését javasolja, teljesíthető-e, és
következő soros ülésen a jegyző tájékoztassa a szakmai álláspontról a képviselőket.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
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2/ Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a bizottsági elnökök egyezzenek meg, hogy ki ismereti az
összevont bizottsági határozatot.
Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 23/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 23/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 23/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Javasolja a bizottsági állásfoglalás jóváhagyását.
A könyvvizsgálói jelentés kiosztásra került, az szintén javasolja az elfogadását.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 273/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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3/ Helyi adóról szóló 10/2001. (VIII.01.) sz. Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 24/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) sz. Ör. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet
az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 24/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) sz. Ör. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet
az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 24/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) sz. Ör. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet
az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
28/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú Önkormányzati rendeletének
módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében, 5., 6., 7. §-ában, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
38. § (6)., a 175. § (24) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.)
18.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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Az adó mértéke
(1) A 14. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján fizetendő idegenforgalmi adó mértéke
személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft/fő/vendégéjszaka.
2. §.
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Dr Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2011. szeptember 9. napján
Dr Józsa Zsanett
jegyző

4/ Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Horváth József kuratórium elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van Horváth József a Kuratórium elnöke.
Horváth József: Megköszöni a 4 évre kapott további bizalmat. 18 éve végzi ezt a
tevékenységet, nem volt fennakadás. A változó jogszabályi feltételekhez igazítják
működésüket.
Köszönik az önkormányzat támogatását.
Novák Ferenc: Zalakaros értéke a jó közbiztonság, megköszönik a munkájukat, próbálnak
támogatást adni, és járuljanak továbbra is hozzá a közbiztonság javításához.
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Szavazásra teszi fel a beszámolót.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 274/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját elfogadja.
A Képviselőtestület döntéséről az Alapítványt tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Horváth József az ülésteremből távozott.

5/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia kuratórium elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Káldiné Kopcsándi Szilvia a Kuratórium elnöke.
Káldiné Kopcsándi Szilvia: Az alapítvány az alapító okirat szellemében működött. A 2010.
nem volt zökkenőmentes, könyvelő csere, augusztusban plébános csere is volt. Az idei év
anomáliái visszavethetők a püspökség, a tervezés, az átadással kapcsolatos gondokra, amelyek
a mai napra már megszűntek, és tudják a feladatokat zökkenőmentesen végezni. Junius10-én
ünnepelte 5. évfordulóját az új templom. A komplettirozás az elkövetkezendő évek
folyamatos feladata.
Novák Ferenc: Megköszönik a végzett munkát.
Süslecz Árpád: A templom környéke ész az önkormányzat közterülete egyéb szempontok
figyelembevételével rendezés előtt áll. Kéri, hogy az egyház képviselői tartsanak az
önkormányzattal egyeztetést, mit szeretnének megvalósítani, ne külön-külön, hanem együtt
döntsenek a tennivalókról, harmonikusan a cél elérése érdekében.
Káldiné Kopcsándi Szilvia: A járdától a templom bejáratig terjedő díszburkolat lerakásával
kapcsolatosan tájékoztatja a képviselőket, hogy azt két független szakember is látta, az ő
elképzeléseit javasolja elfogadni, sugaras legyen, amely növeli optikailag a teret.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a beszámolót.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 275/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját elfogadja.
A Képviselőtestület döntéséről az Alapítványt tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

6/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium elnöke kérelme
ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja a határidő hosszabbítást december 31-ig megadni, amely a támogatás
felhasználásáról szóló elszámolásra vonatkozik.
Javasolja elfogadásra.
Szavazásra teszi.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 276/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány Kuratórium részére a támogatás
felhasználásáról szóló elszámolásra határidő hosszabbítást engedélyez 2011. december 31-ig.
A Képviselőtestület döntéséről az Alapítványt tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Káldiné Kopcsándi Szilvia az ülésteremből távozott.

7/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Kovács Tamás kuratórium elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Kovács Tamás a Kuratórium elnöke.
Novák Ferenc: Megköszöni a végzett munkát.
Szavazásra teszi a beszámoló elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 277/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját elfogadja.
A Képviselőtestület döntéséről az Alapítványt tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

8/ 2012. évi ellenőrzési terv megállapítása és stratégiai és középtávú belső ellenőrzési terv
elfogadása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 25/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
A 2012. évi ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
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A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 25/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
A 2012. évi ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 25/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
A 2012. évi ellenőrzési tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 278/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Stratégiai és középtávú ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerint
elfogadja és jóváhagyja.
2. Az előterjesztés 2. számú mellékletében megfogalmazott, Zalakaros Város Önkormányzata
és a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár költségvetési szerv 2012. évi ellenőrzési tervét megtárgyalta és az előterjesztésben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: Azonnal (2011. szeptember 9.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

9/ Fiatalok letelepedésének segítése (telkek kedvező árának kialakításával fiatal házasok
otthonának kialakítása, első lakáshoz jutók támogatása)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

10/ Fiatalok elvándorlásának csökkentése érdekében helyben megtartó programok
kidolgozása
(Ösztöndíjak alapítása, továbbtanulók adatbázisának létrehozása)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a 9. és a 10. sz. napirendek összevontan kerülnek
megtárgyalásra.
Süslecz Árpád: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 26/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Az önkormányzatnak a fiatalok letelepedése érdekében elsődlegesen a munkahelyteremtést
kell előmozdítania.
A letelepedés elősegítése, a lakosságszám növelése érdekében - nemcsak életkorhoz kötődően
- a kedvezményes telekértékesítés feltételeit ki kell dolgozni, amelynek érdekében felül kell
vizsgálni az É-i lakóterületen telekértékesítés feltételeire vonatkozó megállapodást.
A képviselőtestület áprilisi ülésén meghatározott stratégia alapján ki kell dolgozni a
letelepedés feltételeit tartalmazó cselekvési tervet.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 26/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Az önkormányzatnak a fiatalok letelepedése érdekében elsődlegesen a munkahelyteremtést
kell előmozdítania.
A letelepedés elősegítése, a lakosságszám növelése érdekében - nemcsak életkorhoz kötődően
- a kedvezményes telekértékesítés feltételeit ki kell dolgozni, amelynek érdekében felül kell
vizsgálni az É-i lakóterületen telekértékesítés feltételeire vonatkozó megállapodást.
A képviselőtestület áprilisi ülésén meghatározott stratégia alapján ki kell dolgozni a
letelepedés feltételeit tartalmazó cselekvési tervet.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 26/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Az önkormányzatnak a fiatalok letelepedése érdekében elsődlegesen a munkahelyteremtést
kell előmozdítania.
A letelepedés elősegítése, a lakosságszám növelése érdekében - nemcsak életkorhoz kötődően
- a kedvezményes telekértékesítés feltételeit ki kell dolgozni, amelynek érdekében felül kell
vizsgálni az É-i lakóterületen telekértékesítés feltételeire vonatkozó megállapodást.
A képviselőtestület áprilisi ülésén meghatározott stratégia alapján ki kell dolgozni a
letelepedés feltételeit tartalmazó cselekvési tervet.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslatokkal együtt.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 279/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Szükségesének tartja, hogy az önkormányzat a fiatalok letelepedése érdekében
elsődlegesen a munkahelyteremtést mozdítsa elő.
2/ Felkéri a Polgármestert, hogy a településen lévő Vállalkozók Szövetségévének
képviselőjével vegye fel a kapcsolatot, a fiatal felnőtteket érintő gyakornoki álláshely
kialakítása érdekében, melynek célja a fiatalok esetében, hogy tanulmányaik befejezését
követően, esetlegesen a gyakornoki helyhez (településhez) jobban kötődjenek.
3/ Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a gyakornoki rendszer kialakításában működjön
közre, bevonva az önkormányzat intézményeit és egyéb gazdasági társaságait.
4/ A letelepedés elősegítése, a lakosságszám növelése érdekében - nemcsak életkorhoz
kötődően - a kedvezményes telekértékesítés feltételeit ki kell dolgozni, amelynek érdekében
felül kell vizsgálni az É-i lakóterületen telekértékesítés feltételeire vonatkozó megállapodást.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5/ A képviselőtestület 2011. áprilisi ülésén meghatározott stratégia alapján ki kell dolgozni a
letelepedés feltételeit tartalmazó Cselekvési Tervet.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
6/ A fiatalok letelepedésére vonatkozó (FICSO) rendeleti szabályozás előkészítését javasolja.
7/ A felsőoktatásra vonatkozó jelenleg szociális alapú támogatás átdolgozását javasolja
megvizsgálni tanulmányi ösztöndíj alapúvá.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester

11/ Új sportkoncepció kidolgozása
Sportról szóló helyi rendelet megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Novák Ferenc: Az új sportkoncepció kidolgozása megtörént már, amelyet a 2010. február 10-i
ülésen megtárgyalt a képviselőtestület.
A helyi rendelet megalkotására határidő hosszabbítást kérünk 2011. december 31-ig.
Javasolja az rendelet megalkotását december 31-ig elfogadni.
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Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 280/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Sportról szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása határidejét 2011. december 31-ig
engedélyezi.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

12/ Általános ingyenes parkolás lehetőségének vizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 27/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Az általános ingyenes parkolás lehetőségének vizsgálata tárgyában az alábbiakat javasolja
elfogadásra:
A fürdőhöz közeli parkolókban kerüljön parkolási díj megállapításra. Az egy parkolóhelyre
jutó bevétel alapján kell meghatározni, hogy mely parkolók legyenek ingyenesek. A Gránit
Zrt. D-i bejárata melletti un. apport területen lévő parkolás megszüntetése érdekében az
ingatlan tulajdonosát meg kell keresni. A parkoló bérletek árának megállapítása során
jelentősebb kedvezményt szükséges biztosítani.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 27/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Az általános ingyenes parkolás lehetőségének vizsgálata tárgyában az alábbiakat javasolja
elfogadásra:
A fürdőhöz közeli parkolókban kerüljön parkolási díj megállapításra. Az egy parkolóhelyre
jutó bevétel alapján kell meghatározni, hogy mely parkolók legyenek ingyenesek. A Gránit
Zrt. D-i bejárata melletti un. apport területen lévő parkolás megszüntetése érdekében az
ingatlan tulajdonosát meg kell keresni. A parkoló bérletek árának megállapítása során
jelentősebb kedvezményt szükséges biztosítani.
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Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 27/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Az általános ingyenes parkolás lehetőségének vizsgálata tárgyában az alábbiakat javasolja
elfogadásra:
A fürdőhöz közeli parkolókban kerüljön parkolási díj megállapításra. Az egy parkolóhelyre
jutó bevétel alapján kell meghatározni, hogy mely parkolók legyenek ingyenesek. A Gránit
Zrt. D-i bejárata melletti un. apport területen lévő parkolás megszüntetése érdekében az
ingatlan tulajdonosát meg kell keresni. A parkoló bérletek árának megállapítása során
jelentősebb kedvezményt szükséges biztosítani.
Novák Ferenc: Dönteni kell, hogy ingyenessé tesszük, vagy fejlesztjük és fenntartjuk a
díjfizető rendszert.
Kötő Attila: Az anyag jó, bonyolultabb kérdés ennél. Nemcsak üzemeltetés szemszögéből kell
vizsgálni, hanem turisztikai szempontból is. Sok érdekelt fél vesz részt, a fürdő, a TE és az
önkormányzat. Nem lehet első nekifutásra döntést hozni, jó ötlet, hogy minden érdekeltet
ültessünk asztalhoz, közösen megtalálva azt az utat, amit el szeretnénk érni, vendégmegtartás
mellett, költségcsökkentéssel.
Czirákiné Pakulár Judit: Nemcsak kiadást, hanem bevételt is jelent az üzemeltetés. Mérlegelni
kell a feláldozott haszon kérdését.
Kötő Attila: Sok fél érdekelt, nem biztos, hogy az érdekek egy irányba mutatnak,
kompromisszumra kell jutni. Fontos, hogy mindenki találja meg a számítását, a javaslatok
kerüljenek vissza a képviselőterület elé, mivel ellenérdekű felek vannak.
Marton Tamás: A mobiltelefonos parkolás kiterjesztésével az üzemeltetési költségek
csökkenthetők.
Novák Ferenc: Nemcsak a bevétel a fontos, több véleményt kell figyelembe venni. Egy
szakmai stáb széleskörű felülvizsgálatot fog végezni, és képviselőtestület novemberi ülésen
dönthet ez ügyben. Most nem lehet megalapozottan dönteni, több szempont
figyelembevételével szükséges.
Dr Józsa Zsanett: Felhívja a figyelmet arra, hogy a bizottsági javaslatok csak a határozati
javaslatban szereplő team munkája után érvényesíthetőek. .
Novák Ferenc: A bizottságok állásfoglalását a szakmai team vizsgálja meg és értékelje,
amelynek eredményéről tájékoztassa a képviselő testületet.
Szavazásra teszi az elhangzottakkal kiegészítve a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 281/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az általános ingyenes parkolás lehetőségének vizsgálata című előterjesztést első olvasatnak
tekinti, az előterjesztést elfogadja.
2/ Szükségesnek tartja egy szakmai team felállítását
- melynek tagjai
a Városgazdálkodásért felelős Alpolgármester,
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság Elnöke,
a Gránit Gyógyfürdő Vezérigazgatója,
a Városmarketing Vezetője,
a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője
Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának képviselője
és a KAROS-PARK Kft. Ügyvezetője annak érdekében, hogy saját szempontjaik és érdekeik alapján tudják érvényesíteni
javaslataikat a parkolási rendszer komplex felülvizsgálatában, figyelemmel arra, hogy a
település parkolási stratégiájának átdolgozása üzemeltetései és városmarketing szempontból
egyaránt fontos.
3/ A döntéshozatal során a szakmai team az összevont bizottság 2011. augusztus 31-i ülésén
hozott alábbi ajánlását szakmailag értékelje és annak eredményéről a képviselőtestületet
tájékoztassa:
Kerüljön megvizsgálásra, hogy:
- a fürdőhöz közeli parkolókban kerüljön parkolási díj megállapításra
- az egy parkolóhelyre jutó bevétel alapján kell meghatározni, hogy mely parkolók legyenek
ingyenesek
- a Gránit Zrt. D-i bejárata melletti un. apport területen lévő parkolás megszüntetése
érdekében az ingatlan tulajdonosát meg kell keresni.
- a parkoló bérletek árának megállapítása során jelentősebb kedvezményt szükséges
biztosítani.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester a 2. pont szerinti szakmai team bevonásával

13/ Karos Park Kft. Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
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A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 28/2011.(VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasolja azzal, hogy a képviselőtestület ülésig
kérik az előterjesztést kiegészíteni azzal, hogy mi indokolta a vezetői foglalkoztatási
jogviszony módosítását.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 28/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasolja azzal, hogy a képviselőtestület ülésig
kérik az előterjesztést kiegészíteni azzal, hogy mi indokolta a vezetői foglalkoztatási
jogviszony módosítását.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 28/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Az alapító okirat módosítását elfogadásra javasolja azzal, hogy a képviselőtestület ülésig
kérik az előterjesztést kiegészíteni azzal, hogy mi indokolta a vezetői foglalkoztatási
jogviszony módosítását.
Dr Józsa Zsanett: A bizottság kérésének megfelelően az előterjesztés kiegészítésre került. Az
ügyvezető nem jelölte meg indokait, szóbeli egyeztetés alapján leírtuk. A megbízási szerződés
adott feladat ellátására vonatkozik, nem jár mellé semmilyen egyéb juttatás, pl. cafetéria,
szabadság. Az Mtv. szerint foglalkoztatottra viszont jár. Amennyiben a megbízása
megszüntetésre kerül, a munkaügyi központ ellátását sem tudná igénybe venni.
Marton Tamás: Az ügyvezetőnek nem volt munkaszerződése?
Dr Józsa Zsanett: Megbízási szerződése volt, nem volt munkaszerződése, így volt az alapító
okiratban. A korábbi ügyvezető sem voltmunkaviszonyban.
Szijártóné Gorza Klára: Az új Gt. Életbe lépését követően csak megbízási jogviszonyban
látható volt el az ügyvesztői feladat, de módosult, egyértelmű, hogy munkaviszonyban
elláthatja már.
Kötő Attila: A cafetériára sem lett jogosult, ezrét így megvalósul az eredeti szándékunk, mivel
megállapítottunk számára kafetériát, amit nem tudott igénybe venni.
Czirákiné Pakulár Judit: Mivel nem ütközik az önkormányzat érdekével, támogatja.
Novák Ferenc: Javasolja elfogadásra az alapító okirat módosítását.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

23

Képviselőtestület 282/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Karos Park Kft. Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint
jóváhagyja és elfogadja.
2/ A Karos Park Kft. Alapító Okiratának az 1.pont szerinti módosításával való egységes
szerkezetű okiratát az előterjesztés 2. sz. melléklete szerint jóváhagyja és elfogadja.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert mind a módosító, mind az egységes szerkezetű Alapító
Okirat aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 9.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

14/ Karos Park Kft. I. félévi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismereti az összevont bizottságok határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 29/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
A Karos Park I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 29/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
A Karos Park I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 29/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
A Karos Park I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 283/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Karos Park I. félévi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően,
1.726 eFt adózás előtti eredménnyel elfogadja.
A Képviselőtestület döntéséről a Kft-t tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

15/ Zalakaros.hu weboldal működésének felülvizsgálata
- új honlap készítésére ajánlattételi felhívás elkészítése
- új honlap működésének felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 30/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Javasolja, hogy az új honlap készítésére vonatkozó ajánlati felhívás az előterjesztett formában
ne kerüljön elfogadásra. A felhívás szakember bevonásával, szakmailag kidolgozottan
kerüljön ismételten előterjesztésre az alábbiak figyelembevételével:
A referenciák számát növelni szükséges legalább 3-ra (egy működő referencia kevés).
A kötbér összege túl magas, max. 10.000 Ft/nap legyen.
A pályázati feltételek között elő kell írni, hogy a honlap 7 nyelven készüljön.
A pályázati feltételek között összeférhetetlenségi előírásokat is meg kell határozni annak
érdekében, hogy Zalakaros város honlapja független portál legyen, és ne más, zalakarosi
honlapokkal versenyezzen.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 30/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Javasolja, hogy az új honlap készítésére vonatkozó ajánlati felhívás az előterjesztett formában
ne kerüljön elfogadásra. A felhívás szakember bevonásával, szakmailag kidolgozottan
kerüljön ismételten előterjesztésre az alábbiak figyelembevételével:
A referenciák számát növelni szükséges legalább 3-ra (egy működő referencia kevés).
A kötbér összege túl magas, max. 10.000 Ft/nap legyen.
A pályázati feltételek között elő kell írni, hogy a honlap 7 nyelven készüljön.
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A pályázati feltételek között összeférhetetlenségi előírásokat is meg kell határozni annak
érdekében, hogy Zalakaros város honlapja független portál legyen, és ne más, zalakarosi
honlapokkal versenyezzen.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 30/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Javasolja, hogy az új honlap készítésére vonatkozó ajánlati felhívás az előterjesztett formában
ne kerüljön elfogadásra. A felhívás szakember bevonásával, szakmailag kidolgozottan
kerüljön ismételten előterjesztésre az alábbiak figyelembevételével:
A referenciák számát növelni szükséges legalább 3-ra (egy működő referencia kevés).
A kötbér összege túl magas, max. 10.000 Ft/nap legyen.
A pályázati feltételek között elő kell írni, hogy a honlap 7 nyelven készüljön.
A pályázati feltételek között összeférhetetlenségi előírásokat is meg kell határozni annak
érdekében, hogy Zalakaros város honlapja független portál legyen, és ne más, zalakarosi
honlapokkal versenyezzen.
Novák Ferenc: Összeférhetetlenség alatt mit ért a bizottság, és ne versenyezzen a zalakarosi
honlapokkal?
Kötő Attila: A bizottság javaslatában konkrét megfogalmazások vannak, mindegyiken
menjenek végig, nem látja indokoltnak az egész kiírást újra kidolgozni.
Marton Tamás: A bírálati szempontok is kaotikusan voltak, nem volt pontozás, súlyozás, ami
alapján el lehetett volna dönteni, ki adott be legjobb ajánlatot.
Czirákéné Pakulár Judit: Mellékelve volt a vizsgálati jegyzőkönyv, Felhívja a figyelmet az
abban foglaltakra. Elmondja, hogy az ügyvéd megvizsgálta, az itt mellékelt tájékoztatásban
mindent szabályszerűnek talált.
Deutschné Lang Erika: Az ügyvéd úr nem azt a kérdést vizsgálta meg, azt vizsgálta, hogy
van-e bármi akadálya, hogy az önkormányzat új weboldal készítését írja elő, nem a belső
kérdést vizsgálta.
Czirákiné Pakulár Judit: A honlap hozzáférhető, a Karos Net Kft. szerkeszti jelen pillanatban
is.
Deutschné Lang Erika: A következő ülésre kérjünk fel szakembert, miért nincs a forráskód az
önkormányzat birtokában.
Marton Tamás: A kiírásban lényegi problémák vannak, részletesebb kidolgozás szükséges,
nem megfelelő.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a módosító javaslatot, hogy az ajánlattételi felhívás kerüljön
elfogadásra a bizottsági állásfoglalás figyelembevételével, az abban rögzített szempontok
beépítésével, továbbá az ajánlattételi felhívások értékelése során a bírálati súlyozási pontok
meghatározásával.
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Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 284/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli, hogy az új Zalakaros.hu weboldal készítésére vonatkozóan előterjesztett
ajánlattételi felhívás a bizottsági határozatokban rögzítettek kiegészítésével kerüljön
átdolgozásra és közzétételre az alábbiak szerint:
A referenciák számát növelni szükséges legalább 3-ra (egy működő referencia kevés).
A kötbér összege maximum 10.000 Ft/nap legyen.
A pályázati feltételek között elő kell írni, hogy a honlap 7 nyelven készüljön.
A pályázati feltételek között összeférhetetlenségi előírásokat is meg kell határozni annak
érdekében, hogy Zalakaros város honlapja független portál legyen, és ne más, zalakarosi
honlapokkal versenyezzen.
Az ajánlattételi felhívásnál az értékelési szempontoknál a súlyozási számokat ki kell dolgozni
és meg kell határozni.
Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

16/ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Vállalkozók Szövetségével
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 31/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
A ZVSZ-szel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 31/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
A ZVSZ-szel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 31/2011.(VIII.31.) számu határozata:
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A bizottság:
A ZVSZ-szel kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 285/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége és az Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodásra vonatkozóan fenntartja a jelenlegi támogatási rendszert, és nem kívánja
bevezetni az iparűzési adó bizonyos % feletti adózók által történő rendelkezéseket.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

17/ Csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata a településen
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 32/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Javasolja, hogy a szakmai áttekintésre elsődlegesen a hivatal szakembereinek bevonásával
kerüljön sor.
Külső szakértőt csak abban az esetben vegyen igénybe a hivatal a felülvizsgálat során, ha
ahhoz különleges szakértelem szükséges.
A bizottságok tagjai kérik, hogy az előterjesztésben a lakossági észrevételek rögzítésre
kerüljenek, vagy a képviselők számára bocsássák rendelkezésre.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 32/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Javasolja, hogy a szakmai áttekintésre elsődlegesen a hivatal szakembereinek bevonásával
kerüljön sor.
Külső szakértőt csak abban az esetben vegyen igénybe a hivatal a felülvizsgálat során, ha
ahhoz különleges szakértelem szükséges.
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A bizottságok tagjai kérik, hogy az előterjesztésben a lakossági észrevételek rögzítésre
kerüljenek, vagy a képviselők számára bocsássák rendelkezésre.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 32/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Javasolja, hogy a szakmai áttekintésre elsődlegesen a hivatal szakembereinek bevonásával
kerüljön sor.
Külső szakértőt csak abban az esetben vegyen igénybe a hivatal a felülvizsgálat során, ha
ahhoz különleges szakértelem szükséges.
A bizottságok tagjai kérik, hogy az előterjesztésben a lakossági észrevételek rögzítésre
kerüljenek, vagy a képviselők számára bocsássák rendelkezésre.
Süslecz Árpád: Fontos felhívást kiküldeni a lakosságnak.
Novák Ferenc: A lakosság igényét figyelembe kell venni. Az Alsóhegyi út vízelvezetése, a
Plánki Ferenc környékén lévő nyílt árok kérdése, a vízforrások, lappangó vizek bűzt
árasztanak. A Szőlő utcai probléma megoldása is fontos, ami több millió ft-os kérdés.
Egyetért a bizottsági állásfoglalással.
A listát ki kell egészíteni, költségelve visszajön Képviselőtestület elé, és a következő évi
költségvetésbe be kell tervezni.
Süslecz Árpád: Az óváros részén kérte azokat a lehetőséget, ahol a vízelvezetést meg kell
oldani. Kéri, hogy vegyük figyelembe a lakosságra nézve, nem feltétlen az anyagi részét kell
nézni, hanem az emberek elöregedését, mivel ők nem tudják megoldani az árkok, a hidgyürük
tisztítását, az önkormányzat segítsen ez ügyben.
Novák Ferenc: Javasolja elfogadásra, hogy ismét képviselőtestület elé kerüljön terjesztésre.
Süslecz Árpád: Amíg a város egyéb részei pályázatokból megvalósulnak, az óváros kimarad a
fejlesztésekből. Javasolja, hogy történjen intézkedés e településrészen is.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal kiegészítve.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 286/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A „Csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata a településen” előterjesztést megtárgyalta.
2. A csapadékvíz elvezető rendszer felújításának, új szakaszok építésének előkészítésével
kapcsolatosan az alábbiakat határozza meg:
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a.
A Polgármesteri Hivatal elsősorban a hivatal szakembereinek bevonásával az
elvégzendő munkákra vonatkozóan készítsen megvalósítási ütemtervet.
Külső szakértőt csak abban az esetben vegyen igénybe a hivatal a felülvizsgálat során, ha
ahhoz különleges szakértelem szükséges.
Ez esetben a szakember díját a 2011. évi költségvetésben biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
b.
Az ütemterv készítése során figyelemmel kell lenni azon szakaszokra, ahol már
engedélyezési és kiviteli tervekkel rendelkezünk. (Szőlő utcai csapadékvíz-elvezetés).
c.
Az újonnan készítendő tervek készítése során részletes geodéziával és hidrológiai,
hidraulikai számítással kell megalapozni a terveket, utcarészenként kell meghatározni a
vízhozamokat, a beépítendő csőátereszek, kocsibejárók méretét, magassági helyzetét.
d.
A megvalósítási ütemterv készítésével párhuzamosan a Polgármesteri Hivatal a
meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer állapotát mérje fel, fényképekkel, térképkivonattal és
tulajdoni lappal dokumentálja.
Határidő: Folyamatos és 2.a-d. pontig: 2011. november 30.
2.e.pont: 2012. április 30.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

18/ Isteni Irgalmasság Templom környéke tervei
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Klie Zoltán főépítész.
Klie Zoltán: Bemutatkozik. Egy hete dolgozik Zalakaroson, igyekszik megismerni a
települést.
Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 33/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Az Isteni Irgalmasság Templom környéke tervei tárgyában javasolja, hogy a képviselőtestületi
ülésre az előterjesztés kerüljön kiegészítésre a tervek felülvizsgálatának szükségességét
indokoló körülményekkel.
A tervek tartalmáról is tájékoztatást kérnek a képviselőtestület tagjai.
Javasolja, hogy az épület használatbavételi engedélyének megszerzése érdekében a
Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a terület 99 évre szóló tartós bérlet, vagy ráépítés
jogcímén történő megszerzésének jogi és pénzügyi feltételeit.
Javasolja annak vizsgálatát, hogy a tér elnevezése Karol Wojtyla tér elnevezést kapja, és oda
II. János Pál Pápa szobra kerüljön elhelyezésre, így zarándokhely jöhet létre. Mindennek
jelentős turisztikai értéke van. Javasolja, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat a szobor
létesítési költségeit.
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A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 33/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Az Isteni Irgalmasság Templom környéke tervei tárgyában javasolja, hogy a képviselőtestületi
ülésre az előterjesztés kerüljön kiegészítésre a tervek felülvizsgálatának szükségességét
indokoló körülményekkel.
A tervek tartalmáról is tájékoztatást kérnek a képviselőtestület tagjai.
Javasolja, hogy az épület használatbavételi engedélyének megszerzése érdekében a
Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a terület 99 évre szóló tartós bérlet, vagy ráépítés
jogcímén történő megszerzésének jogi és pénzügyi feltételeit.
Javasolja annak vizsgálatát, hogy a tér elnevezése Karol Wojtyla tér elnevezést kapja, és oda
II. János Pál Pápa szobra kerüljön elhelyezésre, így zarándokhely jöhet létre. Mindennek
jelentős turisztikai értéke van. Javasolja, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat a szobor
létesítési költségeit.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 33/2011.(VIII.31.) számu határozata:
A bizottság:
Az Isteni Irgalmasság Templom környéke tervei tárgyában javasolja, hogy a képviselőtestületi
ülésre az előterjesztés kerüljön kiegészítésre a tervek felülvizsgálatának szükségességét
indokoló körülményekkel.
A tervek tartalmáról is tájékoztatást kérnek a képviselőtestület tagjai.
Javasolja, hogy az épület használatbavételi engedélyének megszerzése érdekében a
Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a terület 99 évre szóló tartós bérlet, vagy ráépítés
jogcímén történő megszerzésének jogi és pénzügyi feltételeit.
Javasolja annak vizsgálatát, hogy a tér elnevezése Karol Wojtyla tér elnevezést kapja, és oda
II. János Pál Pápa szobra kerüljön elhelyezésre, így zarándokhely jöhet létre. Mindennek
jelentős turisztikai értéke van. Javasolja, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat a szobor
létesítési költségeit.
Novák Ferenc: A képviselőtestület egyes elemekre vonatkozóan határozott már korábban.
Komplexen át kell tekinteti a templom környezetét.
Klie Zoltán: Bemutatja, összefoglalja, melyek azok a tervek , amelyek összefüggésében a
környezetet rendezni kell, a sürgősség, fontosság, anyagi lehetőségek függvényében meg kell
valósítani.
A templom jogi helyzetének rendezésével a bejáratot le kell zárni, át kell gondolni, hogy a
használatbavételi engedély megadásához a lezárás esztétikailag hogy kerül megoldásra.
Bemutatja a templomtér és környékét, a Szabályozási Tervet, a Templomtér koncepciót.
Főbb gondolatok: A Bodahegyi út folytatásában lehetne többletparkoló helyet kiépíteni.
Paplak elhelyezése felmerült, a terven megjelölt helyen nyugodt környezetben.
A kálvária helyét újra kell gondolni.
Hársfa- Akácfa út összekötése, utcaként kialakítása is jó ötlet.
Novák Ferenc: Rendezetlenül hagytuk a régi Viktória vendéglő előtti részt, a parkolóhely
kialakításának tervei megvannak, ez most gondozatlan, a vízelvezetés sem megoldott. Meg
kell oldani. Az első utcán felvezető lépcsőt is rendbe kell tenni, a prés mellett átkötést is.A TE
szeretne játszóteret pályázati pénzből építeni, a nyilvános WC lehetőség föld alatt legyen, a
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templomot látogató emberek nincs hova WC-re menni, több alkalommal busznyi ember
érkezik. Haladjunk É-i irányba a nyilvános WC vonatkozásában, ez fontos.
A használatbavételi engedélyt úgy kapja meg a templom, ha a bejárat dolga rendeződik. A
városházáig lévő területet is rendbe kell tenni, a szobroknál sétányt kell kialakítani, az
életfánál lépcső menne fel, ahol az emberek pihenhetnek. A Termál útig rendbe kell tenni. Ezt
követően kerülhet sor a promenád kialakítására a benzinkútig, ezt végig kell gondolni. Az
Egyházközség kérése, hogy modern paplak kerüljön kialakításra, a régi templom melletti nem
megfelelő, figyelembe kell venni a tervezés során ezt is.
Klie Zoltán: Bemutatja az általa készített fotókat.
A templom előtti téren az elhatárolást, lezárást kell megoldani az áteresznél. A tér nem méltó
a templomhoz, a széksor, a tűzcsap nem méltó megjelenés. Szemben székely kapu van, jól
néz ki. A hídnál lévő árok nem szép, de szükséges. A templom melletti parkrészlet szép, a
vízelvezető árok burkolása kérdéses, jobb ha marad a nyílt füves árok, véleménye szerint,
mellette játszótér kialakítható.
Sétány a Bodahegyi út felé, a sarok a Petőfi – Bodahegyi útnál, a sétány mellett telefonfülke,
ami nem szép látvány, de törvény írja elő, hogy kellenek köztéri telefonfülkék, kulturáltabb
megjelenésűt kell igényelni a Matáv-tól.
A Bodahegyi parkoló megfelelő, a hirdetőtáblán várostérképet lehetne elhelyezni a hirdetések
helyett, fejleszteni információs táblarendszerré, esetleg digitálissá tenni.
Novák Ferenc: Nemrég került digitális információs tábla kihelyezésre a Bodahegyi út elejére,
és a parkerdőnél is van információs tábla.
Klie Zoltán: A szőlőprés mellett lehetne játszótér.
A híd felújításra szorul. Javasolja a játszótér elhelyezését az árok É-i oldalára tenni, hogy ne
közel legyen a templomhoz.
Paplak elhelyezését a templom mögé javasolja É-i oldalon, és utcabútorokkal lehetne
fejleszteni. A park jellegét meg kell őrizni, mivel nagyon szép, a fák is megőrzendők.
A K-i lépcső a park végében, amin a Bodahegyi útra le lehet menni, jobbra parkolókat lehetne
elhelyezni. A híd fagerendái el fognak korhadni, felújítása szükséges.
Az Akácfa-Hásfa utcát összekötő út mellé nem kell járda, nincs nagy forgalom.
A meglévő gyalogút mellett szakadék van, szebb korlátot javasol.
A fákat szükséges megtartani. A templom előtti tér megoldása szükséges elsődlegesen. Az
egészet együtt kell kezelni, ha terv készül.
Novák Ferenc: A Karos Park néhány feladat elvégzését vállalta. A különböző feladatokra
határozatok vannak már.
Böröcz József: A bejárat lezárására már született határozat.
Novák Ferenc: Esztétikum a kérdés, hogy kerüljön megoldásra, különböző elképzelések
vannak, fontos, hogy szép is legyen. Döntés a lezárásról van és a WC további terveztetésre,
ill. a Viktória melletti parkolóról nem döntöttünk forráshiány miatt.
Szirtes Balázs: A paplak elkészítése nem ütközik-e a Balaton Törvénybe? Kinek az igénye,
milyen forrásból valósul meg.
Novák Ferenc: A TE játszóteret szeretne pályázati pénzből, az egyház kérése, hogy vizsgáljuk
meg paplak építése lehetőségét.
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Amennyiben a képviselőtestület úgy dönt, hogy az igényt figyelembe veszi, a megvalósítás
költsége külön kérdés, hogy az önkormányzat hozzájárul-e, vagy az egyház pénzéből valósul
meg. A HÉSZ lehetővé teszi-e hogy közparkba ennyi mindent beletegyünk.
Klie Zoltán: Zöldterületen 3 %-os beépítettséggel lehet építeni, belefér a paplak és a nyilvános
WC is, akár egy kávézós is. A helyét az RT-ben ki lehet jelölni, van 5 %-os lehetőség is, nincs
építési tilalom.
Szirtes Balázs: A térburkolás is belefér?
Klie Zoltán: A térburkolás nem számit bele.
Novák Ferenc: A WC-t a földbe kell süllyeszteni.
A főépítésznek nagy szerepe van a további tervezésben.
Ha a tervek meglesznek, kell hozzá forrást is találni, prioritás felállításával. A templomtér
kiemelt városképi dolog.
Javasolja elfogadásra a tájékoztatót és a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 287/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Zalakaros, Termál u., 261/25 hrsz-ú
közterületi ingatlanon megépített római katolikus templom (továbbiakban római katolikus
templom) és környezete című előterjesztést megtárgyalta és a főépítész ülésen elhangzott és
bemutatott tájékoztatójával együtt az alábbiakat határozza meg:
1. Megállapítást nyert, hogy a római katolikus templom környezetére készültek korábban
kertépítészeti tervek. Felkéri a polgármesteri hivatal településfejlesztési osztályát, valamint a
főépítészt, hogy ezeket a terveket a tervezővel együtt vizsgálja felül a főépítész által az
ülésen bemutatott helyszínrajz alapján.
2. A közterületi ingatlanra tervezett valamennyi létesítményt egy tervben kell ábrázolni,
hogy a kertépítészeti tervezéssel összhangban kerüljenek elhelyezésre a felépítmények.
3. A tervezés során Hent László építészt – római katolikus templom építésze – a
tervegyeztetési és véleményezési munkákba be kell vonni.
4. A közterületi ingatlan kertépítészeti egyesített tervét a tervtanács által véleményeztetni
szükséges szakmai szempontból.
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5. A nyilvános WC épületét úgy kell elhelyezni, hogy a környezetéhez jellegében és
megjelenésében igazodjon.
6. A nyilvános épület csak jogerős építési engedély alapján valósulhat meg, ennek érdekében
felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek tervezésére és kivitelezésére a Közbeszerzési
szabályzat szerint kérjen árajánlatokat. Ennek költsége a 2011. évi költségvetés terhére
biztosított.
Határidő: folyamatosan és 2012. március 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester, a településfejlesztési osztály bevonásával
7/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a z Isteni Irgalmasság Templom
épületéhez szükséges terület 99 évre szóló tartós bérlet, vagy ráépítés jogcímén történő
megszerzésének jogi és pénzügyi feltételeit.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
8/ Javasolja annak vizsgálatát, hogy a tér elnevezése Karol Wojtyla tér elnevezést kapja, és
oda II. János Pál Pápa szobra kerüljön elhelyezésre.
Javasolja, hogy vizsgálja meg az Önkormányzat a szobor létesítési költségeit.
Határidő: 2012. februári soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Klie Zoltán főépítész

19/ Egészségterv
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Humánpolitikai Bizottság az Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott 1/2011.(VIII
31.) számú határozata:
A bizottság:
Az egészségterv elfogadását javasolja azzal, hogy az egészségtudatos életmód megteremtése
érdekében az uszoda munkaidő utáni nyitva tartásának feltételeit vizsgálni szükséges, akár a
szerdai hosszabbított nyitva tartásra ráépítve. A lakosság megfelelő tájékoztatására nagy
hangsúlyt kell helyezni.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Humánpolitikai Bizottsággal együttes ülésen hozott
1/2011.(VIII 31.) számú határozata:
A bizottság:
Az egészségterv elfogadását javasolja azzal, hogy az egészségtudatos életmód megteremtése
érdekében az uszoda munkaidő utáni nyitva tartásának feltételeit vizsgálni szükséges, akár a
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szerdai hosszabbított nyitva tartásra ráépítve. A lakosság megfelelő tájékoztatására nagy
hangsúlyt kell helyezni.
Böröcz József: Az úszóktól függetlenül a lakosság szükségletét fel kell mérni, van-e igény az
uszoda használatára.
Novák Ferenc: Utánanéznek, hogy a szolgáltatás biztosításának hogy van lehetősége.
Szavazásra teszi a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 288/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az Egészségterv elfogadását javasolja azzal, hogy az egészségtudatos életmód
megteremtése érdekében az uszoda munkaidő utáni nyitva tartásának feltételeit vizsgálni
szükséges, akár a szerdai hosszabbított nyitva tartásra ráépítve.
A lakosság megfelelő tájékoztatására nagy hangsúlyt kell helyezni.
2/ Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselőtestület 1.pont szerinti javaslatáról a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatóját tájékoztatni szíveskedjen.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A képviselőtestület elfogadja az Egészségterv 6. és 7. pontjában rögzített, az
Egészségtervbe foglalt célkitűzések megvalósítására vonatkozó irányelveket.
3.1./ Az Egészségfejlesztés célkitűzései:
-

Növekedjen a várható élettartam, az egészségesen leélt életévek száma

-

Javuljanak a lakosság életkörülményei, életminősége

-

Kapjon nagyobb hangsúlyt az oktatásban az egészségtudatos magatartás megalapozása,
legyen hatékonyabb az iskolai egészségfejlesztő tevékenység

-

Erősödjön az egészségügyi alapellátásban a prevenció szerepe
3.2./ Az egészségfejlesztési célok hatékony megvalósítása érdekében szükség van átfogó
cselekvési ütemterv kidolgozására, éves bontásban, a határozati javaslathoz csatolt
mellékletek ( 1. számú melléklet ) alapján.
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Az egészségfejlesztési cselekvési tervben szükséges meghatározni azokat a konkrét
tevékenységeket, cselekvési program javaslatokat, amelyek hozzájárulnak a célok
megvalósításához.

-

3.3./ Javaslat a cél elérésének eszközeire:
egészséges életmód népszerűsítése nevelési, oktatási intézményben,

-

egészséges közétkeztetés biztosítása, az idényjellegű gyümölcsök beépítése az étkezésbe,

-

mindennapi testmozgás megjelenése az oktatási nevelési intézmények tanórai és alternatív
programjaiban, tartáskorrekció alkalmazása, gyógytestnevelési órákon való részvétel
lehetőségének biztosítása

-

szabadtéri sportolási lehetőségek népszerűsítése

-

oktatási nevelési intézményekben felvilágosító előadások tartása (Osztályfőnöki óra
keretében): szenvedélybetegség kialakulásának megelőzésére, alkohol – és drogfogyasztás
megelőzésére

-

alapfokú elsősegélynyújtásra való felkészítés az oktatási nevelési intézményekben

-

ingyenes szűrővizsgálaton való részvétel lehetőségének biztosítása, komplex állapotfelmérés;

- mozgásszervek, szív- és érrendszeri betegségek, cukorbetegség, magas vérnyomás, daganatos
betegségek, fogászati problémák tekintetében
3.4./ A cselekvési program megvalósításához szükség van együttműködő személyek,
szervezetek bevonására:
- civil szervezetek bevonása a programok szervezésébe (Vöröskereszt Alapszervezet,
Zalakaros Sportjáért Közhasznú Alapítvány, Ezüst Klub, A Zalakarosi Iskoláért
Közalapítvány,Karosi Ifjak Köre, )
- védőnői szolgálat
- iskola orvosi szolgálat
- iskolafogászat
- háziorvosi ügyelet
- Közösségi Ház
Határidő: Folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Felhatalmazza a polgármestert a projekt során felmerült feladatok további végrehajtására, a
szükséges dokumentumok aláírására.
Határidő: Pályázat elszámolásáig
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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288/2011. (IX.08.)
számu határozat
1. számú melléklete
Stratégiai cél megnevezése:
1. A háziorvosi, gyermekorvosi,
fogorvosi, orvosi ügyeleti ellátás
lakossági igényekhez való igazítása

Akciók, a megvalósítás eszközei
A./ Állami források igénybevétele a beruházásokhoz
B./ Anyagi és egyéb
megvalósításhoz

feltételek biztosítása a zökkenőmentes

C./ Az ellátási területhez tartozó önkormányzatok összefogásának
fokozása a közös érdekek mentén, a többfunkciós kistérségi
együttműködés részeként
D./ Az ellátás kapacitásának felülvizsgálata és meghatározása
E./ Hozzáférhetőség javítása
F./ Kistérségi együttműködés az ügyeleti szolgálat terén

2. Alapellátás tárgyi feltételeinek
biztosítása és az ellátás
színvonalának javítása

A./ Anyagi forrás biztosítása (pályázat + önkormányzat + mecenatúra)
B./ Gép-, műszer beszerzés a jogszabályokban előírtaknak megfelelően
C./ Új telephelyek kialakítása felnőtt és gyermek háziorvosi szolgálat
részére. Akadálymentesítés, bővítés, felújítások elvégzése a meglévő
épületeken. Egészségcentrum.

3. A lakosság egészségügyi
helyzetének javítása I.

II.

III.

A./ Programcsoportok
Egészséges életmód és környezet (dohányzás megelőzés, egészséges
táplálkozás és testmozgás, alkohol és drog prevenció, környezetegészségügy).
Megbetegedések megelőzése, a betegségterhek csökkentése (magas
vérnyomás és cukorbetegség szűrés/gondozás, mozgásszervi
betegségek szűrése, idősek egészségi állapotának javítása).
A demográfiai helyzet javítása érdekében a terhesség megszakítás
csökkentésének érdekében széles körű felvilágosítás.

IV.
B./ Civil szervezetek bevonása a programok szervezésében.
C./ Egészségügyi szolgáltatások megismertetése, PR tevékenység
fejlesztése, média bevonása a tájékoztatásba.
D./ Egészségügyi referens pozíciójának kialakítása és feladatkörének
megalkotása
4. Az egészség és városi
kommunikációs rendszer
újragondolása

5. Az egészséges városi környezet
kialakítása és fenntartása

A./ Kommunikációs feladatok kapcsán koordinációs szereplő bevonása.
B./ A többnyelvű kommunikáció feltételeinek kialakítása.
C./ Az „ősközség” lakosságára fókuszáló kommunikációs rendszer
kialakítása .
A./ A WHO indikátorok figyelembe vétele az önkormányzati
döntéshozatal során.
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B./ Az önkormányzati szabályzatok és rendeletek egészségvédelmi
szempontú felülvizsgálata
C./ Allergén ágensek (parlagfű, kanadai nyár) kiirtása
D./ A lakosság részére funkcionáló közösségi terek kialakítása
E./ Szabadtéri sportolási lehetőségek népszerűsítése
F./ Helyi termékek piaca
G./ Bipoláris társadalmi és települési modell feloldása

6. Hátrányos helyzetűek egészségi
ellátásának biztosítása, felvilágosító
akciók
7. Népesség fogyásának megelőzése
8. Egészséges nemzedék felnevelése

A./ Hajléktalanok egészségügyi ellátásának biztosítása (önkormányzati
feladat)
B./ Kisebbségi érdekvédelmi szervezetek a bevonásának biztosítás a
multiszektorális folyamatokba
A./ A szociális körülmények javítása: munkahely-teremtés, lakhatási
feltételek biztosítása (önkormányzati feladat).
A./ Oktatási intézmények környezet-egészségügyi és drogstratégiai
programjainak megvalósításában együttműködés.
B./ Nyílt tornaterem akcióban együttműködés.
C./ Egészséges intézmények feltételeinek biztosítása (önkormányzati
feladat).

9. Multiszektorális rendszer
kialakítása az egészségfejlesztési
program kapcsán
10. Egészség marketing

A./ Egészségtanács felállítása
B./ Önkéntes segítői kör hálózatának kiépítése
A./ A település marketing rendszerébe a meglévő értékhordozók
integrálása
B./ A lakosság illetve csoportjaik megjelenítése marketing elemként

Egészséget
támogató
társadalmi
környezet
Egészséges
ifjúság
1) Alapellátási
szolgálatok
preventív
tevékenysége

Szükségessége

Együttműköd
ők

Eredményessé
g, tapasztalat,
hatás

Javaslat

Forrásigény
(Ft/év)

Jogszabályban
meghatározott
önkormányzati
alapfeladat,
szűrővizsgálatok
,
egészségnevelés

Házi orvos,
védőnő,
iskolaegészség
-ügyi ellátás,
oktatási
nevelési
intézmények,
Gyermekpopul
á-ció 0-18
éves, illetve
középiskolás
korig, család
Zala Megyei
NSzSz.

Folyamatos
jelenlét a
családok
életében az
egészséges
gyermekvállalá
s, nevelés,
fejlődés
érdekében.
Közoktatási
intézmények
egészségnevelé
si feladataiban
részvétel és

A hatékony
megelőző
tevékenység
érdekében
felvállalt
többletfeladatok
, tevékenységek
támogatása.
Hatásvizsgálat
lehetősége a
preventív
alapellátásban.
Célspecifikus
ngo-k

500.000,- Ft
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2) Baba-Mama
Klub

3) Szájhigiéne,
száj- és fogápolás
oktatása
kisiskolások
számára

Egészséget
támogató
társadalmi
környezet
Egészséges
ifjúság
4) Szájhigiénés
fogászati
felvilágosító
plakátsorozat,
oktatókönyv,

segítség.
Gyermek
háziorvosi
szolgáltatókkal
való
együttműködés
.
Zalakaros
alapellátási
modellprogram
3x10 hetes
blokk, 1x2
óra/hét
foglalkozásokk
al. Fokozódó
érdeklődés
bővülő
igénybevevők
a kistérség más
településeiről
is.

támogatása.

A szülők
gyermekellátássa
l, szoptatással,
szüléssel
kapcsolatos
alacsony
egészségkultúráj
a.
Közösségfejleszt
és az egyéni
gondozás
mellett.
Komplex
egészségnevelő
program.
Lakossági igény
az ismeretek
gyakorlati
alkalmazhatóság
ára.

Házi orvos,
védőnő, egyéb
szakorvosok,
gyógytornász,
pszichológus,
OMSZ,
civilszervezete
k.

A gyermekek
60-80%-ának
szúvas a foga.
Helytelen
fogmosás, a
gyakorlati átadás
elégtelen.
Szemléltető
eszközök,
technikai elemek
hiánya a
hatékony
alkalmazhatóság
hoz, neveléshez,
ismeretátadáshoz
.

Zala Megyei
NSzSz,
iskolaegészség
-ügyi ellátás,
ifjúsági
védőnő,
ifjúságfogászat
i ellátás,
dentálhigiénik
us, oktatásinevelési
intézmények,
iskolaszék,
diákönkormán
y-zat,
pedagógus,
szülő.

Kötelező
szakmai
beszámoló az
önkormányzat
felé.
Hatékonyság
mérőinek
kidolgozása.
Kiemelkedő
érdeklődés és
aktivitás a
gyermekek és
intézmények
részéről.

A referencia- és
modellprogram
folytatása és
kiterjesztése
minden
általános iskolai
alsó osztályos
tanuló és óvodás
gyermek
részére. Egy
elmélet + egy
gyakorlati
oktatás fél éven
belül ismételve,
visszamérve.

Szükségessége

Együttműköd
ők

Eredményessé
g, tapasztalat,
hatás

Javaslat

Forrásigény
(Ft/év)

Egyedülálló
kezdeményezé
s alapellátó
fogászati
szolgáltató –

Kiegészítője az
elméleti
oktatásnak,
felkészített
egészségnevelő

Városi/térségi
szintű
programmá való
emelése.
Referenciaként

Plaktásorozat
egészségügyi
és oktatási
intézményekbe
n való

Elszomorító
adatok és a
fogászati
ellátásban
jelentkező

Városi-térségi
szintű
programmá való
emelése.
Kihelyezett
foglalkozásveze
tések
lehetőségével.

150.000,- Ft
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foglalkoztató CD.

elhanyagolt
szájhigiénés
állapotok,
következményes
megbetegedések.
Az
egészségnevelés
szemléltatő
eszközeinek
kiegészítése.

dr. Bogdán
Gertrúd részéről.
Oktatási
nevelési
intézmény,
alapellátó
egészségügyi
intézmények.

k,
pedagógusok,
védőnők
segédeszköze a
szemléltetésbe
n. Az interaktív
CD
programmal
lehetőség van a
gyermekek
aktív
bevonására.

jelenik meg.

kihelyezése,
Interaktív CD
program
oktatási
intézményekbe

5) Komplex
fluoridálás
támogatása

Egészséges
fogzás és
fogállomány
javítása
érdekében
egységes
gyakorlat
alkalmazás az
óvodai
intézményekben

Önkormányzat
, óvodai
közösség,
körzeti
védőnő, szülők

Egészséges
fogazat, caries
arány
csökkentése,
áttételes
nevelés a
korszerű
szájhigiénés
eszközök
használatára.
Nyomon
követhetősége,
hatékonyságán
ak mérése
fogászati
szűrések
alkalmával
iskolába való
belépéskor.

Egyeztetés
szükséges a
várható
költségek
szempontjából
beszállítókkal,
szülőkkel
(részleges
költségvállalás)
és az
intézményekkel.

Tervezése
javasolt.

6) Fogászati
preventív
tevékenység
gyermekfogászatb
an

Gyermekfogásza
ti ellátás
együttműködése
az
önkormányzattal
. Beszámoló,
adatgyűjtés,
monitorozás az
ellátórendszerbe
n. Hatékonyság
követés
lehetősége.

Prevenciós
gyermekfogás
zat, mint
referencia
alapellátó.

Komplex
együttműködés
az
önkormányzatt
al.

A bőr
állapotaival,
védelmével,
kezelésével
kapcsolatos
tájékozatlanság a
lakosság
részéről.
Megnövekedett
környezeti
sugárártalmak,
anyajegyek
figyelése.

Zala Megyei
NSzSz,
bőrgyógyászo
k, oktatásinevelési
intézmények,
iskolaorvos,
szülők,
pedagógusok

A területért
felelős
szakorvos
beszámolója,
egyeztetett
szempontok
alapján, évente
a döntéshozók
felé. Egységes
felmérési,
monitoring
rendszer
kialakítása.
A program
kiterjesztése. A
szükséges tárgyi
eszközök,
tájékoztató
anyagok,
leporellók
elkészítése,
szakorvos
intézményi
keretekben való
megjelenésének
támogatása.

7) Bőrgyógyászati
szűrés és státusz
rögzítés kisiskolás
korban

Zalakaros
prevenciós
modellprogram
. Szűrés után
bőrgyógyászati
alapstátusz
rögzítés,
követés,
változások
rögzítése,
védőnő,
iskolaorvos
képzése,
felkészítése.

100.000,- Ft

0,- Ft
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Egészséget
támogató
társadalmi
környezet
Egészséges
ifjúság
8) Prevenciós
mozgásszervi
életmód program

9) Tartáskorrekció
mozgásszervi
prevenciós
program

Szükségessége

Együttműköd
ők

Eredményessé
g, tapasztalat,
hatás

Javaslat

Országos és
iskolaegészségüg
yi adatok alapján
rohamosan
romló
mozgásszervi
állapot a
gyermekek
körében

Csak
akkreditált
végzettséggel
rendelkező
gyógytornász
programvezető
k
alkalmazhatóa
k, fejlesztőpedagógusok,
testnevelők,
szülők.

Általános
iskolában 7x1
óra tematikai
felbontásban
szülői
értekezlettel.
Foglalkoztató
munkafüzet,
visszamérhetős
ég Az
elégedettségi
vizsgálatok
egyértelműen
pozitívak,
javasolják és
kérik a
folytatást.
Szakszerűen
szakmai
program az
egészségnevelé
s
kiegészítésére.
Jól integrálható
alapoktatásban.

Akkreditált
szakmai
továbbképzés
kezdeményezés
e, a
gyermekcélcsop
ort részére a
problémára
fókuszáló
szünidei tábor
szervezése.

A helyes
testtartásért
felelős
izomcsoportok
fejlesztése.
Épüljön be a
mindennapi
testnevelés
gyakorlatába.
Módszertani
felkészítése a
testnevelőknek
a már kiadott
Országos
módszertani
útmutató video
és írott
anyagok
alapján.
Komplexebb
állapotfelmérés
mozgásszervek
vonatkozásába
n, az
iskolaorvos
szakmai
támogatása,

Egyezteti az
oktatási
intézménnyel, a
testnevelők
részére
akkreditált
képzés
kezdeményezés
e.
Gyógytornászok
felhasználása a
program
alkalmazásában
és a
felmérésekben.
Iskola
egészségügyi
szolgálat
képzése,
felkészítése.

Az elmúlt 10
évben
kétszeresére
emelkedett a
gyermekkori
állandósult
gerincferdülés
aránya. A
gyermek
populáció
kétharmada
tartáshibás,
NAT,
kerettantervekbe
kötelezően
beépítendő
program, melyet
napi
rendszzerességge
l alkalmazni
szükséges. A
testi egészségre
és alkalmasságra
való felkészítés
is része az
oktatás-nevelési
feladatoknak.

Gyógytornász
ok, oktatási
intézmény,
testnevelők,
iskolaegészségügyi
ellátás, mozgó
ortopédiai
szűrővizsgálat
ok bevezetése,
szülők, Gránit
Gyógyfürdő
ZRT.

Forrásigény
(Ft/év)

550.000,- Ft

0,- Ft
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felkészítése,
folyamatos
monitoring és
kontroll
lehetősége.
Gyógytestnevelési
kategorizálás
segítése és az
abban való
munka
hatékonyságán
ak ellenőrzése.
Egészséget
támogató
társadalmi
környezet
Egészséges
ifjúság
10) Óvodai és
iskolai
egészségfejlesztő
program

Egészségfejlesztés
a mindennapi élet
szinterein
11) Egészséges
iskola, iskolai
egészségfejlesztési
tevékenység

Szükségessége

Együttműköd
ők

Eredményessé
g, tapasztalat,
hatás

Javaslat

Forrásigény
(Ft/év)

Kedvezőtlen
egészségmagatar
tás összefügg a
szocializációs
folyamat
zavaraival.
Mentális
zavarok,
agresszió,
szenvedélybetegségek korai
megjelenése.
társadalmi
konfliktus
helyzetekkel
való megküzdés
gyengesége

Egészségfejles
ztési
munkacsoport,
általános
iskola tanulói,
pedagógusok,
szülők,
elméleti és
gyakorlati
ismeretek
átadása,
osztályfőnöki
órák, illetve
délutáni
tréningek
formájában.

Tartalmi
elemek: fizikai
aktivitás,
étkezzünk
egészségesen,
mentálhigiénés
személyiségfejlesztés,
létünk
tudatosítása,
férfi-nő
identitás,
családi éltre
nevelés,
célkitűzés,
teljesítmény,
siker.
Harmonikus
szocializáció,
kedvező
egészég
magatartás,
biztos jövőkép,
tervek.
Szenvedélybetegségek
megelőzésében
egészséges
alternatíva
megadása.

Az Óvodában és
az iskolában a
program
kiegészítése
egészségmagata
rtás kutatással,
kidolgozás.

Árajánlat kérés

A szociáalizáció
és
egészségmagatar
tás kialakulásnak

Zala Megyei
NSzSz,
oktatási
intézmény,

„Egészséges
Iskolák”
Magyarországi
hálózatának

A felmérés
elvégzése,
kiértékelés.

Árajánlat
kérése
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felmérése, kutatás

intézményes
színtere az
iskola. E
korosztály
egészségmagatar
tása határozza
meg a jövő
felnőtt
lakosságának
egészségi
állapotát. A
megváltozott
jogszabályi
környezet
számon
kérhetőbb
keretet biztosít.

Egészségfejlesztés
a mindennapi élet
szinterein
12) Alapfokú
elsősegélynyújtás

Szükségessége

13) Alapfokú
újraélesztés

14) Egészséges
Városok

A mindennapi
balesetek
„szakszerű”
kezelése.

pedagógus,
szülő, tanuló,
iskolaegészségügyi
szolgáltatás

ajánlása
alapján, amely
a WHO
kidolgozott
protokollja.
Érvényesül
benne a
nevelésközpont
ú megközelítés,
viselkedésbeli
változások
követése,
egészséges
környezet,
alkalmas
állapotfelmérés
re, a fejlődés
regisztrálására,
az iskola
mindennapjáról
tájékozódik,
célja az
együttes
gondolkodás
elősegítése.

Együttműköd
ők

Eredményessé
g, tapasztalat,
hatás
Félelem nélküli
közeledés a
baleseti
helyzetekhez.
Biztonságosab
b
mindennapok.

Tanfolyamok
szervezése
korosztályonkén
t.

Szakoktatók,
pedagógusok,
szülők,
tanulók.

Javaslat

Forrásigény
(Ft/év)

210.000,- Ft

Az „ijesztő”
élethelyzetben
való gyors és
szakszerű
reakció életet
menthet.

Szakoktatók,
pedagógusok,
szülők,
tanulók.

A túlélési
esélyek
nagymértékben
nőnek.

Tanfolyamok
szervezése
korosztályonkén
t.

Zalakaros 1994
óta tagja a WHO
által koordinált
Egészséges
Városok
Magyarországi
Szövetségének.
Komplex
egészségfejleszté
si gondolkodás,
tevékenység
képviselete
jelenik meg
döntéshozói

Multiszektoriá
lis, ágazatközi
kapcsolatrendszereket
feltételez a
tevékenysége.
Civil és üzleti
szfére
bevonása
szükséges.
Lehetőség a
lakosság
széleskörű
megnyerésére.

A városok
fejlesztési
terveiben az
egészségfejlesztés
megfelelő
súllyal
szerepeljen. A
Nemzeti
Népegészségüg
yi Program
életmód és
betegségmegelőzési

Egészséges
Város
koordinátori
értekezleteken
és éves szakmai
szimpóziumon
való megjelenés
lehetősége, éves
tagdíj
befizetése, a
város
köztudatába
történő
beemelése.

40.000,Ft/csoport
max. 10 fő

100.000,- Ft
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szinteken.

15) Egészséges
munkahelyek
program

Idősek Egészségi
állapotának
javítása
16) Szépkorúak
Ezüst Egészségi
programja

Esélyegyenlőség
az egészségért
17) Hátrányos
helyzetűek,

programjai
hatékonyan
jelenjenek
meg.

Közintézmények
példamutatása a
helyes egészségmagatartásban.
Megjelenik a
munka világában
gazdasági
érdekeltségként
az egészséges,
motivált
munkaerő
szükségessége a
termékenység,
termékminőség,
piaci
elégedettség
vonatkozásában.

Munkáltatói,
üzleti szfére,
önkormányzat
és
intézményei,
Zala Megyei
NSzSz,
munkavállalók
,
érdekképvisele
tek,
munkabiztonsá
gi és
foglalkozásegészségügyi
szolgáltatók,
egészségpénzt
árak.

Az egészséget
nem
veszélyeztető
munkakörülmé
nyek
megteremtése,
biztosítása a
munkahely
teremtés és
foglalkoztatás
növelésének
igénye mellett.
A munka
világának
minőségi
javítása.
Ambíciózus
vállalati
humánpolitika,
munkavállalói
megelégedettsé
g növelése.

Egyeztetések és
tanácsadások
felajánlása a
város
munkáltatói
részére.
Együttműködő
üzleti szféra
megnyerése az
egészségfejleszt
és érdekében.
Előkészítő
feladatok,
felmérések,
project tervezés.
Zalakaros
hosszú távú
stratégiai
programjában
való
megjelenítése.

Szükségessége

Együttműköd
ők

Javaslat

Szemléletváltás,
az időskor nem
jelent egyben
kiszolgáltatottsá
got,
rászorultságot.
Közérzetüket
befolyásoló
haszontalanság
érzése.
Beszűkülő
szociális udvar,
befelé fordulás,
magány,
depresszió,
öngyilkosság.
Magas
fogyatékkal élő
időskorúak
aránya.

Időskorúak
gondozási
intézménye,
SZAK,
Ezüstklub,
civil
szervezetek,
egészségügyi
szolgáltatók,
kulturális
intézmény,
oktatási
intézmény,
sportszervezet
ek,
Vöröskereszt,
támogató
szolgálatok és
a média.

Eredményessé
g, tapasztalat,
hatás
Elérhető
megfelelő
rehabilitáció,
rendszeres
mozgásprogra
mok, hangulati
élet javulása,
generációs
programok,
felvilágosító
előadások
érdeklődési
körüknek
megfelelő
tanulási
lehetőségek és
szabadidős
programok.
Önkéntes
munkavégzés
lehetősége.

Társadalmi
kirekesztettség, a

Fogyatékkal
élők nappali

Egészségügyi,
higiénés

100.000,- Ft

Forrásigény
(Ft/év)

A
civilszervezetek
forrás
kiegészítésének
támogatása.

200.000,- Ft

Komplex és
egységesített

100.000,- Ft
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fogyatékkal élők,
hajléktalanok
komplex kezelése

szegények
meghatározó
része roma
származású.
Fogyatékkal
élők, testi vagy
mozgásszervi,
értelmi illetve
vak- gyengén
látók, egyéb
(hallás, beszéd).
Hajléktalanság.

intézménye,
családsegítő,
gyermekjóléti
szolgálat,
szociális
munkások,
civil, karitatív
szervezetek,
támogató
szolgálatok,
egészségügyi
ellátórendszere
k, kisebbségi
érdekképvisele
ti szerv,
ZCKE.

megelőzést
szolgáló oktató
programok
tervezése,
bevezetése.
Egészségügyi
önismeret
fejlesztés,
szűrésekre való
megnyerés.
Komplex
közösségi,
családi
gondozási
tervek. A
társadalmi
kirekesztettség
érzésének
csökkentése.
Hatékonyabb
szűrés,
rehabilitáció
ezen társadalmi
csoportokban.

program
kidolgozása
javasolt illetve a
már működő
tevékenységek
egyesítésére.
Dohányzás
ellenes
kampány.

Egészséges
életmód
programjai
18) Dohányzás
visszaszorítása,
dohányzásmentes
világnap,
dohányfüstmentes
világnap

Szükségessége

Együttműköd
ők

Javaslat

A nők 22%-a, a
férfiak 31%-a
napi
rendszerességgel
dohányzik. A
nők esetében
némi emelkedés
tapasztalható.
Passzív
dohányosok
aránya
megközelíti a
65%-ot. A
fiatalok körében
magas a
dohányzók
aránya 10-12
éves korban
elkezdik a
dohányzást.

Közintézmény
ek, Zala
Megyei
NSzSz,
oktatási
nevelési
intézmények,
egészségügyi
ellátó
rendszer, civil
szervezetek,
munkahelyek,
szolgáltatók,
lakosság,
kommunikáció
, média

Magas és
növekvő
mértéket mutató
alkoholfogyasztá

Zala Megyei
NSzSz,
oktatási
intézmények,

Eredményessé
g, tapasztalat,
hatás
Városi
rendezvény,
melynek
keretében
érdekeltséggel
egybekötött
pályázatok,
versenyek
kerülnek
kiírásra az
adott témában.
Munkahelyi
csoport
leszoktatást
segítő
programok
elindításának
lehetősége.
Zalakaros
közintézménye
inek,
szolgáltatóinak
példamutatása,
együttműködés
e.
Kortárs oktatás
az iskolában.
Zalakaros
drogstratégiájá

19) Alkohol- és
drog prevenció

Forrásigény
(Ft/év)

A programok
tartalmának
részletes
kidolgozása
szükséges az
együttműködő
partnerekkel,
üzleti szféra
támogatásának
megszerzése.
Függetlenség
Napja

200.000,- Ft

Az eddig
megkezdett
hatékony
programok és
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20) Egészséges
táplálkozás

Egészséges
életmód
programjai
21) Aktív
testmozgás

s, magas az ezzel
kapcsolatos
halandóság és
megbetegedések.
Családi
ártalmak,
balesetek háttér
okaként
kimutatható. A
fiatalok között
főbb probléma
az alkohol
kipróbálási korai
megjelenése.

drogambulanci
a, egyéb
intézményi
ellátórendszere
k, civil
szervezetek,
iskola
egészségügyi
ellátás,
munkahelyek,
kommunikáció
és média.

nak irányadó,
ide vonatkozó
elemei, Zala
Megyei NSzSz
országos
munkahelyi
alkohol- és
drog
prevenciós
programja.
Helyi KMB.

tevékenységek
folytatása.
Újabb
kezdeményezés
ek felkutatása,
szükség esetén
befogadása a
városi
programokba.
Függetlenség
Napja

A régió
lakosságának
több mint fele
túlsúlyos. A
férfiak 61%-a, a
nők 43%-a.
Különösen
súlyos a
középkorú
férfiak körében.
A táplálkozással
összefüggő
betegségekhez 23-szor
gyakrabban
társul magas
vérnyomás,
cukorbetegség,
zsíranyagcsere
zavar. A
gyermek
populációban is
emelkedő
tendenciát mutat
a túlsúly,
csökkent
terhelhetőség, a
magas
vérnyomás, és a
cukorbetegség
korai
megjelenése.
Szükségessége

Zala Megyei
NSzSz,
szolgáltatók,
lakossági
klubok, civil
szervezetek,
oktatási,
nevelési
intézmények,
munkahelyek,
egészségügyi
intézmények,
szolgáltatók.

Egészséges
közétkeztetés
megteremtése.
Egészségvédel
mi napok,
egészségnevelé
si hetek,
oktatási
nevelési
intézményekbe
n, lakossági és
munkahelyi
közösségei
színtereken
jelenjen meg az
egészséges
táplálkozás
témaköre.

A közétkeztetés
szolgáltatás
felmérése,
együttesen az
iskolai büfék
szolgáltatásaival
, ezek
folyamatos
ellenőrzése az
OÉTI ajánlásai
alapján. A
szolgáltatók
segítése a
kínálatváltásban
, a helyes
választásban.
Szemléltető
eszközök,
plakátok,
képzések
biztosítása.
Lakossági
reprezentatív
minta
táplálkozási
szokások és
tápláltsági
állapot
viszonylatában.
Függetlenség
Napja

Együttműköd
ők

Javaslat

Forrásigény
(Ft/év)

A legkevesebben
az aktív keresők
mozognak. 10
főből 6
egyáltalán nem
mozog sem
hétköznap, sem
hétvégén. Nem
megfelelő a
testmozgásra

Egészségügyi,
oktatási
intézmnyek,
ifjúság és
sport, családi
programok
együttes
megjelenése és
folyamatos
együttműködé

Eredményessé
g, tapasztalat,
hatás
Mindennapi
testmozgás
megjelenése az
oktatási
nevelési
intézmények
tanórai és
alternatív
programjaiban.
Tartáskorrekci

Kiemeltebb
területként
jelenjenek meg
a célzott
közösségi
csoportokat
támogató
programok
(óvoda, oktatási
intézmények,

PARK
ACTION és a
GRUNDPROGRAM
az
Egészségnap
keretében
meghirdethető
és elindítható.
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való
szocializáció
rendszere. A
szabadidő sport
kínálatában
szélesedett, de
finanszírozása
nem kielégítő.
Elégtelen az
iskolán kívüli
diáksport
lehetőség és az
iskolai
testnevelési
oktatás. Gyakran
sportág és
teljesítményközp
ontú, nem
jelenik meg az
életmód sprotok
szélesebb körű
bemutatása és
alkalmazhatóság
a.

Nemzeti
Környezetegészsé
gügyi Akció
Program
22)
Parlagfűmentesítés
i program

Ellátás fejlesztése

Szükségessége

23)Népegészségüg
yi
szűrővizsgálatok
hatékonyságának
növelése
Daganatos
megbetegedések
elleni küzdelem,
mentálhigiénés

Magyarországi
halálozásokban
második helyen
a daganatos
megbetegedések
szerepelnek. A
szűrővizsgálatok
on való
megjelenés

se.
Közintézmény
ek,
munkahelyek.

ó alkalmazása
testnevelési
órákon váljon
gyakorlattá.
Testnevelési
órákon,
alternatív
iskolai
programokon
rendszeres
legyen az
életmód
sportokkal
kapcsolatos
foglalkozás.
Testkultúra
megfelelő
hangsúlyozása
a média
segítségével.

időskorúak,
stb.)
PARK
ACTION:
szabadtéri
kiscsoportos
testedzés
GRUNDPROGRAM:
Közterületek
bevonása az
aktív életmód
népszerüsítésére
KÖZSZFÉRA
SPORTNAPJA:
Az
önkormányzat
és intézményei
szakmai
stábjának
bevonásával
példaértékű
sportnap
rendezése a civil
szervezetek
kooperációjával

Egészségügyi,
oktatási
intézmnyek,
ifjúság és idős
generációkat
átfogó
csoportok és
folyamatos
együttműködé
se.
Közintézmény
ek,
munkahelyek,
Zala Megyei
NSzSz.
Együttműköd
ők

Parlagfűvel
szennyezett
területek
csökkenése, és
allergiás
megbetegedése
k
visszaszorítása

Az eddigi
megkezdett
programok,
akciók
folytatása,
kiszélesítése,
lakossági
együttműködése
k növelése.
Parlagfű mentes
Város cím

Eredményessé
g, tapasztalat,
hatás
Magasabb
átszűrtségi
aránnyal a
betegségek
korai
felismerése,
időben történő
kezelése,
gondozás,

Javaslat

Forrásigény
(Ft/év)

A város által
működtetet
kiadott írott és
elektronikus
médiumokban a
város WEB
oldalán
egészségmegőrz
ési lakossági

1.000.000,- Ft

Zala Megyei
NSzSz,
Vöröskereszt
önkormányzat,
egészségügyi
alapellátás,
oktatási
intézmények, a
város

KÖZSZFÉRA
SPORTNAPJA
:
100.000,- Ft

50.000,- Ft
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vonatkozások

Városi kiemelt
rendezvények
Városnapja
Civil Nap
Idősek Napja

Egészségnap

„Függetlenség
Napja”

aránya és íg y az
átszűrtség a
kívánt értéknél
alacsonyabb,
területenként
jelentős
eltéréseket
mutat.

irányítása alá
tartozó
intézmények,
közintézménye
k, média,
lakosság.

tanácsadás,
figyelemfelhív
ás a halálozási
mutatók
csökkenését
eredményezhet
i. Jelenleg
szűrhető
daganatok:
ajak, szájüreg,
garat, vastag és
végbél, emlő,
méhnyak, bőr,
prosztata.
Magasvérnyom
ás,
cukorbetegség,
metabolikus
szindróma
szűrése 6
havonta.
Szűrési Ciklus
Naptár / 6 havi
/

szűrővizsgálati
témák
népszerűsítése
jelenjenek meg.
A város
intézményeiben
a
szűrővizsgálato
k helyi
lebonyolításába
n partner a
szűréskoordinát
or munkatárs.
Csatlakozás az
országos szűrési
hónaphoz.
Prevenciós
szakmai
konferencia
megrendezése, a
város helyi
programjainak,
tapasztalatoknak
,
eredményeknek
a bemutatásával.
Az
alapellátásban
dolgozó
háziorvos,
védőnő,
rendszeres
beszámoltatása,
egészségmegőrz
és és
szűrővizsgálato
k területén
végzett
munkájukról.

A rendezvényeken egészségsátor felállítása indokolt, a program
végrehajtásával kapcsolatos információk és aktuális információs
tartalmak kerülnének bemutatásra. A sátor kialakításánál figyelembe kell
venni, hogy akár véradás, vagy szűrő programok befogadására is
alkalmas legyen.
Akár integrálva a Civil napba, akár önállóan is megszervezhető. Bár ez
utóbbi mellett szól, a program kiemelt helyzete. Fokozná az
egészségtudatos életmód gyakorlatának elterjesztését, a település
körében megfigyelhető kettősség okozta hátrányok leküzdését teszi
lehetővé. Prevenciós szolgáltatások kapcsolhatóak hozzá.
A közoktatási, közművelődési valamint az egészségügyi rendszerek
képviselői bevonása elsődleges a programba.
A függőségi tünetekkel járó szenvedélyek preventív jellegű programja.
Az alkohol, a drog, a dohányzás és egyéb civilizációs ártalom
következtében kialakuló veszélyforrásokra fókuszáló rendezvény. Nagy
hangsúlyt kívánunk fektetni a tudatos vásárlói és fogyasztói szokások
népszerűsítésére, valamint az energetikai függetlenség problémakörére.
A közoktatási, közművelődési valamint az egészségügyi rendszerek
képviselői bevonása mellett speciális ismeretközlő rendszerek

A
rendezvények
alkalmával
javasolt
egészségfejlesz
tési és
szűrővizsgálato
kkal való
megjelenés.
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Munkahelyi
Egészségnap

bekapcsolása (rendőrség, NSZSZ, NGO-k).
Az Önkormányzat által fenntartott intézményi struktúrában alkalmazott
foglalkoztatottak részére szervezett sporttal egészségügyi szűrésekkel
lebonyolításra kerülő akció.. A korábbi gyakorlatok mellé alternatív
programként pilot-elemként funkcionálva best-practice jelleget mutatna
a település munkáltatói részére.

20/ Általános Iskola felvételi szabályzatának tárgyalása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató.

Süslecz Árpád: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Humánpolitikai Bizottság az Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott 2/2011.(VIII
31.) számú határozata:
A bizottság:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény intézmény-egységeinek felvételi szabályzatát
elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy előnyt élvezzen a felvétel során az a
gyermek, akinek a szülője tartós beteg.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Humánpolitikai Bizottsággal együttes ülésen hozott
2/2011.(VIII 31.) számú határozata:
A bizottság:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény intézmény-egységeinek felvételi szabályzatát
elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy előnyt élvezzen a felvétel során az a
gyermek, akinek a szülője tartós beteg.
Novák Ferenc: Az intézmény a bölcsödébe való jelentkezés feltételrendszerét is elkészítette.
Év közben is érkezhetnek gyerekek, így ha maximálisan feltöltjük év elején, akkor nem lehet
felvenni őket. A törvény adta maximális létszám felső határát feszegetjük. A gyerekeknél
törődés, a fizikai pedagógiai lehetőségek optimuma kialakítása fontos. Az új oktatási törvény
változni fog, addig is működni kell az egységeknek. Az elvárásoknak meg kell felelni, helyi
lakosok gyermekeit be kell fogadni az intézményegységekbe, ez fontos. Meg kell nézni, hogy
valóban helyi lakos-e, vagy csak bejelentkezik, utána, ha felvételt nyert, kijelentkezik, erre
volt példa. Azoknak biztosítsunk lehetőséget, akik életvitelszerűen Zalakaroson tartózkodnak,
itt fizetnek adót.
Benkőné Gulyás Edit: Egyetért a bizottsági javaslattal amely a szülő tartós betegségére
vonatkozóan előnyt jelenthet a felvételi eljárás során.
Novák Ferenc: Megkeresték, hogy a bölcsödében van-e üres hely, de nem zalakarosi szülők
gyerekéről van szó.
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A zalakarosi állandó, életvitelszerűen itt tartózkodó gyermekek elhelyezésére kell törekedni
elsősorban, ha van is szabad hely, akkor is fenn kell tartani néhány helyet. Ha telt létszám
van, ez nem lehetséges. Érdemes lenne az életvitelszerűséget évenként ellenőrizni, hogy ha
valaki csak látszólag van a településen, az ne szorítsa ki a zalakarosi gyereket.
Böröcz József: Évenkénti életvitelszerű itt élést felül kell vizsgálni, egyetért, hogy a
zalakarosinak legyen helye.
Benkőné Gulyás Edit: Közös akarat ez, jónak látja, a bizonyos nyilatkozatot, amit
jelentkezéskor ki kell tölteni, azt a tanév elején is ki kell tölteni. A lakcímkártyából kiderül
minden év elején, hogy akkor is zalakarosi állandó lakos-e, büntetőjogi felelősség tudatában
nyilatkoznak így.
Novák Ferenc: Egyetért a felvetéssel, hogy év elején kerüljön felülvizsgálatra az életvitelszerű
tartózkodás.
Deutscné Lang Erika: Ki végzi el az életvitelszerű ellenőrzést?
Benkőné Gulyás Edit: Környezettanulmányt pedagógiai céllal végezhetnek, csak a
jogviszonyban álló tanulóval. Az intézménynek nincs ilyen jogosítványa, hogy igazat
nyilatkoznak-e.
Marton Tamás: Életvitelszerű itt tartózkodás kérdésében tudunk-e jogszerűen tenni valamit?
Egy-két évre előre lehet tudni, hogy hány zalakarosi gyereknek kell hely, fenn lehetne tartani
nekik a helyet, felmérést kell végezni.
Süslecz Árpád: Környezettanulmány alkalmával látható, hogy ki hova jár haza, határozatot
kell hozni, hogy ha gyakorlatba átmegy, év végén jogvesztő határideje legyen az intézményi
jogviszonynak.
Dr Józsa Zsanett: Év közben és év végén sem lehet elküldeni senkit, aggályosnak tartja a
felvetéseket. A Közoktatási törvény leírja kit kell felvenni, milyen szankciói vannak annak, ha
valaki év közben lakóhelyet vált, illetve ha fizikailag elköltöznek és el is viszik a gyereket, ezt
alaposan körül kell járni, mielőtt erről a testület döntést hoz.
Novák Ferenc: Fontos, hogy a zalakarosi gyerekek bejuthassanak az intézményekbe.
Czirákiné Pakulár Judit: Ha valaki kijelentkezik, nem feltétlen költözik el. Tudni lehet 90 %os biztonsággal, hogy kik laknak itt és kik jelentkeznek be, de életvitelszerűen nem laknak itt.
Belső rendeletben meg lehetne határozni a jogszabályi feltételeit, hogy lehet a jogviszonyt
megszüntetni.
Marton Tamás: Ez országos probléma, ha az Oktatási törvény lehetővé tenné ennek a
megoldását, akkor lehetne megoldani.
Novák Ferenc: Életvitelszerű itt tartózkodás - kérdés mi minősül annak, jogi betartatása a
kérdés, talán a nyilatkozat kitöltésével megoldható.
Az intézmény a képviselőtestület által jóváhagyott szabályzat alapján dolgozik, jogi
lehetőségeket meg kell vizsgálni, hogy szűrhető ki a probléma.
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Marton Tamás: Új Oktatási törvény készül, ebben nem szerepel a kérdés?
Novák Ferenc: Nem szerepel erre vonatkozóan szabályozás.
Az iskola feltételrendszere mindig is vonzó lesz a térség számára, de elsősorban a településen
élő gyermekekért felelős a testület.
Az iskola igazgató, a jegyző és jogi szakember járjon utána, milyen megoldás lehetséges ez
ügyen.
Benkőné Gulyás Edit: Állásfoglalást kért, hogy vizsgálható az életvitelszerűen ott
tartózkodás. Bánfalvi Péter közoktatási szakértő válasza, hogy nem lehet és nem is kell
vizsgálni, a törvény mondja meg kit kell felvenni, az van benn, hogy az állandó lakcímmel és
tartózkodási hellyel rendelkezőt fel kell venni, vagy a körzetnek kell gondoskodni, ha
helyhiány miatt nem tudják felvenni, hova iskolázzák, helyezzék el a gyereket. Az intézmény
nem tudja az életvitelszerű lakást vizsgálni, az okmányiroda, hivatal tudná megvizsgálni.
Novák Ferenc: A lakcímkártya nem elég, az életvitelszerű ott tartózkodást kell vizsgálni.
Szirtes Balázs: Egyetért, hogy országos probléma. Ebben a tanévben már lezajlottak a
felvételek, 2012-13-ban szóba jöhet esetleg, utána állami kézbe kerül az iskola és beleszólás
sem lesz az önkormányzatnak.
Novák Ferenc: Kiegészíti a bizottsági javaslatot, egyetért a felvételi szabályzattal, az
intézményvezető és jegyző vizsgálja meg a jogi lehetőségét, akik nem életvitelszerűen élnek
Zalakaroson, mit lehet tenni ez ügyben, másrészt vizsgálja meg annak a jogi lehetőségét, hogy
az év közbeni lakcimváltozás befolyásolja-e a gyermek iskolai jogviszonyának fennállását.
Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokkal a felvételi szabályzatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 289/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény intézmény-egységeinek felvételi szabályzatát
elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy előnyt élvezzen a felvétel során az a
gyermek, akinek a szülője tartós beteg.
2/ Felkéri a jegyzőt, hogy az intézményvezető bevonásával vizsgálja meg a jogi lehetőségét
annak, hogy akik érvényes lakcímkártyával rendelkeznek, milyen módon ellenőrizhető és
egyáltalán ellenőrizhető-e, hogy ténylegesen életvitelszerűen Zalakaroson laknak-e.
Másrészt vizsgálja meg annak a jogi lehetőségét, hogy az év közbeni lakcímváltozás
befolyásolja-e a gyermek iskolai jogviszonyának fennállását.
Határidő: 2011. december 31.
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Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

21/ Általános Iskola Minőségfejlesztési Programjának felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató.
Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Humánpolitikai Bizottság az Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott 3/2011.(VIII
31.) számú határozata:
A bizottság:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Minőségfejlesztési Programjának
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja.

Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Humánpolitikai Bizottsággal együttes ülésen hozott
3/2011.(VIII 31.) számú határozata:
A bizottság:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Minőségfejlesztési Programjának
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja.
Marton Tamás: A minőségbiztosítási rendszerben a tanárok minősítése benne van-e anonim
módon?
Novák Ferenc: Fenntartói minősítő lapot töltenek ki, anonim módon, ezzel 2011-ben nem
találkozott.
Benkőné Gulyás Edit: A pedagógusoknál és technikai dolgozóknál a teljesítményértékelés
törvényi kötelezettség, hogy benn elegyen a minőségirányítási programban, a 8-as területen,
benne van, végzik is. Két alkalommal pályázatot is nyertek a teljesítményértékelési rendszer
működtetésére.
Marton Tamás: Ki értékeli a tanárokat konkrétan?
Benkőné Gulyás Edit: Értékelő csoport van, a munkaközösség vezetője a legalacsonyabb
szintű a rangsorban, aki végzi. 3-4-en végzik, az óvodára is kiterjed, minden dolgozóra.
Szempontrendszere van, pontozásra kerül és minősítésre, a teljesítmény minősítésre kerül, %ban pontozva. A gyermekek és szülők igényelégedettség mérés kapcsán mondanak, nem
személy szerint a tanárra, kérdőívet töltenek ki. Szülői értekezleten és diákfórumon ismertetik
az eredményét, a tanítás minősége, eszközrendszerre és egyéb javaslatok is lehetnek
szövegesen a kérdéseken túl, amit szeretnének adni. A érés teljes körűen megy. Nem tudtuk
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értékelni, mert a kérdőívek nem jöttek be olyan mértékben, hogy értékelhetők elettek volna,
ezért a fenntartó nem tudta értékelni. 2000 óta végzik, eddig nem volt olyan év, amikor a
kérdőívek nem jöttek volna vissza, 30 %-ot el kellett volna érni, ezért maradt el 2011-ben.
Marton Tamás: A tanári kar együttesen van értékelve?
Benkőné Gulyás Edit: Személy szerint van értékelve. A kolléga év végén kérdőívet is kitölt,
amely értékelve van , interjú is van minden dolgozóval. Tisztában vannak vele, hogy mit
csinálnak, miben kell fejlődni.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 290/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Minőségfejlesztési
felülvizsgálatára vonatkozó beszámolót elfogadja.
A Képviselőtestület határozatáról az intézmény vezetőjét tájékoztatni kell.

Programjának

Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

22/ Beszámoló az Általános Iskolai 2010/11-es tanévről
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató.
Süslecz Árpád: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Humánpolitikai Bizottság az Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott 4/2011.(VIII
31.) számú határozata:
A bizottság:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény 2010/11 tanévről szóló beszámolóját
elfogadásra javasolja.
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Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Humánpolitikai Bizottsággal együttes ülésen hozott
4/2011.(VIII 31.) számú határozata:
A bizottság:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény 2010/11 tanévről szóló beszámolóját
elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Tájékoztató jelleggel kérdi, hogy az iskolai intézményegységek vezetői
posztjára minden esetben pályázat lett kiírva, az oktatási intézményegységre ez vonatkozik-e?
Benkőné Gulyás Edit: 5 éves megbízással vannak, az igazgatóhelyettest törvényileg nem kell
meghirdetni, az intézmény igazgatóhelyettest az igazgató bízza meg a tantestület
egyetértésével.
Novák Ferenc: Az intézmény egységekre van ezek szerint ez a szabály, az igazgatóhelyettest
az igazgató bízza meg.
Fontos, hogy magas minőségű oktatás folyik az intézményben.
Szavazásra teszi fel a beszámolót.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 291/2011. (IX.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény 2010/11. tanévről szóló beszámolóját elfogadja.
A Képviselőtestület határozatáról az intézmény vezetőjét tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban napirendként szereplő 23-39/6. számú
napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./
pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 292/2011. (IX.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a napirendben szereplő
23/ Zalakaros, Liget u. 39.sz. alatti ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatokról döntés
24/ Zalakaros, Rákóczi u. 6.sz. alatti ingatlan értékesítésére beérkezett pályázatokról döntés
25/ Zalakarosi un. volt gyógyszertár épülete bérbeadására pályázati felhívás jóváhagyása
26/ Zalakarosi un. sörpince épülete bérbeadására pályázati felhívás jóváhagyása
27/ Zalakaros, 273. hrsz-u ingatlan értékesítésére pályázati felhívás jóváhagyása
28/ Zalakaros, 269/1. hrsz-u ingatlan értékesítésére pályázati felhívás jóváhagyása
29/ Javaslat a szociális étkeztetés működését meghatározó személyi ( szakmai ) feltételek
változtatására
30/ Turisztikai Egyesület 2012. évi üzleti terve
31/ Lovas iskola sorsa
32/ Kötvény kibocsátás
33/ Hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ellátása (Zalaispa ajánlata)
34/ Az un. LED-es pályázat ügyében döntés
35/ Közbeszerzési lebonyolító kiválasztása a Sportpálya megvalósítására
36/ Villamos energia közbeszerzés ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
37/ Óvodai és bölcsődei eszközbeszerzés ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
38/ Sport Hotel megvásárlására kérelem
39/1/ Pályázat benyújtása „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című
kiírásra
39/2/ Men-Dan levele
39/3/ Közösségi közlekedés vonatkozásában zalakarosi szerepvállalás
39/4/ Olesnoi meghívás
39/5/ Puchheimi látogatás
39/6/ Tornaterem világítás korszerűsítése
39/7/ Kanizsa Kosárlabda Klub támogatási kérelme
című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.
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Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13,10
órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Szirtes Balázs
Jkv.hitelesitő

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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