Határozat: 216 - 227
Rendelet: -

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. szeptember 29-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. szeptember 29-én 15,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyar Mária, Novák Ferenc képviselők, Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Horváth István
beruházási ügyintéző.
Igazoltan távol van: Magyarné Kovács Judit, Marton Tamás, Szabadics József képviselők.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja:
képviselőket.

Czirákiné Pakulár Judit és Dr Hegedüs Ferenc

Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata által fenntartott intézmények Szervezeti és
Működési Szabályzata módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ Zalakaros Liget u. 28. szám alatti szolgálati lakások felújítására beérkezett ajánlatok
elbírálása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ Petőfi út, Nyírfa út - Akácfa utat összekötő járda építésére beérkezett ajánlatok
elbírálása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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4/ Egyéni kérelem csapadékvíz elvezetésre
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
5/ Felszíni vízelvezetés vállalkozói szerződésének módosítása (ÁFA változás miatt)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/a/Záportározóra vonatkozó 44/2009. (III.31.) számú képviselőtestületi határozat
módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/b/ Zalakaros, 0139/1, 0140/35-0140/37 hrsz-ú földrészlet határrendezése (záportározó),
a 31/2009. (II.12.) számú határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7/ Turisztikai Egyesület kérelme (Település egységes arculatának kialakítása)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ Egyéb ügyek
8/1/ Közösségi busz beszerzése
8/2/ Régi településközpont felújítása
8/3/ Házi segitségnyujtás 2009. évi többletköltsége
8/4/ Csöndör Árpád kisajátítási ügye
8/5/ Támogatási kérelem
8/6/ Asperhofeni meghívás
8/7/ Az Egy Hajóban Alapítvány által Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása területén
működő Mobil Jogsegély Program bemutatása
8/8/ Pontszerű fejlesztések című pályázatra vonatkozó szerződések
8/9/ IIF-425 forgalmi rendszámú Ford típusú gépjármű megvásárlása
Zárt ülés keretében javasolja tárgyalni a 2., 4., 8/1., 8/4/., 8/5., 8/9. számu napirendet.

Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 216/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendre zárt ülés megtartását.

1/ Zalakaros Város Önkormányzata által fenntartott intézmények Szervezeti és
Működési Szabályzata módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Kéri, hogy a kertmozi pontos besorolása történjen meg, mivel jelenleg
különböző neveken szerepel e létesítmény az okiratokban.
Benkőné Gulyás Edit: Javasolja elfogadásra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 217/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve az Polgármesteri Hivatal
elnevezésű költségvetési szerve (székhelye: 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.)
szerv – jelen határozat 1. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt –
Szervezeti Müködési Szabályzatát módosítja, egyidejüleg jóváhagyja az
előterjesztés mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt alapitó okiratot.

2. Zalakaros Város Önkormányzata „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt
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kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve a Közösségi Ház elnevezésű
költségvetési szerve (székhelye: Zalakaros, Fő út 8.)– jelen határozat 2. számú
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt
– Szervezeti Működési
Szabályzatát módosítja, egyidejűleg jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

3. Zalakaros Város Önkormányzata „a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról” szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségének – mint irányító szerv – eleget téve a Móra Ferenc Általános
Iskola,Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár költségvetési
szerve (székhelye: 8749 Zalakaros, Liget u.28.) szerv – jelen határozat 3. számú
mellékletét képező egységes szerkezetbe foglalt
– Szervezeti Működési
Szabályzatát módosítja, egyidejűleg jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

2/ Petőfi út, Nyírfa út - Akácfa utat összekötő járda építésére beérkezett ajánlatok
elbírálása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 218/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
I.
1/ A „Zalakaros, Petőfi u. korszerűsítése” tárgyában az eljárást eredményesnek
minősíti. A beérkezett ajánlatok visszaigazolják a lefolytatott eljárás kiválasztását.
2/ 1. helyen elfogadja a Swietelsky Magyarország Kft. (9800 Vasvár, Csörnöc u.
5.) bruttó 11.005.905,-Ft összegű ajánlatát. Kivitelezés befejezési határideje 2009.
október 28.
3/ 2.helyen elfogadja a Hydrocomp Mélyépítő Kft. (8900 Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 1/a) bruttó 11.800.000,-Ft összegű ajánlatát..
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4/ A pénzügyi forrást a 2009. évi költségvetésben szereplő (Kv. rendelet 5. sz.
melléklet, 1 sor), 10.200 eFt-ból, valamint az NYDRFT által a 200016/09TEUT
reg. számú pályázaton elnyert 5.000 eFt-ból biztosítja.
5/ Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
II.
1/ A „Zalakaros, Nyírfa u. – Akácfa u. ök. járda építése” tárgyában az eljárást
eredményesnek minősíti. A beérkezett ajánlatok visszaigazolják a lefolytatott
eljárás kiválasztását.
2/ 1. helyen elfogadja a Hydrocomp Mélyépítő Kft. (8900 Zalaegerszeg,
Köztársaság u. 1/a) bruttó 2.371.550,-Ft összegű ajánlatát. Kivitelezés befejezési
határideje 2009. november 2.
3/ 2. helyen elfogadja Rajna Tibor (8800 Nagykanizsa, Fenyő u. 27) bruttó
2.393.310,-Ft összegű ajánlatát.
4/ A pénzügyi forrást a 2009. évi költségvetésből (Kv. rendelet 6. sz. melléklet, 8.
sor) biztosítja.
5/ Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2009. október 29., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Az ülésteremben megjelent Magyarné Kovács Judit és Marton Tamás képviselő.

3/ Felszíni vízelvezetés vállalkozói szerződésének módosítása (ÁFA változás miatt)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth István: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Hegyalja utca mindkét oldalán az árkok
lefedésre kerülnek. Térítésmentesen azon ingatlantulajdonosok köthetnek rá, akik már a nyílt
árokba is becsatlakoztak.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

6

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 219/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 52/2009. (III.31.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1/ A „Zalakaros belterületi, központot is veszélyeztető csapadékvíz elvezetése”
tárgyában meghirdetett közbeszerzési felhívásra beérkezett érvényes ajánlatok
közül a Hydrocomp Mélyépítő Kft. (8900 Zalaegerszeg Köztársaság u. 1/a.)
158.166.667,-Ft + (25%) ÁFA azaz összesen bruttó 197.708.334,-Ft összegű
ajánlatát elfogadja.
2/ A pénzügyi forrást a 202.077.000,-Ft összköltségű NYDOP-4.1.1/1-B-20080027 jelű pályázaton elnyert 171.765.000,-Ft összegű támogatásból, valamint a
30.312.000,- forint önrészen felül az áfa változás miatti többletet (7.908.334,-Ft) a
2009. évi beruházások átcsoportosításával biztosítja (Kv. rendelet 6. sz. melléklet
15. pontja terhére).
3.a) Tudomásul veszi határidők támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatti
módosítását az alábbiak szerint:

Részhatáridő: 2009. október 30.
a. Hegyalja u., CS-3 csapadékvíz elvezetése
b. Torrens árok 1+850-1+940 km szelvények között
Teljesítési határidő: 2010. április 30.
A megrendelő előteljesítést elfogad.
4.a) Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok.
Határidő: 2009. október 29., illetve folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

4/ Záportározóra vonatkozó 44/2009. (III.31.) számú képviselőtestületi határozat
módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 220/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 44/2009. (III.31.) számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. Zalakaros város Önkormányzat a tulajdonában lévő Zalakaros 0139/4 hrsz-ú
1046m2 területnagyságú ingatlant elcseréli a Szabadics Zoltán (8749 Zalakaros,
Seregély u. 20.) és Szabadics Attila (8749 Zalakaros, Alsó-hegyi u. 2.) 1/2-1/2
arányú tulajdonában lévő Zalakaros, 0139/7 hrsz-ú 2135m2 területnagyságú
ingatlanra.
2. Az ingatlanok kijelölt gazdasági igazságügyi szakértő által felértékelt vételára
(360,.Ft/m2), alapján a Zalakaros, 0139/7 hrsz-ú 768.600,-Ft és Zalakaros, 0139/4
hrsz-ú 376.560,-Ft közötti érték különbség (392.040,-Ft) a Zalakaros, 0139/6 hrszú ingatlan után kifizetett bérleti díj csökkentésével kerül megfizetésre.
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok.
Határidő: 2009. október 29., illetve folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

5/ Zalakaros, 0139/1, 0140/35-0140/37 hrsz-ú földrészlet határrendezése (záportározó),
a 31/2009. (II.12.) számú határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 221/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 31/2009. (II.12.) számú határozat I) 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
Érték azonosan elcseréli a 0139/2 (2465m2) és vázrajz szerint kialakuló 0139/3
hrsz-ú (1882m2) ingatlant a 0140/35-0140/37 hrsz-ú földrészletekből kialakítandó
4346 m2 területű új záportározóra.
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok.
Határidő: 2009. október 29., illetve folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

6/ Turisztikai Egyesület kérelme (Település egységes arculatának kialakítása)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van: Milassin Tamás, a Mátrix Marketing Műhely ügyvezetője,
Czimmondor Nándor a Men-Dan Kft-től, Ledneczky Mária az Aquatherm Hoteltől, Horváth
Vencel a Gránit Gyógyfürdő Zrt. elnök-vezérigazgatója, Szécsényi Szabolcs Tourinform
Iroda vezető.
Milassin Tamás: Ismertette a Zalakaros márkakönyvét, melynek célja a magyar és középeurópai turisztikai piacokon Zalakaros fürdőhely sikeresebbé tétele. A márka vizuális
alapelemei a következő: címer: Zalakaros város címere a feltörekvő, gyógyító vízzel,
embléma: Zalakaros és környékének természeti kincseit jelképező logója, grafikai elemek:
falevél és vízcsepp motívumok az emblémából kiemelt részletként, lekerekített sarkú négyzet
és téglalap foltok. Fotók: fürdőzés: gyógyulás, strandolás, élményfürdés, welnes. Zalakaros:
táj és épület, rendezvény, időtöltés, gasztronómia, fürdő. Zalakaros környéke: Kis-Balaton,
Bivalyrezervátum, Kistérség, Tura, Kerékpár. Zalakaros logójaként javasolja: „Meríts erőt a
természet csodájából.”
(A Márkakönyv a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy Zalakaros régi szlogenje „Titkunk a vizünk” a
jövőben a fürdő szlogenje maradjon.
Dr Hegedüs Ferenc: Véleménye szerint a városkép kialakításánál egyéb szempontok is
kiemelendők, pl. Zalakaros az egészséges városok tagja, továbbá Zalakaros elnyerte a virágos
város címet is. Véleménye szerint fontos az is, hogy a város gyógyvízzel rendelkezik.
Javasolja, hogy a „Titkunk a vizünk” szlogent a fürdő a jövőben is használja.
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Czimmondor Nándor: Ismerteti, hogy uniós forrásból valósul meg a Kis-Balatoni kettes
tározó, ezzel Zalakaros a Kis-balatoni térség fővárosa lehetne.
Horváth Vencel: Szükségesnek tartja azt, hogy a döntéshozók szem előtt tartsák a turisztikai
attrakció fontosságát is.
Novák Ferenc: Egyetért az elhangzottakkal. Szükséges a megújulás. A felvetetteket
elfogadásra javasolja. Javasolja továbbá, hogy a polgármesteri hivatal az önkormányzati
jelképek használatáról szóló rendeletét vizsgálja felül.
Szirtes Lajos: Szükségesnek tartja a jogi helyzet tisztázását.
Horváth Vencel: A logót és a szlogent a város védesse le és biztosítson ingyenes használatot.
Szükségesnek tartja azt, hogy a fotótár ingyenesen használható legyen, a fotótárakat
archiválni kellene, évszakonkénti változó föcimmel.
Szirtes Lajos: Az önkormányzat a jogi kereteket leszabályozza, kérdés, hogy az önkormányzat
számára a márkajelzés elfogadható-e.
Horváth Vencel: Felveti, hogy mely időponttól használható – tekintettel a levédetésre – az új
szlogen és logó?
Marton Tamás: Szükségesnek tartja, hogy a városnak és a fürdőnek legyen egy üzenete,
véleménye szerint a két logó sok lenne.
Szirtes Lajos: Az alábbiakat javasolja elfogadásra:
A Mátrix marketing műhely által Zalakaros márkaépítésére vonatkozó javaslatot elfogadásra
ajánlja. A márkanév és az üzenet használatára vonatkozó jogi feltételek szabályozása
szükséges. A Kft. által az egyesület megbízásából készített tanulmányt, valamint a védjegy
oltalmi eljáráshoz szükséges dokumentációt adja át az önkormányzat számára jogtisztán és
korlátlan felhasználással. A védjegyes oltalmi eljárás lefolytatására meghatalmazza a Csetneki
ügyvédi irodát. Az eljárás befejezését követően a jelképek használatát önkormányzati
rendeletben is szabályozni kell.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 222/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Mátrix Marketing Műhely által Zalakaros márkaépítésére vonatkozó javaslatot
elfogadja.
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A márkanév és az üzenet használatára vonatkozó jogi feltételeket szabályozni kell.
A Kft. által az egyesület megbízásából készített tanulmányt, valamint a védjegy
oltalmi eljáráshoz szükséges dokumentációt az egyesület adja át az önkormányzat
számára jogtisztán és korlátlan felhasználással.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
A védjegyes oltalmi eljárás lefolytatására meghatalmazza a Csetneki ügyvédi
irodát.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Az eljárás befejezését követően a jelképek használatát önkormányzati rendeletben
is szabályozni kell.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

7/ Egyéb ügyek

7/1/ Régi településközpont felújítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Czirákiné Pakulár Judit: Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Városközpont rehabilitációs
pályázat előkészítésében történő tervezői közreműködésre a tervezői ajánlat megérkezett.
A tervezési szerződés tárgya Zalakaros város történelmi központjának rehabilitációs pályázat
keretében megvalósuló átépítéséhez tervek készítése, szaktervezők irányítása és
összehangolása, generálkivitelezői feladatok ellátása az alábbi tartalommal:
Közösségi ház módosított elvi engedélyezési tervének elkészítése, a 2008. évben készített
programterv módosításával, a pályázati feltételek és a beruházói szándékok figyelembe vétele
mellett. A tervezési feladatnak része a programtervhez kapcsolódóan a pályázati kiírásnak
megfelelően a beruházási költségek meghatározása.
Az első szállítási ütem tervszállítási határideje 2009. október 15. napja, költsége 1,5 millió Ft
+ Áfa.
A tervező az AOD Építész és Grafikus Iroda Kft. (Zalaegerszeg, Ady u. 2.)

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a szerződés megkötésére vonatkozó javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 223/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a Zalakaros város történelmi központjának rehabilitációs
pályázat keretében megvalósuló átépítéséhez tervek készítésének ellátása –
Közösségi ház módosított elvi engedélyezési tervének elkészítése a 2008. évben
készített programterv módosításával a pályázati feltételek és beruházói szándékok
figyelembe vétele mellett, a tervezési feladatnak része a programtervhez
kapcsolódóan a pályázati kiírásnak megfelelően a beruházási költségek
meghatározása - tárgykörben tervezési szerződés megkötésre kerüljön az AOD
Építész és Grafikus Iroda Kft.-vel, mint tervezővel, (Zalaegerszeg, Ady u. 2.)
1.500.000,- Ft + Áfa tervezési díj összegben.
Az első szállítási ütem tervszállítási határideje 2009. október 15. napja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/2/ Házi segitségnyujtás 2009. évi többletköltsége
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 224/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Szociális Alapellátó Központ által végzett házi segitségnyujtás 2009. évi ellátása
során keletkezett többletköltséget vállalja megfizetni a 2009 decemberi
elszámolásnak megfelelően.
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Az elszámolásnak megfelelően a többletköltséget a 2009. évi költségvetési
tartalékból fedezi.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/3/ Asperhofeni meghívás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Tájékoztatja a testületet, hogy 2009. október 10-11. napjára meghívás érkezett
Asperhofenből. Javasolja, hogy 3-4 fős delegáció tegyen eleget a meghívásnak.
Dr Hegedüs Ferenc, Bazsó János, Magyarné Kovács Judit és Marton Tamás személyében.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 225/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a 2009. október 10-11. napjára szóló Asperhofeni
meghívásnak eleget téve Dr Hegedüs Ferenc, Bazsó János, Magyarné Kovács Judit
és Marton Tamás képviselők tegyenek látogatást.
A kiküldetés költségét a 2009. évi költségvetés dologi kiadás terhére biztosítja.
Határidő: 2009. október 10.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
7/4/ Az Egy Hajóban Alapítvány által Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása területén
működő Mobil Jogsegély Program bemutatása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „B” változatát azzal, hogy Zalakaros
városban is tartson fogadóórát az alapítvány.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 226/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az Egy Hajóban Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány Mobil Jogsegély
programja adminisztratív költségeihez 2010. évben 1.000,- Ft/hó (összesen 12. 000
Ft) összegű támogatást nyújt.
A támogatás feltétele, hogy az Alapítvány Zalakaros városban is tart
ügyfélfogadást.
2. A támogatást 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott támogatásra
vonatkozó megállapodás megkötésére.
4. A Zalakarosi ügyfélfogadás helyeként a Művelődési Házat jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/5/ Pontszerű fejlesztések című pályázatra vonatkozó szerződések
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Felhatalmazást kér a testülettől arra, hogy az NYDOP-2009-3-1-1/C-09.
Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések pályázat keretében a pályázati feltételeknek
megfelelően, a Gránit Zrt-vel egyeztetett szerződés aláírására.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 227/2009. (IX. 29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Felhatalmazza a Polgármestert a NYDOP-2009-3-1-1/C-09. Kisléptékű, pontszerű
kisvárosi fejlesztések pályázat keretében a pályázati feltételeknek megfelelően, a
Gránit Zrt-vel egyeztetett szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

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

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Dr Hegedüs Ferenc
Jkv. hitelesítő
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