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Jegyzőkönyv

Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. május 07-én16,00órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné
Gulyás Edit, Horváth Vencel, Kötő Attila, Magyar Mária, Szirtes Balázs képviselők, Torma
László aljegyző.
Tanácskozási joggal jelen van: Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Magyarné Kovács
Judit pénzügyi osztályvezető, Klie Zoltán főépítész, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző,
Jegyzőkönyvvezető: Bodor Johanna igazgatási ügyintéző.

Novák Ferenc:
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja,
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
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Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert és Horváth
Vencel képviselőt.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1. Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vezérigazgatójának 2015.évi prémiumfeltétel megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
ZÁRT
2. Gyógyhelyi központ ötletpályázatra beérkezett tervek elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
ZÁRT
3. Hegyalja u. 40. építési engedélyezési terve
Előadó: Novák Ferenc polgármester

ZÁRT

4. Nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5. Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. közötti
támogatási szerződés jóváhagyása
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Előadó: Novák Ferenc polgármester

Javasolja a meghívóban is szereplő 1.,2.,3., számú napirendi pontok zárt ülésen való
megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés napirendi pontjainak megtárgyalására vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 7igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot
az ügyrendi javaslattal elfogadta.
Képviselőtestület 116/2015. (V.07.) számú határozata:
A Képviselőtestület:

Elrendeli a meghívóban szereplő 1. számú napirend „Gránit Gyógyfürdő Zrt.
Vezérigazgatójának 2015.évi prémiumfeltétel megállapítása”, a 2. számú napirend
„Gyógyhelyi központ ötletpályázatra beérkezett tervek elbírálása” és a 3. számú napirend
„ Hegyalja u. 40. építési engedélyezési terve” zárt ülés keretében történő megtárgyalását,
figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára tekintettel.

4/ Nyári gyermekétkeztetés pályázat benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák: Javaslom a korábbi gyakorlatnak megfelelően, hogy a rászoruló gyermekek számára
önkormányzatunk biztosítsa a támogatást és a szükséges önrészt a költségvetési tartalékból
tudjuk biztosítani.
Benkőné Gulyás Edit: Az „A” variációt javasolja elfogadni, melynek keretében Zalakaros
Város Képviselő-testülete felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a 2015. évi nyári
gyermekétkeztetés támogatására vonatkozó pályázat határidőre történő benyújtására. A felmerülő
46.640 Ft önrészt biztosítja a 2015. évi költségvetési rendelet 4.b számú mellékletében meghatározott
önkormányzati segély előirányzata terhére. Ennek értelmében 14 gyermek étkeztetését oldja meg.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 117/2015. (V.07.) számú határozata:
A Képviselőtestület:
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felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés
támogatására vonatkozó pályázat határidőre történő benyújtására. A felmerülő 46640 Ft
önrészt biztosítja a 2015. évi költségvetési rendelet 4. b számú mellékletében meghatározott
önkormányzati segély előirányzata terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

5/ Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. közötti
támogatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Az előzetes egyeztetések alapján egy olyan határozati javaslatot kívánok
megfogalmazni, ha a képviselők egyetértenek, hogy a képviselőtestület együttesen kívánja
tárgyalni és döntését meghozni a nonprofit kft.-vel kötött támogatási szerződés és az üzletrész
vásárlás vonatkozásában. Így várhatóan a május 21-i soros ülésen fogunk akkor majd erről
dönteni és erről értesítjük a nonprofit vezetését is, hiszen a támogatás folyósításának feltétele
a szerződés megkötése és e dolgainknak a rendbetétele.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 118/2015. (V.07.) számú határozata:
A Képviselőtestület
1./ az önkormányzat és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. között kötendő támogatási
szerződésről valamint a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-ben történő üzletrészvásárlásról
együttesen kíván tárgyalni.
2./ Az 1./ pont alapján felkéri a Zalakarosi Turisztikai Egyesületet, hogy döntsön arról, el
kívánja-e adni az önkormányzat részére a Kft-ben lévő üzletrészének felét.

3./ felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről tájékoztassa a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület elnökét, azzal, hogy lehetőség szerint a Zalakarosi Turisztikai Egyesület
május 21-ig, a soros testületi ülés időpontjáig hozzon döntést a 2. pont szerinti kérdésről.
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Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens
Novák Ferenc Mivel a nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és a nyílt
ülést 16,58 órakor bezárja.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő

Torma László
Aljegyző

Horváth Vencel
Jkv. hitelesítő
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