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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 17-én
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Deutschné Lang Erika, Marton Tamás,
Süslecz Árpád, Szirtes Balázs képviselők, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szijártóné
Gorza Klára könyvvizsgáló.
Novák Ferenc: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Süslecz Árpád és Szirtes Balázs képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Napirend előtt:
Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: A Club-Karos Kft- vel kötendő szerződésről kér tájékoztatást.
Dr. Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet az ügyvédi irodával történt egyeztetésről.
Novák Ference: Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolóját.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 242/2010. (XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester Beszámolóját elfogadja.

Novák Ferenc : Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
4/ Elismerések adományozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ 2011. évi Közművelődési Terv megtárgyalása
Előadó: Közösségi Ház igazgató
6/ 2011. évi idegenforgalmi - marketing terv
Előadó: Horváth Vencel Turisztikai Egyesület elnöke
7/ Gránit Zrt. 2011. évi marketingterve
Előadó: Horváth Vencel Elnök-vezérigazgató
8/ Turisztikai Egyesület 2011. évi Üzleti Terve
Előadó: Horváth Vencel Turisztikai Egyesület elnöke
9/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Állattartás rendjéről szóló Ör. felülvizsgálata
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
11/ Törvényességi észrevétel a fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szól Örrel kapcsolatosan
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
12/ A közművelődés városi feladat ellátási kötelezettségére tekintettel koncepció szinten
a közművelődési intézmény működtetési feltételeinek átszervezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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13/ Alapító okirat módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
14/ Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány Kuratóriumi tagságában történt
személyi változások
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Piacüzemeltetési Szabályzat módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
16/ Parlagfű elleni védekezés feladatairól beszámoló
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
17/Turisztikai attrakció fejlesztés Zalakaroson című döntés előkészítő tanulmány
megtárgyalása (első olvasat)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18/ Önkormányzat villamos energia beszerzése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19/ Karos Park Kft. FB tagsága
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/ Fő utcai tömbbelső vizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21/ Informatikai eszközbeszerzés ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/ Ingatlan ügyek
22/A telekalakítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/B vételi ajánlat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/C Belenus Hotel ingatlan igénye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23 / Zalakraft Kft. ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24/ Csapadékvizelvezetés megoldása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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25/ Egyéb ügyek
25/1 Képviselői előterjesztések kiküldésének módszere
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/2 Delegálás a Zalaispa Társulásba és a Zrt Felügyelő bizottságága
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/3 Csereerdősítési megállapodás módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/4 Tájékoztató az iszapkárosultak támogatásával kapcsolatos feladatokról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/5 Pincesöröző állapotfelméréséről tájékoztató
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/6 Karácsonyi disz kivilágításra beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Deutschné Lang Erika : javasolja napirendre felvenni a városi mikulásünnepségről szóló
tájékoztatót.
Novák Ferenc: a meghívóban szereplő napirendek közül jelen ülés napirendjéről levételre
javasolja a 2. az 5. a 8. és a 14. számú napirendeket, melyeknek a tárgyalását a december 9.én tartandó soros ülésen javasolja tárgyalni, továbbá javasolja a 6. és a 7 napirendek együttes
tárgyalását tekintettel azok közötti szoros összefüggésre.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjére tett javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Zárt ülés keretében javasolja a 4, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 23, 25/6, sz.
napirendek, valamint a városi mikulásünnepség szervezéséről szóló tájékoztató
megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülés
napirendjére tett javaslatot elfogadta és a fenti szavazati arányok figyelembe vételével az
alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 243/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal, valamint a
napirendek tárgyalási sorrendjére vonatkozó javaslattal.
2/ Elrendeli a 2. A 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése az 5. A
2011. évi Közművelődési Terv megtárgyalása, a 8 Turisztikai Egyesület 2011.
évi Üzleti Terve és a 14. Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány
Kuratóriumi tagságában történt személyi változások című napirendek 2010.
december 9-én történő tárgyalását.
3./ Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

1/ 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve/
Süslecz Árpád a bizottság elnöke ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizotság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 30 /2010. (XI.11.) számú határozata:
A bizottság:
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra ajánlja a képviselőtestület számára.
Böröcz József a bizottság elnöke ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 22/2010. (XI. 10.) számú határozata:
A bizottság:
A beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Marton Tamás a bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 24/2010. (XI.10.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a 2010.évi költségvetésről szóló
rendelet módosítást
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló: Ismerteti a könyvvizsgálói véleményét
(írásban a jegyzőkönyvhöz mellékleve)
Novák Ferenc Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
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A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelettervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
17/2010. (XI.18.) számú önkormányzati rendelete a
2/2010.(II.12.) számú a 2010.évi költségvetésről szóló
Önkormányzati rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, a többszörösen módosított, államháztartásról szóló
1992.évi XXXVIII. tv. és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.)
számú Kormányrendelet alapján a 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.12.) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A”R” 3.§. (1) - (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszegét 1.308.594
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
A bevételi előirányzatokon belül
- Az intézményi működési bevételeket

133.750 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

363.899 eFt-ban

- Az önkormányzatok költségvetési támogatását

277.753 eFt-ban

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
- A támogatás értékű bevételeket
- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

8.700 eFt-ban
418.149 eFt-ban
15.500eFt-ban

Európai Uniós projektekhez támogatás

370.018 eFt-ban

- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

28.000 eFt-ban

- A kölcsönöket
- A pénzforgalom nélküli bevételeket

6.000 eFt-ban
72.343 eFt-ban
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A kiadási előirányzaton belül
- a működési célú kiadásokból
- a személyi jellegű kiadásokat
-

293.371 eFt-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a speciális célú támogatásokat

75.073 eFt-ban
416.892 eFt-ban
20.397 eFt-ban
66.037 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat

308.915 eFt-ban

- felújítási kiadásokat

79.688 eFt-ban

- felhalmozási célú támogatásokat

21.842 eFt-ban

- kölcsönöket

2.000 eFt-ban

- a tartalékokat

18.582 eFt-ban

a finanszírozási kiadásokat (hiteltörlesztés)

5.797 eFt-ban

hagyja jóvá.

2. §

A”R” 8.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint
79.688 eFt előirányzattal hagyja jóvá.
3. §.
A”R” 9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint
állapítja. Ezen belül a beruházások előirányzatát 308.915 eFt összeggel hagyja jóvá.
4.§
A 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 14.497 eFt összegben hagyja jóvá.
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5.§.
A 11.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékait a 7. számú mellékletben felsorolt célokra
azzal hagyja jóvá, hogy egyben meghatározza azok átcsoportosításra való jogosultságát is.
6.§.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Rendelkezéseit az I-III. negyedévi beszámolóban alkalmazni kell.
(2) A 10/2010. (VIII.13.) sz. rendelettel módosított rendelkezések 2010.08.13. napján lépnek
hatályba.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2010. november 18.
Dr Józsa Zsanett
jegyző

9

2/ Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Süslecz Árpád a bizottság elnöke ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 31/2010. (XI.11.) számú határozata:
A bizottság:
Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztatót az alábbiak figyelembe vételével javasolja
képviselőtestület számára elfogadásra:
A jogszabályi változás miatti adóbevétel kiesés kompenzálása érdekében -az
előterjesztésben meghatározottak szerinti – építményadó emelésére vonatkozó variációkra a
Polgármesteri Hivatal készítsen számítási anyagot, mely tartalmazza az egyes variációk
esetében az abból származó (számított) bevétel összegét.
Az emelés tekintetében elsődleges cél, hogy jórészt ugyanazon réteget érintse akiknek a
fizetési kötelezettsége a törvényi változás miatt az építmény utáni idegenforgalmi adó
esetében megszűnik, azzal, hogy arányaiba ne kelljen az adóalanyoknak többet adót fizetnie.
Javasolja, hogy a fentiek szerinti számítási anyag birtokában döntsön a képviselőtestület az
építményadó mértékéről, illetve az egyes adótárgyak esetében a kedvezményekről.
Marton Tamás a bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 25/2010. (XI.10.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a következőket:
-A Helyi adókról szóló rendelet 5. § b/ pontja törlésre kerüljön és így az építmény után
fizetendő idegenforgalmi adó helyett hasonló arányban építményadót fizessenek az adó
alanyok.
A jelenlegi idegenforgalmi adó 350.-Ft/m2 volt, a módosított adónem mértéke 400.-Ft /m2
lenne. A kedvezmények úgy alakulnának, hogy 20% ha belterületi, és 50% ha külterületi az
ingatlan. Módosítás után a belterületi ingatlan után 30% kedvezményt kapna az adózó ez
280.-Ft/m2–re módosítja az adó mértékét. A külterületi pedig 55%-ra módosul, ami azt jelenti,
hogy 180.-Ft/m2 lenne az adó mértéke.
Böröcz József a bizottság elnöke ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 23/2010. (XI. 10.) számú határozata:
A bizottság:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság által hozott határozattal egyetért, azt javasolja
elfogadásra a Képviselőtestületnek
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokkal kiegészített határozati javaslatot:
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 244/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2/ 2011. január 1. napjától az építmény utáni idegenforgalmi adó hatályon kívül
helyezésével a helyi adózás rendjéről szóló ör. 5.§. b./ pontjának törlésével
építményadó kerüljön bevezetésre, illetve kiterjesztésre.
Felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a helyi adókról szóló
10/2001.
(VIII.01.) rendelet módosítását a következő decemberi testületi ülésre terjessze elő
az alábbiak figyelembe vételével:
Az építményadó mértéke 400.-Ft /m2 .
A kedvezmények tekintetében belterületi ingatlan esetén 30%, (280 ft/nm)
külterületi ingatlan esetén 55 % (180 ft/nm) megállapítását határozza el.
Határidő: 2010. november 18.
2010. december 9.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

3/ 2011. évi idegenforgalmi - marketing terv- Gránit Zrt. 2011. évi marketingterve
Előadó: Horváth Vencel Turisztikai Egyesület elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve/
A napirend tárgyalásánál jelen van Horváth Vencel a Turisztikai Egyesület elnöke
Süslecz Árpád a bizottság elnöke ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizotság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 32/2010. (XI.11.) számú határozata:
A bizottság:
Zalakaros Város valamint a Gránit Zrt 2011. évi idegenforgalmi és marketingtervét
elfogadásra javasolják az alábbi kiegészítéssel:
A bizottság javasolja, hogy a Város valamint a Gránti Zrt marketing tervében is
hangsúlyosabbá kell tenni a földrajzi helyzet, valamint az infrastrukturális lehetőségekből
adódó előnyök kihasználását. Ezért szükségesnek tartja horvát, osztrák és szlovén
célterületek fele történő nyitást.
Továbbra is szükséges a cseh és a szlovák célterületekkel a kapcsolat fenntartása.
Évente legalább egy országos jelentőségű nagyrendezvény megszervezését tartja
szükségesnek, melyre ötletpályázatot kell hirdetni.
A városmarketing feladatainak ellátása érdekében szükségesnek tartja az önkormányzat
alkalmazásában 1 fő személy foglalkoztatását, azzal hogy a annak költségét a Turisztikai
Egyesület, az Önkormányzat valamint a Gránti zrt közösen finanszírozza.
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Marton Tamás a bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 26/2010. (XI.10.) számú határozata:
A bizottság:
Az alábbi kiegészítésekkel, javaslatokkal együtt egyhangúlag ajánlja elfogadásra a
Képviselőtestületnek a marketing terveket:
egy városmarketinggel foglalkozó szakembert vegyen fel a város, aki összefogja a
település, a Turisztikai Egyesület és a Gránit Gyógyfürdő marketing feladatait, megoldásait és
erre az Önkormányzat írjon ki pályázatot. A városmarketinges szakember javadalmazását
egyenlő arányban viseli az Önkormányzat, a Gránit Gyógyfürdő és a Turisztikai Egyesület.
a horvát piac felé erőforrásokat csoportosítson át a Turisztikai Egyesület, ugyanis a
tengerparti szezon lefutása után reális lehetőség lenne Zalakaroson eltölteni wellness hétvégét,
illetve szabadnapot is kúrával egybekötve.
az on-line marketing nagyobb hangsúlyt kapjon, mint a nyomtatott sajtó, illetve a
WEBMARK céget be kell hívni egy egyeztetésre, ahol a város honlapjával, illetve a
fejlesztésével kapcsolatos dolgokról szükséges beszélni.
az autópálya mellett mindkét oldalon egy óriási tábla hirdesse Zalakaros várost, illetve
röviden az igénybe vehető szolgáltatásokat.
a vendégektől, a magán szállásadóktól, illetve a fürdő vendégeitől, vagy az itt lakóktól
az ötleteket gyűjtsünk be valamilyen módon. Lehetne egy internetes begyűjtés, lehetne egy
ötlet ládás begyűjtés önkormányzatnál, fürdőnél.
Böröcz József a bizottság elnöke ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 24/2010. (XI. 10.) számú határozata:
A bizottság:
Egyetért a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatával, javasolja elfogadásra a
Képviselőtestületnek.
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy a jövőben egységes marketing terv kerüljön kidolgozásra,
mely tartalmazza a város, valamint a turisztikai egyesület marketin tervét is.
Horváth Vencel: A javaslatban szereplő városmarketinggel foglalkozó szakember
foglalkoztatója ki lesz.
Novák Ferenc: A városmarketinges szakember foglalkoztatásának költségét a bizottsági
javaslatokban szereplő 3 fél egyenlő arányban finanszírozza. A polgármesteri hivatal a
következő ülésre dolgozza ki a munkavállaló alkalmazásának jogi lehetőségeit.
Horváth Vencel: A turisztikai egyesület jelenleg külsős céggel kötött szerződés alapján látja el
a marketing feladatokat, melyet meg lehet hosszabbítani, illetve a szerződés időtartamára
tekintettel döntés szükséges a továbbiakról. Amennyiben az marketinges személy
alkalmazásának költségeibe a Gránit Zrt-nek is részt kell vállalnia a tulajdonos döntése
alapján, akkor annak forrását is biztosítani kell.
Tekintettel arra, hogy 2011. az egészségturizmus éve, így a gyógy vendégek figyelmét kellene
felhívni Zalakarosra.
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Az egyesület pályázatában szerepel az autópálya mellett 2 db barna tábla kihelyezése,
véleménye szerint a régi 7-es főút mellé is ki kellene helyezni táblát, javasolja, hogy erről
döntsön a képviselőtestület.
Felveti az éves rendezvények számát.
Véleménye szerint a rendezvénytér helyszínét is ki kell középtávra jelölni.
A marketing terv készítése során az egyesület és Gránit Zrt. egyeztet és együttműködik.
Marton Tamás: A főút mellé nem barnatábla, hanem óriás reklámtábla elhelyezését tartja
szükségesnek.
Czirákiné Pakulár Judit: Az egyesület 2 db barnatáblát pályázatból valósit meg, 2 további
tábla létesítéséről pedig már korábban döntött a képviselőtestület, így a forrás rendelkezésre
áll.
Novák Ferenc összefoglalja az elhangzottakat: A bizottságok javaslatának figyelembe
vételével a képviselőtestület elfogadja az önkormányzat és a Gránit Zrt idegenforgalmi és
marketing tervét azzal, hogy a városmarketinggel foglalkozó szakember alkalmazásának
lehetőségeire a Polgármesteri Hivatal a következő ülésre előterjesztést készít, továbbá, hogy
egységes marketing terv készüljön 2012-évre, mely tartalmazza a város és a zrt marketing
tervét is.
Felveti az országos jelentőségű nagyrendezvény ötletében való döntésre vonatkozó
javaslatokat.
Horváth Vencel: a korábbi időszakban a bornapi rendezvényt szerették volna átfazonírozni,
melyre nem kaptak engedélyt.
Novák Ferenc: A rendezvény helyszín kiválasztásánál fontos szempont, hogy infrastrukturális
feltételek az adott területen biztosítottak legyenek. Lehetséges helyszínként az alábbi területek
vetődtek fel: Kertmozitól délre lévő terület, a Gyógyfürdő tér 400-as parkolója, a
Benzinkúttól Északra lévő terület, a multifunkcionális sziget helye, vagy a Bodahegyi út. A
helyszín kiválasztásánál fontos szempont, hogy a lakosságot ne zavarja a rendezvény. A Szőlő
utcai lakosok tiltakoznak az arborétum melletti térre tervezett helyszín esetén, ahol még
szilárd burkolatot is biztosítani kellene. Jó megoldásnak tűnik a gyógyfürdő kútcsoportja
melletti terület. Meg kellene fogalmazni, hogy hány rendezvényt tervezünk évente
megvalósítani, illetve, hogy annak a kihasználtsága hogyan alakul. Javasolja, hogy a
rendezvény helyszín meghatározása előtt helyszíni bejárásra kerüljön sor az érintettek
részvételével, azzal, hogy a lakossági tiltakozásokat is figyelembe kell venni a hely
kiválasztásakor.
Horváth Vencel: A vendégeknek élményt kell adni az itt tartózkodás alatt. Zalakarosnak
nincsen promenádja. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont az a vendégek csábítására
alkalmas legyen, tehát nem lehet élményszegény környezetbe telepíteni , illetve rossz idő
esetére is alternatívát kell kínálni. Korábban már az un. vigalmi negyed felvetését tette, mely
nem a klasszikus értelemben vett szolgáltatásra vonatkozik. El kell a településeknek döntenie,
hogy milyen vendéget akar a településre csábítani, olyat aki este 8 órakor lepihenhet, vagy
akinek programra van szüksége. Véleménye szerint a Kertmozi mindenhez közel van,
gasztronómia is kapcsolódik hozzá, amely miatt egyes vendéglátó helyek fel, vagy
leértékelődnek. Nem szándék a gyógy park állagának rombolása. Felhívja a figyelmet e téma
szükségességére és fontosságára.
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Marton Tamás: A négy sávos út 2 sávjának lezárása már korábban is felmerült mint
lehetséges helyszín.
Novák Ferenc: A fürdő melletti sétány továbbfejlesztésével a négy sávból kettőt el lehetnek
venni. Az alpolgármester e tárgykörben egyeztet a közútkezelővel.
Horváth Vencel: A hajdúszoboszlói példáról szól. Véleménye szerint nem kell egy tömbbe
tartani a vendéget.
Novák Ferenc: Hosszú távú megoldás is kellene keresni, a középtávú megoldás mellett,
azonban a középtávú megoldást költségtakarékosan kell megvalósítani.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a rendezvényhelyszínre vonatkozó javaslat kiválasztása
érdekében hozzon létre ad-hoc bizottságot az érintettek részvételével, Gránit Zrt, Turisztikai
Egyesület, Önkormányzat. A bizottság a helyszín létrehozásának költségét is mérje fel
figyelembe véve a lakossági szempontokat is.
Marton Tamás az ülésteremből távozik.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a helyszín kiválasztására javaslatot tevő bizottság
létrehozására vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a városmarketinggel foglalkozó szakember alkalmazására,
valamint a lehetőségekre vonatkozó előterjesztés elkészítésére vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a 2012.évre egységes marketing terv készítésére vonatkozó
javaslatot
A képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2011. évi marketing tervek elfogadását a bizottsági
javaslatokkal kiegészítve.
A képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
A fenti szavazati arányok figyelembe vételével a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 245/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város 2011. évi idegenforgalmi - marketing tervét, valamint Gránit Zrt.
2011. évi marketingtervét az alábbi kiegészítések figyelembevételével elfogadja:
1/ Városmarketinggel foglalkozó szakember alkalmazását szükségesnek tartja, aki
összefogja a település, a Turisztikai Egyesület és a Gránit Gyógyfürdő marketing
feladatait.
A szakember javadalmazását egyenlő arányban viselje az Önkormányzat, a Gránit
Gyógyfürdő és a Turisztikai Egyesület.
A marketinggel foglalkozó szakember alkalmazásának jogi megoldásait a
Polgármesteri Hivatal a következő soros ülésre terjessze elő.
Határidő: 2010. december 9.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
2/ A középtávú rendezvény helyszín kiválasztására vonatkozó javaslattételre
bizottság létrehozását tartja szükségesnek az érdekeltek bevonásával.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bizottságba szakembereket vonjon be, (az
önkormányzat, a fürdő, a turisztikai egyesület képviselőinek bevonásával) a
tervekben szereplő rendezvény helyszínek bejárásával, a költségek felmérésével
tegyenek javaslatot a városi rendezvények helyszínére, figyelembe véve a
lakossági szempontokat is.
Határidő: 2010. december 9.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Elrendeli 2012.évre egységes marketing terv készítését, mely tartalmazza a
város és a Gránit Zrt. összehangolt marketing tervét.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Az on-line marketing nagyobb hangsúlyt kapjon, mint a nyomtatott sajtó, illetve
a WEBMARK céget be kell hívni egy egyeztetésre, ahol a város honlapjával,
illetve a fejlesztésével kapcsolatos dolgokról szükséges beszélni.
5/ az autópálya mellett mindkét oldalon egy óriási tábla hirdesse Zalakaros várost,
illetve röviden az igénybe vehető szolgáltatásokat.
6/ A vendégektől, a magán szállásadóktól, illetve a fürdő vendégeitől, vagy az itt
lakóktól az ötleteket gyűjtsünk be valamilyen módon. Lehetne egy internetes
begyűjtés, lehetne egy ötlet ládás begyűjtés önkormányzatnál, fürdőnél.
7/ Város valamint a Gránti Zrt marketing tervében is hangsúlyosabbá kell tenni a
földrajzi helyzet, valamint az infrastrukturális lehetőségekből adódó előnyök
kihasználását. Ezért szükségesnek tartja horvát, osztrák és szlovén célterületek

15

fele történő nyitást. A horvát piac felé erőforrásokat csoportosítson át a
Turisztikai Egyesület, ugyanis a tengerparti szezon lefutása után reális lehetőség
lenne Zalakaroson eltölteni wellness hétvégét, illetve szabadnapot is kúrával
egybekötve.
Továbbra is szükséges a cseh és a szlovák célterületekkel a kapcsolat fenntartása.
8/ Évente legalább egy országos jelentőségű nagyrendezvény megszervezését
tartja szükségesnek, melyre ötletpályázatot kell hirdetni. Felkéri a Turisztikai
egyesületet a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselőtestület határozatát a fentiekben meghatározott intézkedések megtétele
végett a Gránit Zrt-t valamint a Turisztikai egyesültetnek meg kell küldeni.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

4/ Állattartás rendjéről szóló Ör. felülvizsgálata
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Süslecz Árpád a bizottság elnöke ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizotság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 33 /2010. (XI.11.) számú határozata:
A bizottság:
Az Állattartás rendjéről szóló 12/2004. (IV.21.) számu önkormányzati rendelet 6.§-át
módositani javasolja azzal, hogy a Temető utcát a II. számu állattartási övezetből az I. számú
övezetbe kell átsorolni a területrész idegenforgalmi jelentőségére tekintettel.
Javasolja továbbá, hogy az önkormányzati rendelet 1. számu melléklet 2.3. pontja az alábbiak
szerint módosuljon:
2/ Állatok gyepmester által történő befogása altatással
10.000.--Ft/db
Állatok gyepmester által történő befogása
altatás nélkül
5.000,-Ft/db
3/ Állatok gyepmesteri telepen történő tartása
Megfigyelésre befogott állatok tartása
1000,-Ft/nap
Befogott állat tartása kisállat /kutya, macska stb. /
500,-Ft/nap
A tartási kötelezettség, amennyiben a befogott állatnak nincs meg a tulajdonosa, a befogás
napjától számított 8 napig terjed.
Ha a tulajdonos ismert, az igazolt értesítés átvételétől számított 8 napig.
Böröcz József a bizottság elnöke ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 25/2010. (XI. 10.) számú határozata:
A bizottság:
Temető utca I. övezetbe sorolását javasolja a képviselőtestületnek.
Szirtes Balázs a bizottság tagja ismertei Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 27/2010. (XI.10.) számú határozata:
A bizottság:
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Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek, hogy a Temető utcát a II.számú
övezetből, I.-es számú övezetbe sorolja át idegenforgalmi okok miatt.

Marton Tamás az ülésteremben megjelenik.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a rendelet-tervezet módosítására vonatkozó azon javaslatot,
amely az Temető utca övezeti átsorolására vonatkozik.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi az önkormányzati rendelet 1.sz. mellékletének módosítására
vonatkozó bizottsági javaslatot.
A képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
18/2010. (XI.18.) számú önkormányzati rendelete a
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
az állattartásról szóló 12/2004. /IV.21./ rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban képviselőtestület ) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény ( továbbiakban Ötv. ) 16§ (1) bekezdése és
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII tv ( továbbiakban Hgt. ) 31§(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
Az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) rendelet 6.§ /1/ bek a./pont I. számú övezet
szövegébe a „Temető utca” szöveg lép, ezzel egyidejűleg a 6.§. /1/ bek. b./ pont II. számu
övezet szövegéből a „Temető utca” szövegrészt törli.
2.§.
Az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) rendelet 1.sz. melléklet 2.3. pontját az alábbiak
szerint módosítja
1.sz. melléklet
2/ Állatok gyepmester által történő befogása altatással

10.000.--Ft/db
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Állatok gyepmester által történő befogása
altatás nélkül
5.000,-Ft/db
3/ Állatok gyepmesteri telepen történő tartása
Megfigyelésre befogott állatok tartása
1000,-Ft/nap
Befogott állat tartása kisállat /kutya, macska stb. /
500,-Ft/nap
A tartási kötelezettség, amennyiben a befogott állatnak nincs meg a tulajdonosa, a befogás
napjától számított 8 napig terjed.
Ha a tulajdonos ismert, az igazolt értesítés átvételétől számított 8 napig.
3.§.
Záró rendelkezések

(1)

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A 18/2010. (XI.18.) sz. rendelettel módosított rendelkezések 2010. november 18. napján
lépnek hatályba.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Kihirdetve.
Zalakaros, 2010. november 18.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

5/ Törvényességi észrevétel a fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szól Ör-rel
kapcsolatosan
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve/
Süslecz Árpád a bizottság elnöke ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizotság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 37 /2010. (XI.11.) számú határozata:
A bizottság: Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a fizetőparkolók
működéséről és igénybevételéről szól önkormányzati rendelettel kapcsolatosan tett
törvényességi észrevételre vonatkozó határozati javaslatot, valamint a rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.

Képviselőtestület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
19/2010. (XI.18.) számú önkormányzati rendelete
A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló
13/1998. (V.25.) számú
önkormányzati rendelet módositásáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§(1) bekezdésében valamint közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 48. §. /5/ bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi IXV. 8.§. /4/bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva következő rendeletet alkotja.
1. §
/1/ A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7.§. /2/ bek. az alábbiak szerint módosul:
„7.§ /2/ A fizetőparkoló helyen a váltható legrövidebb időtartam mértékét közúti
közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény 15/A.§./7/ bekezdésében foglalt időtartama, a váltható
leghosszabb idő 10 óra (tíz) időtartam.
2. §
Az Ör. 9. § /1 / bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1/ Ha a gépjármű a fizető parkolóban díjfizetés nélkül várakozik, akkor a várakozási
esetenként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C §. szerint
egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat köteles fizetni.
4.§.
Az Ör. a II. sz. melléklet. B./ pontja hatályon kívül helyezi. .
Záró rendelkezések
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5.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Kihirdetve.
Zalakaros, 2010. november 18
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 246/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 99.§. foglaltak alapján a
Zala Megyei Közigazgatási Hivatal ZF/951-1/2010. számú törvényességi
észrevételét megtárgyalta, a kifogásolt rendelet módosítását az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Közigazgatási Hivatalt a képviselőtestület döntésről
tájékoztassa.
Határidő: azonnal.
Felelős: Jegyző
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6/ A közművelődés városi feladat ellátási kötelezettségére tekintettel koncepció szinten a
közművelődési intézmény működtetési feltételeinek átszervezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve/
Süslecz Árpád a bizottság elnöke ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 34/2010. (XI.11.) számú határozata:
A bizottság:
A közművelődés intézmény működési feltételeinek átszervezésére vonatkozó koncepciót a
képviselőtestület számára tudomásul vételre javasolja azzal, hogy az intézmény átszervezését
nem tartja szükségesnek azt a továbbiakban is önálló költségvetési szervként szükséges
fenntartani.
Javasolja, hogy az intézményvezetői pályázat az előterjesztésnek megfelelően kerüljön
elfogadásra és kiírásra.
Böröcz József a bizottság elnöke ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 26/2010. (XI. 10.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Marton Tamás a bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 28/2010. (XI.10.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek, hogy a határozati javaslatban
szerepelteknek megfelelően a Közösségi Ház a jelenlegi szervezetben működjön tovább,
illetve ajánlja a Képviselőtestületnek hogy legyen pályázati kiírás megvalósítva az igazgatói
munkakörre.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatoknak megfelelően azt, hogy a
közművelődési intézmény ne kerüljön átszervezésre, valamint a pályázati kiírásra vonatkozó
határozati javaslatot:
Képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 247/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A közművelődési intézmény működtetési feltételeinek átszervezésére vonatkozó
koncepciót megtárgyalta, a Közösségi Ház átszervezését nem tartja szükségesnek, az
intézmény a jelenlegi szervezeti formában működik tovább.
2.Nyilvános pályázatot hirdet a Közösségi Ház igazgatói munkakörére.
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Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt pályázati
felhívás közzétételére és a döntést előkészítő pályázati eljárás lefolytatására.
A pályázatok véleményezésére felkért bizottsági tagok díjazására 10.000,-Ft/fő
egyszeri juttatást, valamint útiköltség térítést állapít meg.
Határidő: folyamatos, illetve a pályázat elbírálásának tekintetében: 2011. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

7/ Alapító okirat módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve/
Süslecz Árpád a bizottság elnöke ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 35 /2010. (XI.11.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára a Móra
Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár alapító
okiratának módosítását.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot
Képviselőtestület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 248/2010. ( XI.17.) számú határozata:
A képviselőtestület
1. A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár Alapító okiratát módosítja az alábbiak szerint:
Módosító okirat
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete és Zalamerenye Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvény 9.§./4/bek.
valamint 2010.évi XC törvény IV. fejezetével módosított 1992.évi XXXVIII. törvény,
valamint a 292/2009 (XII.19.)Korm.r. 10.§ és az 1993.évi LXXIX.törvény 37.§, 1997.évi
XXXI.törvény 42.§ szerinti tartalmi követelmények alapján az alábbi módosító alapító
okiratot adják ki:
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1.A 6..a./ Költségvetési szerv típus szerinti besorolása: törli a „tevékenység jellege”
szerint: „közszolgáltató szerv, valamint a „közszolgáltató szerv fajtája” alapján:
„közintézmény megnevezést”.
2. A 14. pont a költségvetési szerv feladatellátásához kapcsolódó funkciója megnevezés
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
14. Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő, és gazdálkodó szerv.

3. A 18. pont Intézmény Alaptevékenysége helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
18. Intézmény Alaptevékenysége:
Alapvető szakágazat: 852010 Alapfokú oktatás
Alaptevékenységek:
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
852011
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
oktatása(1-4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852022
Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
oktatása(5-8. évfolyam)
852031
Alapfokú művészetoktatás
zeneművészeti ágban
855911
Általános iskolai napközi otthoni
nevelés, iskolaotthonos oktatás az 1-4
évfolyamon,
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
910121
Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
910123
Könyvtári szolgáltatások
889101
Bölcsődei ellátás
889109
Gyermekek napközbeni
ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
- bejáró gyermekek tanulók feladatellátása
562917
Munkahelyi étkeztetés
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása
üzemeltetése
856099
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység
561000
Éttermi, mozgó vendéglátás
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4. A 19. pont az Intézmény célja és feladata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
19. Az intézmény célja és feladata :

Zalakaros városban és Zalamerenye Községben
élő 3-16 éves korosztályú gyermekek iskolaelőkészítése, a tanköteles korúak iskolai nevelése
és oktatása, végzős tanulók továbbtanulásra való
felkészítése. Fenti cél és feladat érdekében az
intézmény óvodai, iskolai, 1-4 osztályban
iskolaotthonos valamint napközis csoportokat
szervez, biztosítja a tankötelezettség teljesítését,
törekszik a végzős tanulók továbbtanulásának
megalapozására. Az általános iskola ellátja a
halmozottan hátrányos gyermekek integrációs
nevelését-oktatását ellátja.
A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését,
oktatását integráltan biztosítja az óvodai
intézmény egységben az alábbiak szerint:
- enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, ép
és enyhe értelmi fogyatékos autista,
-megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
-megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
A sajátos nevelési igényű gyermekek nappali
rendszerű általános
műveltséget megalapozó
oktatását integráltan biztosítja az iskola az
alábbiak szerint:
- A megismerő funkciók vagy a viselkedés
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd:
F 81.0. diszlexia
F 81.1. diszgráfia
F 81.2. diszkalkulia
F 90.0. hiperkinetikus és kóros aktivistás zavar
- A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség
a megismerő funkciók, vagy viselkedés
fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
Az alapfokú művészetoktatás keretében a zenei
műveltség megalapozása, fejlesztése.
A nyilvános könyvtár alapfeladatait az 1997.évi
55.§. 65.§. alapján látja el. Az iskolai könyvtári
feladatokat a 11/1994.(VI.08.)MKM rendelet
6/C.§. valamint a 3. sz. melléklet szerint lája el.
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Az intézmény ellátja a bejáró gyermekek
iskolabusszal történő szállítását
Bölcsőde: Gyermekek napközbeli ellátása
keretében a bölcsőde a családban nevelkedő 3
éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosító
intézmény,
a
szakmai
programban
meghatározottak szerint.
Feladat jellege szerint. Napos bölcsőde.
Ellátja a bejáró gyermekekkel kapcsolatos
feladatokat.
5. Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám a bölcsődei egységben az
alábbiak szerint változik, a 17. pont az alábbiak szerint módosul:
17. Az intézménybe felvehető maximális gyermek
létszám:
Bölcsőde: 1X 12 fő 1x 14 fő
6. A 20.pont Működési köre, felvételi körzete első mondata az alábbiak szerint módosul:
20. Működési köre, felvételi körzete:

Zalakaros és Zalamerenye Önkormányzat
alapfokú oktatási ellátási kötelezettségének
területe, kivéve az óvodai ellátást, melyre
vonatkozóan
az
intézmény
ellátási
kötelezettségének területe Balatonmagyaród
önkormányzatával
kötött
közoktatási
megállapodás szerint: Zalakaros, Zalamerenye és
Balatonmagyaród.

7. Az okirat 23. pontja hatályát veszti.
Jelen alapító okirat Zalakaros Város Önkormányzata Képviselõtestületének és Zalamerenye
Község Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyásával 2010.november 25-én lép
hatályba.
Zalakaros, 2010. november 25
Novák Ferenc
polgármester

Ódor László
polgármester

Záradék:
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Zalakaros Város
Önkormányzat Képviselőtestület a 248/2010.(XI.17.) számú határozatával a
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestület a 102/2010.(XI.25.) számú
határozatával jóváhagyta.
Zalakaros, 2010. november. 25
Novák Ferenc
polgármester

Ódor László
polgármester
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2. Egyidejűleg jóváhagyja az előterjesztés 2. sz melléklet szerint a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.
A okirat módosításáról a Magyar Államkincstárat tájékoztatni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

8/ Piacüzemeltetési Szabályzat módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve/
Süslecz Árpád a bizottság elnöke ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 38/2010. (XI.11.) számú határozata:
A bizottság: A piacüzemeltetési Szabályzat módosítására vonatkozó határozati javaslat „A”
változatát javasolja elfogadásra.
Javasolja, hogy a piac áthelyezésére készüljön javaslat melynek során vizsgálni szükséges a
jelenlegi területtől északra az autóbusz pályaudvarig elhelyezkedő területrészt, valamint a
Gyógyfürdő tér Észak-nyugati részén lévő területrészen, vagy a település egyéb helyén való
üzemeltetési lehetőségét. Az áthelyezés esetén fedett – esőtől védett tetővel ellátott- piacot
javasol kialakítani
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslat „A
változatát.
Képviselőtestület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 249/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Jóváhagyja az Önkormányzat tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzatának 1.
számú melléklet módosítását az alábbiak szerint:
1. sz. melléklet
Piacok helye, nyitvatartási ideje
Nyitva tartás:
Március 1- Április 30-ig

8 –16 óráig
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Május 1 – Szeptember 30-ig

8 – 20 óráig

Október 1 – Február 28-ig

8–16óráig

2./ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja az Önkormányzat
tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzatának 2. számú melléklet módosítását az
alábbiak szerint:
2. sz. melléklet
Piaci díjtételek megállapításáról
Díjtétel : Március 1- szeptember 30-ig - 600 Ft/m2
Október 1 –Február 28-ig
300,-Ft/m2
azzal, hogy 2010. évben október 1-től – november 30-ig, vagy a Képviselőtestület döntéséig
az eredeti dij szerint, 600,- Ft/m2 összegben fizetik a dijat.
3./ A piac áthelyezésére a Polgármesteri Hivatal készítsen javaslatot, melynek során
vizsgálni szükséges a jelenlegi területtől északra az autóbusz pályaudvarig elhelyezkedő
területrészt, valamint a Gyógyfürdő tér Észak-nyugati részén lévő területrészen, vagy a
település egyéb helyén való üzemeltetési lehetőségét. Az áthelyezés esetén fedett – esőtől
védett tetővel ellátott- piacot javasol kialakítani.
Határidő. 2011. január 31. (illetve 2011. évi első képviselőtestületi ülésre)
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

9/ Parlagfű elleni védekezés feladatairól beszámoló
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékleve/
Süslecz Árpád a bizottság elnöke ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 39/2010. (XI.11.) számú határozata:
A bizottság:
Elfogadásra javasolja a parlagfű elleni védekezés feladatairól szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően azzal, hogy hatékony intézkedéseket kell tenni a településről
Zalakomár irányába kivezető úttól északra fekvő terület, valamint a volt gyümölcsös
területének rendezetté tétele érdekében.
Böröcz József a bizottság elnöke ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 28/2010. (XI. 10.) számú határozata:
A bizottság:
A határozati javaslatnak megfelelően javasolja az előterjesztést a Képviselőtestületnek
elfogadásra azzal, hogy a gyűjtőakciókba az intézmények és az iskola is bevonásra kerüljön.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattokkal kiegészített határozati
javaslatot.
Képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 250/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Tudomásul veszi a parlagfű elleni védekezés 2010. évi programjáról szóló
tájékoztatást.
2/ Elrendeli a parlagfű elleni helyi védekezés 2011. évi programjának
kidolgozását.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
3/ 2011. évben hatékony intézkedéseket kell tenni a településről Zalakomár
irányába kivezető úttól északra fekvő terület, valamint a volt gyümölcsös
területének rendezetté tétele érdekében.
Határidő: 2011. május 31. és folyamatos
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
4/ A 2011.évi gyűjtőakciókba az intézmények és az iskola is bevonásra kerüljön
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

10/ Önkormányzat villamos energia beszerzése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Marton Tamás a bizottság elnöke ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 29/2010. (XI.10.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja (4 igen) a Képviselőtestületnek elfogadásra az alábbiakat.
- az Önkormányzat fizetési körébe eső villamos energia fogyasztásokat (amely fogyasztási
helyek éves villamos energia fogyasztása legalább 1000 kWh) egyben pályáztassa meg,
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illetve kérjen ajánlatot a villamos energia kereskedőktől, lehetőleg olyan sebességgel, hogy
2010. február 1-jétől, már lehetőleg az új kereskedővel tudjunk szerződni.
Marton Tamás: Tudomására jutott információ szerint elektronikusan kedvező ajánlat érkezett
a Hivatalba.
Dr. Józsa Zsanett: A szabályzat előírásait be kell tartani, így a bizottsági javaslat szerint
javasolja az eljárás lefolytatását.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot azzal a pontosítással, hogy 2011.
február 1-je a határidő. (elírás történt)
Képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 251/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Önkormányzat villamos energia beszerzése tárgyában a Közbeszerzési szabályzat
előírásainak megfelelően elrendeli az eljárás lefolytatását az alábbiak figyelembe
vételével:
Az Önkormányzat fizetési körébe eső villamos energia fogyasztásokat (amely
fogyasztási helyek éves villamos energia fogyasztása legalább 1000 kWh) egyben
pályáztassa meg, illetve kérjen ajánlatot a villamos energia kereskedőktől,
lehetőleg olyan határidők kitűzésesével, hogy 2011.február 1-jétől, már lehetőleg
az új kereskedővel tudjunk szerződni.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

11/ Képviselői előterjesztések kiküldésének módszere
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Dr. Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a jelen ülésre a korábbi
egyeztetésektől eltérően CD-n kerültek az előterjesztések kiküldésre, mivel a rendkívüli ülésre
e-mailben kiküldött anyagok letöltése során problémák jelentkeztek.
A decemberi testületi ülés előterjesztései tekintetében sem lesz még lehetőség a honlapról
való letöltésre.
Novák Ferenc: A képviselők tegyenek javaslatot a módszerre.
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A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

12/ Delegálás a Zalaispa Társulásba és a Zrt Felügyelő bizottságága
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Novák Ferenc: Marton Tamás képviselőt javasolja. Megkérdezi Marton Tamást egyetért-e a
nyilvános ülésen történő tárgyalással.
Marton Tamás: Egyetért nyilvános ülésen történő tárgyalással, bejelenti személyes
érintettségét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel azt a javaslatot, hogy a képviselőtestület Marton Tamás
képviselő szavazásból ne zárja ki.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 252/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület
Marton Tamás képviselőt a Zalaispa Társulásba és a Zrt Felügyelő bizottságága
tárgyában történő szavazásból nem zárta ki.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi a határozati javaslatot, azzal, hogy a Zalaispa Társulási
Tanácsába, Operativ Tanácsába a polgármester akadályoztatása esetén Marton Tamás
képviselőt delegálja, míg a Zrt Felügyelő Bizottságába Marton Tamás képviselő kerül
delegálásra.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozta.

Képviselőtestület 253/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület
Kiegészíti 210/2010. (X.14.) számú határozatát az alábbiak szerint :
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ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsban, valamint az Operatív
Tanácsában Zalakaros Város Önkormányzatát Novák Ferenc polgármester
képviseli, polgármester akadályoztatása esetén a fenti szervezetekbe az
önkormányzat képviseletére Marton Tamás képviselőt delegálja.
A polgármester, valamint a delegált önkormányzati képviselő egyidejű
akadályoztatása esetén a képviseletről írásbeli meghatalmazással rendelkezik.
A Zalaispa Zrt Felügyelő bizottságába Marton Tamás képviselőt delegálja.
A Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulást, valamint a Zalaispa Zrt-t a
képviselőtestület határozatáról értesíteni kell.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

13/ Csereerdősítési költségekre megállapodás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Megállapodás mellékelve/
Dr. Józsa Zsanett: Tájékoztatást ad arról, hogy a csereerdősítés megállapodásról, illetőleg a
korábbi megállapodás tervezetének módosításáról, mely a megállapodás 5. pontját érinti és a
fizetési rendjét szabályozza: A felmerült költséget az azt megelőlegező fél igazolja a másik
szerződő fél felé, aki a ráeső részt negyedévente fizeti meg, a negyedévet követő 15.
napon belül
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a megállapodás módosításra vonatkozó javaslatot:
Képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 254/2010. ( XI.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Gránit Zrt és Zalakaros Város Önkormányzat közötti megállapodást , mely a
Erdészeti Igazgatósághoz erdőterületek igénybevételének engedélyezése tárgyában
- 29.3/4242-2/2009. ügyszámon indított csereerdősítési kötelezettség teljesítését
szolgálja és a kötelezettség teljesítése miatti költségek vállalását tartalmazza - az
ülésen elhangzott módosító javaslattal – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására
Határidő: 2010. november 30.
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Felelős: Novák Ferenc polgármester

14/ Tájékoztató az iszapkárosultak támogatásával kapcsolatos feladatokról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Bácsai Attiláné: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat által nyitott
elkülönített számlára a lakosság részéről 110.101 Ft került befizetésre. Az önkormányzat
nevében a polgármester a támogatási megállapodást megkötötte, a pénzösszeg átutalásra
került.
A képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület a 243/2010. (XI.17.) számú határozat
alapján zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Süslecz Árpád
Jkv. hitelesítő

Szirtes Balázs
Jkv. hitelesítő
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