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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án 17,30
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz
Árpád, Szirtes Balázs, Tóth Ferenc képviselők, Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző, Torma
László aljegyző.
Igazoltan távol van: Deutschné Lang Erika alpolgármester, Kötő Attila alpolgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Kovács Katalin pénzügyi ügyintéző, Dr Csetneki Gábor
ügyvéd.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Tóth Ferenc képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1.
Zalakaros és Zalakomár közötti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2.
Árkok átvétele Thury György EGSZ-től, kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3.
Szörcsök Jánosné lakáscélú támogatás kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4.

Termelői piac üzemeltetési szabályzat és bérleti szerződés elfogadása
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Előadó: Novák Ferenc polgármester
5.
Középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6.
Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program
címűpályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülő sor - Újfalu között
tervezett kerékpárút I. ütem, valamint a Galambok-Zalakaros közti kerékpárút felújítás
tárgyú vállalkozási szerződés módosítása határidő hosszabbítás miatt
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7.
Termáltó és ökopart marketing ajánlati felhívás kibocsátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8.
Közvilágítás tervezés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9.
Képviselői note-book beszerzések
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10.

11.

Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár alapitó okiratának
módositása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Egyéb ügyek

Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirend megtárgyalását:
11/1/ Szociális célú tűzifa támogatás igénylése, valamint az ehhez szükséges önerő
biztosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Zalakaros és Zalakomár közötti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy először a zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztéseket
tárgyalja meg a képviselőtestület, mivel Csetneki ügyvéd úr jelezte elfoglaltságát.
Javasolja, hogy az 1.sz. előterjesztés zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
Valamint javasolja, hogy a meghívóban szereplő 2., 3., 5., 6., 8., 9., sz. napirendek is zárt ülés
keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.
Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására vonatkozó
javaslatát a nyílt ülés előtt.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 220/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő
1/ Zalakaros és Zalakomár közötti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezése
2/ Árkok átvétele Thury György EGSZ-től, kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan
3/ Szörcsök Jánosné lakáscélú támogatás kérelme
5/ Középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálása
6/ Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program című
pályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülő sor - Újfalu között tervezett
kerékpárút I. ütem, valamint a Galambok-Zalakaros közti kerékpárút felújítás tárgyú
vállalkozási szerződés módosítása határidő hosszabbítás miatt
8/ Közvilágítás tervezés
9/ Képviselői note-book beszerzések
sz. napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés c./ pontjára tekintettel, a nyílt ülés előtt.

Novák Ferenc: 17,40 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Novák Ferenc: 18,36 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.
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2/ Termelői piac üzemeltetési szabályzat és bérleti szerződés elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 96 /2014.(IX.30) számú határozata:
A bizottság egyhangúlag támogatja a termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosítását
és elfogadja a mellékelt bérleti szerződésben foglaltakat.
Novák Ferenc: Az előterjesztés I. pontját javasolja elfogadásra a bizottsági javaslat
figyelembevételével.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 228/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:

Támogatja a termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosítását és elfogadja a bérleti
szerződésben foglaltakat.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselőtestület határozatáról az Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesületet tájékoztassa.
Határidő. 2014. október 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda

3/ Termáltó és ökopart marketing ajánlati felhívás kibocsátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van Jámbor Tímea stratégiai marketing vezető, Kelemen Lilla
projektmenedzser.
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Jámbor Tímea: A határidők szorosak a pályázat zárása miatt. Ismerteti a beruházást. Kiemeli a
kiadványok kérdését, az on-line előtérbe kerülés, stady tour, stb. fontos, a Tv kampányt
kivették, a rádióban történő hirdetések maradnak, a táblák kötelezően szerepelnek a
pályázatban.
Tóth Ferenc: A tó projektben mennyi az összeg, ami reklám célra irányul?
Jó lenne, ha csak olyant reklámoznánk, ami 100 %-os és fontos, mivel nem tudni, mikor
valósul meg.
Jámbor Tímea: Bruttó 13.160 eFt a reklám. Főleg látványtervekkel dolgoznak, pl. tervezett
nyitás, stb.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az ajánlati felhívás elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 229/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Vállalkozási szerződés keretében a Termáltó és Ökopart kialakításával kapcsolatban
marketing szolgáltatások nyújtása tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános,
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást és
dokumentációt elfogadja.
2/ A marketing tevékenység költségét a projekt 2014. évi költségvetéséből fedezi.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására és az ajánlat és
dokumentáció kiküldésére a három ajánlattevő részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser

Jámbor Tímea és Kelemen Lilla az ülésteremből távoztak.
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4/ Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának
módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 97/2014.(IX.30) számú határozata:
A bizottság egyhangúlag támogatja a Zalakarosi Óvoda Bölcsőde, Közösségi Ház és
Könyvtár alapító okiratának módosítását.
Novák Ferenc: Kéri, hogy a képviselőtestület járuljon hozzá az alapító okirat módosításhoz.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 230/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.) A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár Alapító okiratát – 2014.
október 13.-i hatállyal - módosítja az előterjesztés 1. melléklete szerinti módosító okirattal.
2.) Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2. melléklete szerint.
3.) Az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat a
határozat elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt kezelendő.
Határidő: 2014. október 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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Határozati javaslat 1. melléklete
Módosító okirat

A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár Zalakaros Város Önkormányzat
Képviselőtestülete által 2013. december 13. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 17.pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám:
Óvoda:
75 fő
Bölcsőde:
1X 12 fő 1x 14 fő 1X 9 fő
2. Az alapító okirat módosítása 2014. október 13-án lép hatályba. Az alapító okirat egyéb
rendelkezései változatlanok maradnak.
Zalakaros, 2014. október 1.

Záradék:
A módosító okiratot Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2014. (….)
számú határozatával jóváhagyta.
Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Határozat: 2. melléklete
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT
ALAPÍTÓ OKIRAT
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
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végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a a
nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4. §-a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 42.§ szerinti, valamint
a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL.
törvény tartalmi követelmények alapján az alábbi - egységes szerkezetbe foglalt - alapító
okiratot adja ki:

Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár
2. Létrehozásáról rendelkező határozat: Zalakaros
119/1998.(VII.28.)
3. OM azonosító:
202245
4. Az intézmény székhelye:
4.a. Az Intézmény egységei és annak címei:
Óvoda
(székhely)
Bölcsőde
Közösségi Ház és Könyvtár
Telephelye:
Sportcentrum
Kertmozi
Az intézményegységek szakmailag önállóak.
5. Jogelődjének megnevezése, székhelye: -

Város

Önkormányzata

8749 Zalakaros, Liget u. 37.
Zalakaros, Liget u. 37.
Zalakaros, Liget u. 37.
Zalakaros, Fő u. 8.
Zalakaros, Sport u. 2.
Zalakaros, Európa park

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi
CXC. törvény 4.§. 1.pont a) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997.évi XXXI. törvény 42. § szerinti gyermekjóléti, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL törvény 64.§. , 73. §.
nyilvános könyvtári ellátás és közművelődés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. tv.13.§./1/ bekezdés 6-7-8.pont, illetve a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendelet 164. § (2) az iskolai könyvtárakról. kiegészítve.
6.a. Költségvetési szerve típus szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési szerv
- típusa többcélú közös igazgatású köznevelési, gyermekjóléti, közművelődési és
közgyűjteményi intézmény
7. pont törlésre kerül.
8. Alapító, fenntartó és működtető szervek neve, székhelye:
Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
8.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
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Zalakaros Város Önkormányzata
8749Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
9. Egyéb irányítási jogokat gyakorló irányító szerv: Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
10. A vezető kinevezésének rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az irányító szerv 5 évre
szóló, határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv
és közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben 138/1992.(X.08.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási rend szerint.
10.a. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási viszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkozásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959 évi IV. törvény az irányadó.
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az intézmény induló vagyonnal alapítása esetén
(Áht. előírásai szerint ) ellátva.
Az intézmény befektetett eszköz vagyona mérleg szerint az alapító okirat 1. sz. mellékletét
képezi.

-

12. A vagyon felett intézkedni jogosult szerv:
Zalakaros Város Önkormányzata
Az intézmény használatában lévő ingatlan
ingatlan nyilvántartás szerint :
Zalakaros belterület 816 hrsz.,
Zalakaros belterület 773/1 hrsz. Zalakaros
belterület 1058/1 hrsz.
Az alapító tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az
ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység,
nem folytathat.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet

14. Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő és gazdálkodó szerv.

15-16. pontja törlésre került.
17. Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám:
Óvoda:
75 fő
Bölcsőde:1X 12 fő 1x 14 fő 1X 9 fő
18. Alaptevékenysége:
- Óvodai nevelés
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
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tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető. (a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.Nkt.8.§(1) bekezdés)
- Könyvtári szolgáltatásA nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,
i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.
A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik (a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.éviCXL tv.
55.§(1) és 65.§(2) bekezdés)
e) iskolai könyvtári feladatok ellátása (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rend. 166. §)

-

-

-

Bölcsődei ellátás –
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de
testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének
betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a
családokat.(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.tv.42.§(1)-(3) bekezdés).
Közművelődési tevékenység
közösségi művelődés rendszeres művelődési formák, amatőr művészeti közösségek,
együttesek, klubok működtetése, fenntartása; a kiemelkedő amatőr művészeti csoportok
részére helyszín biztosítása
kultúraközvetítés: ezen belül színházi, zene- és táncművészeti rendezvények, nemzetközi
programok, kiállítások, fesztiválok szervezése, ismeretterjesztés, felnőttoktatás, állami és
városi ünnepek szervezése,
11

-

-

egyéb kulturális szolgáltatás: ezen belül rendezvényeket ismertető kiadványok megjelentetése,
könyvkiadás, szórakoztató programok minden korosztály számára, vetélkedők és báli
rendezvények, könnyűműfajú művelődési alkalmak szervezése, a szabadidő kulturált
eltöltésének segítése,
a civil szervezetek segítése, befogadása,
hátrányos helyzetű családok művelődési hátrányainak mérséklése, javítása,
sportjellegű tanfolyamok, programok, egészséges életmód napok, stb. szervezése,
a helyi társadalom közösségeinek gondozása,
helytörténeti programok szervezése.
Alapvető szakágazat:
Alaptevékenységek:

851020 Óvodai nevelés

851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123
Könyvtári szolgáltatások
889101
Bölcsődei ellátás
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
561000
Éttermi, mozgó vendéglátás
562917
Munkahelyi étkeztetés
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
931204
Iskolai, diáksport- tevékenység és
támogatása
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
931301
Szabadidő sport – (rekreációs sport) –
tevékenység és támogatása
910502
közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetése
932919
M.n.s. egyéb szórakoztatási
tevékenység
932918
Mindenféle m.n.s. szabadidős
szolgáltatás
19. Az intézmény célja és feladata :
Óvodai intézményegységben:
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, értelmi
vagy beszéd fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos nevelési,
figyelem - vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
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Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére óvodai
fejlesztő program.

Könyvtári intézményegység:
A nyilvános könyvtár alapfeladatait az a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 55.§. 65.§.
alapján látja el.
Iskolai könyvtári feladatok ellátása a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rend.166.
§- a alapján.
Bölcsőde:Gyermekek napközbeli ellátása keretében a
bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátás szakszerű gondozását és nevelését
biztosító intézmény, a szakmai programban
meghatározottak szerint.
Feladat jellege szerint. Napos bölcsőde.
Közművelődési intézményegység:
Feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
Törvény 77.§ és Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
helyi
közművelődésről
szóló
7/1999.(III.24.) rendelete alapján látja el.

20. Működési köre, felvételi körzete: Zalakaros Város közigazgatási területe, továbbá –
szabad kapacitás esetén - bölcsődei ellátás tekintetében megállapodás alapján Zalamerenye,
Balatonmagyaród, Garabonc, Nagyrada, Galambok és Zalakomár települések közigazgatási
területe, óvodai ellátás vonatkozásában feladat-ellátási szerződés alapján Zalamerenye és
Balatonmagyaród községek közigazgatási területe.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a működés rendjéről, mely az
alapító okirat 2. sz. melléklete.
Jogszabály előírása alapján illetve szükség szerint.
Jelen alapító okirat Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyásával
2014. október 13. napján lép hatályba.
Zalakaros, 2014. október 1.
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Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Záradék:
Jelen alapító okirat 2014. október 13-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. június 13.
napján kelt, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete …./2014. (….)
számú határozatával hagyta jóvá.
Zalakaros, 2014. október 1.
Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

5/ Szociális célú tűzifa támogatás igénylése, valamint az ehhez szükséges önerő
biztosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 98/2014.(IX.30) számú határozata:
A bizottság egyhangúlag támogatja, hogy Zalakaros Város Önkormányzata
a) a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM. rendelet alapján 55 m3 keménylombos tűzifa
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz igényt nyújt be a Magyar Államkincstár
Zala Megyei Igazgatóságához.
b) a támogatás igénybevételéhez szükséges 55.000Ft+ÁFA (69.850,-Ft) saját forrást az
önkormányzat 2014. évi költségvetése szociális keretének terhére biztosítja.
c) vállalja a tűzifa szállításából eredő költségeket, azok fedezetét a 2014.évi költségvetése
szociális keretének terhére biztosítja
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 231/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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a) a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM. rendelet alapján 54 m3 keménylombos tűzifa
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz igényt nyújt be a Magyar Államkincstár
Zala Megyei Igazgatóságához.
b) a támogatás igénybevételéhez szükséges 54.000 Ft+ÁFA (68.580,-Ft) saját forrást az
önkormányzat 2014. évi költségvetése szociális keretének terhére biztosítja.
c) vállalja a tűzifa szállításából eredő költségeket, azok fedezetét a 2014.évi költségvetése
szociális keretének terhére biztosítja.
d) a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2014. október 6.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Kánnár Éva hatósági
ügyintéző

Interpelláció
Czirákiné Pakulár Judit: Minden választási ciklusban szokott lenni bemutatkozó fórum a
jelöltek részére. Idén olyan döntés született, hogy nem kívánják megszervezni, ezért a
polgármester és képviselő jelöltek egy csoportja szerveznek fórumot. Minden jelölt
bemutatkozására lehetőséget adtak. Minden jelölt nem kíván részt venni a fórumon. A
független jelöltek nagy része fog bemutatkozni. A meghívó és tájékoztató anyagok eljuttatásra
kerültek a választópolgárokhoz. A fórum szervezői kérik, hogy a fórum video felvétele
jelenhessen meg a Képújságban, a képviselőtestületi ülésekhez hasonlóan, előre
meghirdetetten. A Helyi Választási Bizottság jelezte, hogy nem jogosult a döntés
meghozatalában, ezért a döntést a képviselőtestület hatáskörébe utalta.
Név szerinti szavazást kér a témában, hogy az esélyegyenlőség biztosítása miatt az
önkormányzat tegye lehetővé, hogy a bemutatkozó fórumról készült video felvételt a
Képújságban előre meghirdetett időpontban legalább két alkalommal levetítsék.
Novák Ferenc: Minden képviselő megkapta a választási bizottság határozatait. A Helyi
Választási Bizottság szeptember 16-án döntött a nyilvánosság biztosításáról és annak
formáiról. Nem javasolja a képviselőtestületnek, hogy a Helyi Választási Bizottság
álláspontján változtassanak és belenyúljanak a nyilvánosság rendszerébe. A Karos
Krónikának, a helyi médiának nyilatkozni kellett a politikai hirdetés vonatkozásában.
Jogilag kétséges, hogy a helyi kábeltelevízió leadhat e politikai hirdetést?
Nem javasolja, hogy a képviselőtestület a HVB döntésén, állásfoglalásán változtasson.
Böröcz József: Nem tisztességes azokkal szemben, akik nem lesznek ott. Hol van az
esélyegyenlőség így? Ő nem is lesz itthon személy szerint.
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Czirákiné Pakulár Judit: Mindenkinek lehetősége van a nyílt fórumon a bemutatkozásra.
Mindenki joga, hogy eldöntse, be kíván-e mutatkozni a választópolgároknak. Az
esélyegyelőség és a választás tisztasága miatt ezzel adunk lehetőséget arra, hogy mindenki
elmondja, mit szeretne. Ha valaki nem jön el, saját döntése. Fenntartja, hogy a lehetőséget
megadják mindenkinek. Zalakaros lakossága idősekből áll, nem tudnak eljönni a fórumra. Az
ő tájékoztatásukat is meg kell oldani. A Karos Krónika nem elegendő a teljes körű
tájékoztatásra, ezért kell biztosítani. Eddig minden formában minden önkormányzat
biztosította, amióta önkormányzatiság volt, a Helyi Választási Bizottság által szabályozott
módon. Négy évvel ezelőtt a fórumon ott volt a HVB elnöke, Rédics úr, és jelöltenként 3
perces bemutatkozásra volt lehetőség. Idén is így kellett volna csinálni, de legalább tegyék
lehetővé most a kért formában.
Böröcz József: Egyetért Czirákinéval, de az időpont egyeztetés elmaradt. Pl. aki nem tud részt
venni, azzal mi van?
Czirákiné Pakulár Judit: A BLOKK vezetője, Farkas úr adott időpontot, hogy mikor lehet
fórumot tartani, nem nagyon volt választási lehetőség. Ha lehetett volna egyeztetni, akkor is
ez az időpont lett volna, mivel nem volt más lehetőség. Az a cél, hogy mindenki tudja
elmondani mit szeretne, tudjon bemutatkozni, szélesebb körű tájékoztatás biztosításával.
Tóth Ferenc: A Karos Krónikában történő megjelenés mitől politikai hirdetés? - nem érti.
Egyetért Czirákinéval. Ha valaki nem tud részt venni, arról nem tehet senki. Zalakarosban egy
párt van, de nem ellenzéki a többi jelölt sem. Támogatja Czirákiné felvetését. Mindenkit
várnak a fórumra.
Október 1-jén, szerdán este 6 órakor kezdődik, és kerüljön közvetítésre.
Szirtes Balázs: A korral haladni kell, média megjelenésre lehetőséget kell biztosítani.
Célszerű megadni a lehetőséget mindenkinek. Ha valakik nem vállalják, ne zárják el a többiek
elől a lehetőségest. Sőt a honlapra is fel kellene tenni mindenki bemutatózását, az interneten is
lehetővé kell tenni, hogy a választók bizalmát el lehessen nyerni.
Novák Ferenc: Név szerinti szavazás lehetőségét kérték.
Interpellációt tárgyalunk, és a polgármester válaszol az interpellációs kérdésekre.
Czirákiné Pakulár Judit: Képviselőtestületi ülés előtt egyeztetett jegyző asszonnyal, és azt
mondta, hogy elegendő, hogy interpelláció keretében felvesse a témát, és lehet dönteni.
Novák Ferenc: Ha előre szólnak, lett volna tudomása róla, akkor fel lehetett volna napirendre
venni a témát a televíziós nyilvánosság vonatkozásában.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Pontosította és felolvasta Czirákiné képviselő asszony által
felvetett név szerinti szavazásra vonatkozó kérdést, amely a következő volt:

16

„Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 2014. október 1-jén megrendezésre kerülő polgármester és
képviselő jelöltek bemutatkozó fórumáról készült video felvétel a Zalakarosi Képújságban
kettő alkalommal levetítésre kerüljön?”
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 232/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Név szerinti szavazást rendel el a:
„Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 2014. október 1-jén megrendezésre kerülő polgármester és
képviselő jelöltek bemutatkozó fórumáról készült video felvétel a Zalakarosi Képújságban
kettő alkalommal levetítésre kerüljön?”
kérdés eldöntésére.

Novák Ferenc: Technikai szünetet rendel el a név szerinti szavazás előkészítése idejére.
Szirtes Balázs: Ki szeretné megakadályozni a bemutatkozás lehetőségét, kérdés?
Novák Ferenc: Felolvassa a HVB határozatát. És így sérül az esélyegyenlőség elve, ha van
külön bemutatkozás.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy ki az, aki egyetért azzal, hogy a 2014. október 1-jén
megrendezésre kerülő polgármester és képviselő jelöltek bemutatkozó fórumáról készült
video felvétel a Zalakarosi Képújságban kettő alkalommal levetítésre kerüljön.
(Név szerinti szavazásra vonatkozó jegyzőkönyv e jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: Ismerteti a szavazás eredményét.
Megállapítja, hogy 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal a képviselőtestület nem hozott
döntést.
17

Novák Ferenc Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részt vételt és a nyílt ülést 19,33
órakor bezárja.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Tóth Ferenc
Jkv. hitelesítő
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