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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. április 29-én 12,15 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád képviselők, Deutschné
Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila alpolgármester, Szabóné
Dr Csányi Marianna megbízott jegyző.
Igazoltan távol van: Marton Tamás és Szirtes Balázs képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóth
Melinda projektmenedzser, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző, Bognár Ottó müszaki
ügyintéző.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Deutschné Lang Erika
képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Az egyes önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított előirányzatból származó támogatás (8/2013. (III.29.) BM rendelet) –
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Egyéb ügyek keretében javasolja megtárgyalni a
- „Házhoz menő PET palack gyűjtése” című napirendet.
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Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Az egyes önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított előirányzatból származó támogatás (8/2013. (III.29.) BM rendelet) –
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Tóth Melinda: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a tornaterem fejlesztésére a maximális
pályázati összeg kerül lehívásra.
Böröcz József: Mit takar a maximális összeg?
Tóth Melinda: Építési költséget tartalmaz, ismerteti. Összesen 27.050.790, - Ft.
Novák Ferenc: A múlt éven a pályázat nem nyert, lobbizni szükséges, hogy most sikerüljön.
Böröcz József: 20 %-ot, 7 millió Ft-ot honnan teremtünk elő?
Magyarné Kovács Judit: A költségvetésben fele megvan a parkettacsiszolásra.
Böröcz József: A 3,5 millió Ft is sok önrész.
Magyarné Kovács Judit: A 3,5 millió Ft a mostani költségvetésben benn van
parkettacsiszolásra, a tartalékból kb. 3 millió Ft-ot kell még hozzá tenni.
Böröcz József: 3,5 millió Ft kell még.
Czirákiné Pakulár Judit: Miért nem a soros ülésen tárgyaltuk meg, nem kell-e költségvetési
rendeletet módosítani, mivel a pályázat kéri azt is?
Tóth Melinda: Csak határozat kell hozzá, nem kell költségvetési rendeletet módosítani.
Marton Tamás képviselő az ülésteremben megjelent.
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Novák Ferenc: Pontosan meg kell nézni, hogy nem kell-e költségvetési rendeletet módosítani.
Ez időre felfüggeszti a napirend tárgyalását.

2/ „Házhoz menő PET palack gyűjtése”
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Zalaispa Zrt-t megkeresték PET
palack háznál történő gyűjtésével kapcsolatos lehetőségével. A következő ajánlatokat tették:
A házhoz menő PET palackok gyűjtésében érintett lakók zsákot kapnának, junius 1. –
szeptember 30. között 2 hetente történő ürítéssel. Átlátszó 120 l-es műanyag zsákban történne
a gyűjtés. Ez első lépés, hogy szélesítsük a szelektivitás lehetőségét.
A költségét a Zalaispa bevállalta, kéri, a képviselőtestület fogadja el a lehetőséget. Anyagi
vonzata nincs.
Kötő Attila: Az anyag április 9-én készült. Célszerűnek tartja bevezetését, a szelektív gyűjtés
szelleme fontos. A Karos Krónikában is meg kell hirdetni a lehetőséget. Meg kell határozni,
hogy a zsákok kiosztása kinek a feladata.
Az önkormányzat jelenjen meg ügyfélként a Zalaispában, erre még nem jött ki a rendelet.
A Zalaispa információi alapján megmarad a lehetőség, hogy az önkormányzat egy ügyfélként
jelenjen meg a társaságnál, ennek komoly árbefolyásoló tényezője lesz.
Nem körzetek lesznek kialakítva, hanem a szállító cégek minden településen külön mérlegelik
a település körülményeit, a szállító cég tesz javaslatot a díjra az energetikai hivatal felé és ők
továbbítják a minisztérium felé.
Utána lehet dönteni, hogy a lakosság felé hogy hárítjuk, az önkormányzat milyen szerepet
vállal.
Czirákiné Pakulár Judit: Az energiacsökkentés a szemétszállításra is fog vonatkozni. Ha az
önkormányzat a szerződő fél, rá nem vonatkozik?
A mi költségünk is meglenne, ha csökkenne.
Kötő Attila: Nem látjuk, amíg a jogszabály nem kerül kiadásra.
Javasolja, hogy fogadják el a Zalaispa ajánlatát.
Marton Tamás: Nem lesz 10 %-kal olcsóbb a szemétszállítás díja véleménye szerint. Ha a
mostani árat meg tudjuk tartani, már az is jó lenne.
Böröcz József: Ha ezzel a kondíciókkal megtartjuk, az nagyon jó lesz.
Novák Ferenc: A víz-, csatorna-, és szemétszállítási díjak is alacsonyabbak Zalakarosban a
környező településekhez viszonyítva, és nincs kintlévősége a cégnek Zalakaroson, fontos,
hogy az önkormányzat pontosan fizet.
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Marton Tamás: A kommunikációt javítani kell, a lakosságnak nincs információja. A Zalaispa
honlapján az információk ömlesztve vannak, nem lehet kiigazodni rajt. Javasolja, hogy
állítsanak össze egy tájékoztató anyagot a lakosság részére. Nekünk erre szükségünk van-e?
Kötő Attila: Igen, fontos a szelektivitás. Próbaként gondolta a Zalaispa, azután meglátják.
Marton Tamás: A Zalaispa szerint nem rossz a szelektivitás a településen.
Kötő Attila: A szelektív gyűjtés egy folyamat, első lépcsőnek fontos.
Novák Ferenc: Képviselőtestületi döntés van, hogy a „szemétbizottságnak” ülésezni kell.
Javasolja elfogadni a Zalaispa ajánlatát, és a tapasztalatok függvényében látják, hogy a
jövőben hogy alakuljon.
Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatokat.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 83/2013. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy Zalakaros településen „Házhoz menő” PET palack gyűjtés kerüljön
bevezetésre a Zalaispa Zrt. által a közszolgáltatási szerződés keretén belül, térítésmentesen.
A zsákos gyűjtés az alábbi időpontokban történik:
- 2013. junius 1-től – szeptember 30-ig kéthetenkénti ürítéssel, azaz 8 ürítés/év
- 2013. október 1-től – május 31-ig havi egy ürítéssel, azaz 8 ürítés/év
Összesen: 16 ürítés/év
2/ A gyűjtés 120 literes sárga gyűjtőzsákokban történik.
(Évi 16 db zsák/háztartás, igény szerint max. 20 zsák/év/háztartás biztosításával, a
közszolgáltató elfogadja a nem általa kiadott átlátszó műanyag zsákot is.)
3/ A zöld hulladék begyűjtése évi 2 alkalommal kerül megvalósitásra: április és október
hónapban.
4/ A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségéről, módjáról a Zalaispa Zrt. ajánlatában foglaltak
szerint a lakosságot a Karos Krónikán keresztül tájékoztatni kell.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Mariann mb. jegyző
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető
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Novák Ferenc: Tájékoztat a képviselőket, hogy az 1. napirend tárgyalása folytatódik.

Tóth Melinda: Megnézte, hogy kell-e költségvetési rendeletet módosítani.
Nem kell költségvetési rendeletmódosítás.
Marton Tamás: Miért nem nyertünk tavaly?
Deutschné Lang Erika: A pályázat benyujtása előtt nyertünk más pályázatot, valószínű ezért
nem nyert ez a korábban benyújtott pályázat.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A pályázattal a tornaterem rendben lesz téve.
Böröcz József: Az energetikai pályázat hol tart?
Novák Ferenc: Még nincs információja. Az energetikai pályázat, ha nem nyer, akkor az
önrészt a hivatali ablakcserére kell fordítani.
Kéri, hogy fogadják el a tornaterem felújításához szükséges pályázat benyújtását, 20 millió
Ft-t támogatást igényelve, 27.050.709, - Ft pályázati összeggel, még 3.500.000,- Ft önrésszel
kiegészítve költségvetési tartalék terhére. 3.550.709,- Ft a költségvetésben már rendelkezésre
áll.
Szavazásra teszi fel a javaslatával a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 84/2013. (IV.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.

Egyetért az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
(8/2013. (III.29.) BM rendelet) címmel kiírt pályázat benyújtásával, a Móra Ferenc Általános
Iskola tornatermének fejlesztésére 27.050.709, - Ft összköltséggel.

2.

A pályázathoz szükséges 7.050.709, - Ft összegű önrészből 3.500.000,- Ft-ot a 2013. évi
költségvetés felhalmozási céltartalék terhére, 3.550.709,- Ft-ot a 2013. évi költségvetési
általános tartalék terhére biztosítja.
3. Sporttal kapcsolatos részletes feladatok és kötelezettségek:
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Az önkormányzatok sportfeladatait az önkormányzati és a sporttörvény határozza meg.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a sport támogatását önkormányzati
feladatként állapítja meg.
A 8. § (1) bekezdés szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások
körében (…) az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális
ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér
biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; (…)
az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.”
A (2) bekezdés szerint az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési
önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől
függően –, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.”
A jogszabályok alkalmazóinak általános értelmezése szerint az Önkormányzati
törvényben kötelezően megállapított feladatkört a sportról szóló 2004. évi I. törvény
részletezi, amelynek 55. § (1), (2) és (6) bekezdése az alábbi kötelező feladatokat sorolja
fel:
„A települési önkormányzat – figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára
–:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról,
b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának
feltételeit.
(2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Közoktatási
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök
működéséhez szükséges feltételeket.
Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről az 1996. évi LXV. törvény
szól, amely 15 éves elidegenítési tilalmat szavatol, ami alapján a sportpályákat más célra
eladni vagy átalakítani nem lehet, legfeljebb külön méltányossági eljárás keretében,
illetve ingatlancserével. (Ez a szabályozás az állami, önkormányzati és egyesületi
tulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozik, a vállalati tulajdonú sportcélú ingatlanokra
nem.)
Az önkormányzatok részére a létesítmény feltételek térítésmentes biztosítását a tanórán
kívüli iskolai sporttevékenység minimális időtartamára az iskolai sporttevékenységről szóló
16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet írja elő. Ha az adott iskolában ez nem
megoldható, akkor az önkormányzat által üzemeltetett más sportlétesítményben kell ezt
biztosítani.
Zalakaros Város Önkormányzatának Sportkoncepciójában meghatározott alapelvek,
feladatok:
Alapelvek
1.

A támogatott versenysport egyesületek eredményességükkel segítik a városmarketinget.
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2.

A város nevét viselő eredményes sportegyesületek erősítik a lokálpatriotizmust,
hozzájárulnak a városi identitástudat kialakulásához.

3.

A sportegyesületek eredményességük révén a városi cégek támogatásának megnyerésével
forrásokat vonnak be a város szervezett sportéletébe, az önmaguk fenntartásához és
fejlődésükhöz szükséges finanszírozásba.

4.

Az Önkormányzat meghatározott prioritások alapján támogatja a versenysportot.

5.

Az Önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a városban folyó színvonalas utánpótlásnevelés támogatására.

6.

Az Önkormányzat széles választékot kínál a szabadidősportban részt venni kívánók
számára a testmozgás változatos lehetőségeinek a biztosításával.

7.

Az Önkormányzat az iskolai és diáksport terén a közoktatási intézményekben meglévő
személyi és tárgyi feltételek folyamatos fejlesztésével segíti a gyermekek és tanulók
egészséges életmódra nevelését és a rendszeres testmozgás megszerettetését.
Javaslatok
1. A) Az önkormányzat dolgozza ki a versenysport támogatását meghatározó
prioritásokat és ezek alapján megpályáztatva támogasson kiemelt finanszírozással és
létesítmény-használattal 1-2 csapatsportágat, illetve/ vagy egyéni sportágat. A támogatás
hatékonyságát csak úgy lehet elősegíteni, ha az nem forgácsolódik szét.
Zalakaroson a hagyományok és szakmai színvonal alapján a labdarúgás, az úszás és az
asztalitenisz kiemelt támogatását lehet mérlegelni.
A kiemelt sportágak, illetve egyesületek támogatása mellett természetesen a többi
sportegyesület is tovább végezheti sporttevékenységét, de ezekre csak az eddigieknél kisebb
önkormányzati támogatás lesz biztosítható.

B) A prioritásokban megjelölt szempontok alapján 2 évente – első alkalommal a most
hatályba lépő Sportkoncepció félidei felülvizsgálata alkalmával – újra meg kell határozni
a kiemelten támogatott sportegyesületek, illetve sportágak körét, s ez alapján indokolt
esetben a támogatottak körébe be lehet kerülni és onnan ki is lehet kerülni.
Javasolt prioritási szempontok:
a) eredményesség
b) nézettség
c) önrész megléte és nagysága
d) az utánpótlás-nevelés eredményessége
2. Meg kell találni a legfontosabb iskolai és diáksport kezdeményezések önkormányzati
támogatásának módját.
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3. Ki kell dolgozni a szabadidősport tevékenységek meghatározott elvek alapján történő
támogatásának szempontjait.
Ennek a támogatási területnek legyen elsődleges szempontja az egyszeri, ad hoc jellegű
programokkal szemben a rendszeres, fenntartható módon, minél szélesebb kör számára
szervezett sportolási lehetőségek támogatása.
4.Kidolgozandó a Város rövid-, közép-és hosszú távú létesítmény-fejlesztési koncepciója,
meghatározva ezek fontossági és ütemezési sorrendjét, a rekonstrukciós és az esetleges
új létesítménylétrehozási lehetőségeket. Meg kell vizsgálni, hogy a beruházásokat milyen
konstrukcióban, hogyan lehet tervezni és finanszírozni.
5. Ki kell alakítani a megfelelő városi sportirányítást.
6. El kell indítani a testvérvárosi sportkapcsolatokat.
7.Ki kell használni a média adta lehetőségeket.
Feladatok
A versenysport támogatását meghatározó prioritások kidolgozása és ezek alapján történő
pályáztatás után a kiemelten támogatott sportegyesületek és sportágak meghatározása a
2012. január 1. - 2013. december 31. közötti időszakra.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Az iskolai és diáksport kezdeményezések önkormányzati támogatási
szempontjainak kidolgozása.
Ki kell dolgozni a szabadidősport tevékenységek támogatási elveit és szempontjait.
El kell készíteni a Város rövid-, közép- és hosszú távú létesítmény-fejlesztési
koncepcióját.
Ismételten meg kell nevezni egy sportszervezőt, valamint meg kell határozni a
pontos feladatait, fel kell állítani egy szakmai bizottságot.
A testvérvárosi sportkapcsolatok elindításához fel kell venni a testvértelepülésekkel
a kapcsolatot és közösen kijelölni azokat a sportágakat, amelyek alkalmasak a
sportkapcsolatok elindítására.
A Zalakaros Város sportjával kapcsolatos, a sporttevékenység jellegétől függően
informálni kell az országos, területi és a helyi médiát. Az internetet jobban kihasználva,
a város és a közösségi ház oldalán folyamatosan hirdetni kell a város nyújtotta sportolási
lehetőségeket és sportrendezvényeket.
A helyi lakosság részére kör e-mail megszervezésével kell információt nyújtani az
aktuális sportprogramokról, valamint az eddigiekhez hasonlóan, igénybe venni a helyi
sajtó és a kábel TV adta lehetőségeket.
4. A 2013. évi költségvetésből sportra fordítandó összegek:
- Karos-Park Kft. - Sportlétesítmények működtetése
- Sportegyesületek támogatására
- Sportfejlesztésekre

11.754.000,- Ft
10.000.000,- Ft
3.500.000,- Ft
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Határidő: 2013. május 2.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Képviselői kérdések:
Marton Tamás: A kamera rendszer fejlesztése hogy áll?
Tóthné Őri Ibolya: Folyamatban van, a műszaki tartalom megvan, a pályázatot ki kell írni.
Böröcz József: A Szőlő úti beruházás a jelenlegi formában marad?
Tóthné Őri Ibolya: Igen, kisebb finomításokkal. Holnap lesz az átadása. Az út még bővítésre
kerül a sportpálya felé, ez még nem a kész megoldás, részenként készül el.
Böröcz József: Az árkot betemettük, lefedtük, föléje pedig másik árok készült, ezt nem
fogadja el.
Tóthné Őri Ibolya: A Panoráma utcáról gyűjti be a vizet ez az árok.
Böröcz József: A nagy esőt nem fogja elvinni.
Tóthné Őri Ibolya: A folyóka biztonsági, jogszabályi előírás, a szomszédba nem folyathatjuk
a vizet.
Böröcz József: Nincs megelégedve a munkával. A 30 cm-es árokba az autók belemennek, és
az önkormányzat kártérítést fizethet, mivel parkolóhelynek fogják használni.
Novák Ferenc: A Szőlő utcában táblákat kell kitenni, hogy ott ne parkoljanak.
Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részt vételt és a nyílt ülést 12,50
órakor bezárta.
Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv.hitelesitő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő
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