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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 22-én 7,40 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné
Gulyás Edit, Magyar Mária képviselők,
Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Horváth Vencel, Kötő Attila, Szirtes Balázs képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri
Ibolya városfejlesztési osztályvezető.
Jegyzőkönyvet készítette: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
A jegyzőkönyv hangfelvételről készült.

Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Magyar Mária képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Banki hozzájáruló nyilatkozat Krégár Hajnalka kérelméhez
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ A képviselőtestület 44/2016. (II. 22.) számú határozatának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Nemzetközi pályázatok
Előadó: Novák Ferenc polgármester,
Javasolja felvenni az alábbi napirend megtárgyalását:
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4/ Közfoglalkoztatás bővítése – szóbeli előterjesztéssel
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Banki hozzájáruló nyilatkozat Krégár Hajnalka kérelméhez
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1. számú napirend zárt ülés keretében
kerüljön megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára, a nyílt ülést
követően.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 78/2016. (III.22.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 1. számú napirend zárt ülés keretében történő
megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára, a nyílt ülést követően.

2/ A képviselőtestület 44/2016. (II. 22.) számú határozatának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A beadott pályázat a TE részéről, amely a fenntartási időszakra vonatkozik, ezt
kell módosítanunk. Azt javaslom a képviselőtestület számára mivel egy előirt pályázati
feltételről van szó hogy fogadjuk el ezt a módosítást amely írásban kiküldésre került.
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Az a kérésem, aki elfogadja a módosító javaslatot, amely az elnyerendő pályázat szükséges
fenntartási időszakának módosítását jeleneti a pályázatot kiíró szerint emelje fel a kezét
legyenszives.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 79/2016. (III.22.) számú határozata:
A képviselőtestület
1./ a 44/2016. (II.22.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2. vállalja, hogy 2016 évtől kezdődően a projekt megvalósítás, továbbá a kötelező fenntartási
időszakban (minimum 5 év) átadja a tárgy évet megelőző évi idegenforgalmi adó bevétel
20%-át a Zalakarosi Turisztikai Egyesületnek támogatás formájában. A 2015. évi
idegenforgalmi adó bevétel összege 160 021 e Ft, melynek alapján 32 005 e Ft kerül átadásra
a Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére. A támogatást a pályázat elbírálásának évében, a
nyertes pályázatról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül átutalja. Az
azt követő években pedig az önkormányzat költségvetésének elfogadásával egy időben dönt a
támogatás átutalásának ütemezéséről. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.”
Határidő: 2016. március 26.
Operatív felelős: Krampek Mihály Turisztikai E. Elnöke, Kovács Szabolcs Zalakarosi
Nonprofit Kft ügyvezető, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
határozat kivonat megküldése- Koma Ildikó szervezési üi.

3/ Nemzetközi pályázatok
Előadó: Novák Ferenc polgármester,
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatjuk a képviselőtestületet arról, hogy a környező országokkal
elméletileg van egy lehetőség arra, hogy együttműködjünk. Korábban is erre voltak
kezdeményezések és voltak lehetősége is pl. a kerékpárút is egy nemzetközi konzorcium
keretében került megvalósításra illetve korábban már képviselőtestület döntött arról, hogy
Szlovéniával és a maribori egyetemmel a korábbi sikeres pályázatunk kapcsán szintén
együttműködünk, ők a vezető partnerek, erről döntés született. Arra kérnék felhatalmazást,
hogy nézzük meg azokat a lehetőségeket, hogy különböző partnertelepüléseinkkel a környező
országokkal együtt hogy milyen forrásokhoz tudna Zalakaros jutni és ezzel tudnánk bővíteni a
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lehetőségeinket a magyar illetve EU-s pályázatokon kívül. Az a kérésem akkor a
képviselőtestület számára, hogy mind Ausztria mind Horvátország vonatkozásában hagyja
jóvá, hogy a polgármester előzetes tárgyalásokat folytasson és természetesen minden konkrét
témát be fogok hozni a képviselőtestület elé. Azokat a célokat próbáltuk megfogalmazni,
amelyeket már előzetesen részben szóba jöttek illetve ismerjük azokat a kiírásokat is, amelyek
elméleti lehetőséget adnak arra, hogy Zalakaros is ebbe részt vehessen. Tehát egyfajta
tájékoztatás és felhatalmazás arra, hogy ezeket a tárgyalásokat folytathassam.
Aki egyetért az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokkal kérem, emelje fel a kezét
legyenszives.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 80/2016. (III.22.) számú határozata:
A képviselőtestület
1./ A Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) határozatban
rögzíti, hogy pályázatot kíván benyújtani az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország, az
INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Programok, valamint a
Nemzetközi Visegrádi Alap pályázati felhívásaira. A pályázatok kidolgozását az alábbi
témaközökben megkezdi:
1. INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program:
a. kézműves piac kialakítása
b. elektromos kerékpár kölcsönző rendszer kiépítése
2. Az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, valamint
a Nemzetközi Visegrádi Alapra vonatkozóan:
a. kerékpárút-hálózat fejlesztése
b. települési tájékoztató tábla rendszer felújítása
c. Zöld könyv – természeti értékeinket tartalmazó kiadvány – megjelentetése.
d. Zrínyi emlékút kialakítása
2./ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott pályázatok
előkészítésére és a partneri egyeztetések lefolytatására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

4/ Közfoglalkoztatás bővítése – szóbeli előterjesztéssel
Előadó: Novák Ferenc polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van Biczó Tamás, a Karos Park Kft. ügyvezetője
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Novák Ferenc: Ahogy korábban is említettem lehetőség van arra, hogy a közfoglalkoztatást
bővítsük. Biczó Tamás a Karos Park Kft. vezetője arról tájékoztatott, hogy élni kíván, illetve
szerencsés lenne élni ezzel a lehetőséggel és a plusz felveendő emberek sem anyagi terhet
nem jelentenek önkormányzatunk számára, de a szükséges munkálatok elvégzéséhez szükség
lenne még emberek felvételére. Kérem Biczó Tamást, hogy nagyon röviden foglalja össze
kérését a testület számára.
Biczó Tamás: Az idő rövidsége miatt csak szóban tájékoztatom a képviselőtestületet.
Pénteken kaptunk a munkaügy központtól felkérést arra vagy pontosabban tájékoztattak
bennünket erről hogy újabb lehetőség nyílik a közfoglalkoztatotti létszámnak a bővítésére új
program indításával, teljes állami támogatással és ezen programban 2017. február 28-ig most
április 1-től nyílik mód munkáltatásra. Átgondoltuk a tevékenységet és egy örvendetes hírt is
közbe kaptunk, hogy az útőr programban támogatást nyert az 1000 m2-es térkő legyártása és
ennek folyományaképpen megnövekedett munkamennyiséget mérlegelve gondoltuk át a
szükséges elégséges létszám meghatározását és azt javaslom, hogy a tisztelt képviselőtestület
támogasson egy maximális 10 fős program indítását.
Novák Ferenc: Köszönöm.
Czirákiné Pakulár Judit: Én ezzel maximálisan egyetértek illetve pont a tegnapi nap folyamán
két helyen is két szervezetnél is felmerült hogy esetlegesen a jövőben vagy a közeljövőben
szükség lenne egy új területnek a disz burkolattal vagy ezzel a térburkolattal való ellátására és
azt gondolom hogy légyszives nézzétek meg, meg számoljátok ki, meg gondoljátok át hogy
esetlegesen ennek a programnak a keretében vagy ha nem akkor a jövő évben hogyan tudjuk
tervezni, de lesz gond a tó körüli kavicsos sétánnyal, tehát azt gondolom hogy el kell
kezdenünk gondolkozni rajta hogy azt hogyan tudjuk megoldani máshogyan. Nem tudom,
hogy lesz-e lehetőség ennek keretében akárcsak elkezdeni vagy bármit is csinálni ott. De
biztos vagyok benne, hogy már most érződnek a negatív visszhangok és nagyon sok
megjegyzés érkezett, de a szezon végére én azt gondolom, hogy lesz akkora nyomás rajtunk,
hogy ha most nem tudjuk megcsinálni, akkor jövőre kell rajta valamit módosítanunk.
Biczó Tamás: Az útőr programban tervezett vagy javasolt munkafolyamatoknál konkrét
munka megnevezése is fel van tüntetve, de ezt a feltüntetett programot bármikor módosíthatja
az önkormányzat, és hogyha prioritás tekintetében fajsúlyosabb feladatokat kell ellátni akár az
öko tóval kapcsolatos, akkor bármikor módosítható és átszervezhető munka.
Novák Ferenc: Köszönöm. Akkor a Kft. vezetője áttekinti azt a felvetést, amit alpolgármester
asszony mondott, hogy fontossági sorrendbe kell ezeket a lehetőségeket megteremteni és élni
kell azzal, amit korábban már megteremtettünk illetve ennek a 10 főnek a foglalkoztatásával.
Úgy látom, hogy a képviselőtársaim egyetértenek azzal, hogy ezt az igényt jelentsük a
munkaügyi központ felé, tehát 10 közfoglalkoztatottnak a tartós foglalkoztatását. Aki ezzel
egyetért, kérem, emelje fel a kezét legyenszives.
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Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 81/2016. (III.22.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Elhatározza a 2016. április 1-től induló közfoglalkoztatási program keretén belül 10 fő
közfoglalkoztatott alkalmazását 2016. április 1. napjától – 2017. február 28. napjáig, a bér és
járulékköltség 100%-ának támogatásával, valamint a bér-és járulékköltség 15%-ának
megfelelő közvetlen költség támogatással.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási program bevételeit és kiadásait a 2016.
évi költségvetési rendeleten vezesse át, a 2017. évi költségvetési rendeletbe építse be.
3. / Felhatalmazza a polgármestert a hatósági szerződés aláírására.
4./ Felkéri a Karos- Park Kft. ügyvezetőjét, vizsgálja meg a termáltó körüli kavicsos sétány
térburkolattal történő ellátása a 2016. évi közfoglalkoztatási programok közé beilleszthető-e,
illetve a 1000 m2 térkő felhasználására tegyen javaslatot.
Határidő: azonnal – 1. és 3. pont vonatkozásában
2016. szeptember 30. – 2 pont vonatkozásában
2016. május 15. – 4. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző – 1. és 3. pont vonatkozásában
Biczó Tamás Karos- Park Kft. ügyvezetője – 4. pont vonatkozásában
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető – 2. pont vonatkozásában

Képviselői felvetés:
Czirákiné Pakulár Judit: Tegnap TE-i ülés volt és már most a szállodások mondták hogy
nagyon sok panasz van mert a tó családosként van aposztrofálva és nagyon sokan mennének
babakocsival és nem tudják eltolni a babakocsit és nagyon nagyon, tehát cipő sarkak, képzeld
el nyáron szandálba, tehát nem használható, arra Ibolya légyszives nézzétek meg a pályázati
lehetőséget hogy hogyan milyen módon lehet, tehát csak sima egyszerű változás bejelentővel
vagy mivel meg el kell kezdenünk számolni és zsebbe nyúlni káromkodni, de ha idén nem
tudjuk megoldani akkor jövőre, de ha el tudjuk kezdeni akkor már biztos hogy az is jó lenne.
Novák Ferenc: Szakaszosan is lehet, mondjuk, hogy a játszóparkhoz vezető utat és így
tovább.
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Magyarné Kovács Judit: A termáltónak még a pénzeiből van egy kis maradvány, a saját
önerőnk, nem más, tehát nem a támogatott, hanem saját önerőnkből van ott maradvány.
Hogyha az Ibolya elkezd számolni, hogy az mennyi akkor minél előbb meg kell oldani.
Czirákiné Pakulár Judit: Jó, Tamás számoljatok vele kérlek valamit ti is.
Tóthné Őri Ibolya: …… nem ez a probléma, mivel a
megengedik-e hogy mi ezt ..

pályázat 5 évig fenntartandó,

Novák Ferenc: Megengedik …
Czirákiné Pakulár Judit: Megengedik mivel magasabb szintű a fejlesztés. Én azt gondolom,
hogy nem lesz vele gond csak le kell ott is játszani azon a részen hogy bejelentsük, sajnos a
használhatóság miatt ezzel foglalkozni kell.

Novák Ferenc: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszönte a részt vételt és a
nyílt ülést 07,50 órakor bezárta.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Magyar Mária
Jkv. hitelesítő
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