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Képviselőtestülete
2012. DECEMBER 17-én megtartott
Nyílt üléséről

1

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. december 17-én 10,15
órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Süslecz Árpád, Deutschné Lang Erika, Marton Tamás, Szirtes
Balázs képviselők, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila alpolgármester, Szabóné Dr
Csányi Marianna önkormányzati szakreferens.
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Klie Zoltán
főépítész, Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Marton Tamás és Szirtes Balázs képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületeket, hogy a jegyző és aljegyző távolléte miatt
- az SZMSZ jegyző helyettesítésére vonatkozó rendelkezése alapján - Szabóné Dr Csányi
Marianna önkormányzati szakreferens látja el a jegyzői feladatokat a mai képviselőtestületi
ülésen.

Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ 2012. évi díj és ármegállapítások /piaci helyhasználat, pavilonbérlet, lakbér, közterülethasználat./
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
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3/ A Zalakarosi Polgármesteri Hivatal átszervezése okán szükséges rendelet módosítása
és határozat meghozatala
Előadó:dr. Józsa Zsanett jegyző
4/ Közösség ellenes magatartásokról szóló ör hatályon kívül helyezése
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
5/ Átmeneti gazdálkodásról szóló ör.
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Az önkormányzat SZMSZ-nek módosítása
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
7/ 2013. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
8/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi II. félévi
tevékenységéről
Előadó: Novák Ferenc Társulási Tanács elnöke
9/ Családsegítés tevékenységéről beszámoló
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Beszámoló az önkormányzati társulás tevékenységéről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Hulladékszállítási díjfizetés lakossági bevezetésének ütemezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Htv. 138. §. alapján az Általános Iskolában végzett belső ellenőrzés végrehajtása
tapasztalatairól beszámoló készítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ START közmunkaprogram ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Sport udvar működtetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16/ Zalamerenye Község igazgatási szolgáltatási díjfizetésének átütemezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Karosi Krónika kiadására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
(+ honlap töltése )
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18/ Sakkverseny sorsáról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19/ Karos Park Kft. 2013. évi Üzleti Terve
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető
20/ Gránit Zrt. 2013. évi üzleti terve
Előadó: Felkérésre Dr Burján Richárd vezérigazgató
21/ Egyéb ügyek

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az együttes ülés megtartására
Zalamerenyével és Zalaszabarral nem került sor, mivel a pénzügyi számítások még
folyamatban vannak. A végső határidő szerint február 28-ig kell megtárgyalni Zalaszabarral.
Zalamerenyével döntött a feltételrendszerről a képviselőtestület ezt elfogadta a Zalamerenyei
testület.
Zalamerenye esetében is változtak a feltételrendszerek, de mivel Zalamerenyéhez érkezik a
támogatás, ezért újra dönteni kell, egyezkedések folynak Zalamerenyével is.
Jelezte a Zalamerenyei képviselőtestületnek, hogy ma érdemi döntést nem tudunk hozni.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 6. számu, 13. számu, 14. számu napirendeket jelen
ülésen ne tárgyalja meg a Képviselőtestület.
Egyéb ügyek keretében javasolja felvenni az alábbi napirendek megtárgyalását:
21/1/ Dr. Heller Péter kérelme
21/2/ OCR projekt keretében lámpabeszerzésre és felszerelésre ajánlati felhívás kibocsátása
21/3/ Javaslat a háziorvosi feladat ellátására kötött megállapodás, valamint a fogászati
alapellátás ügyeleti feladatának ellátására kötött megállapodás felülvizsgálatára
A Zalaispa Zrt-től a mai napon érkezett javaslat a hulladékszállítási díjfizetésre vonatkozó
szerződésmódosításra vonatkozóan. A szerződésmódosítási kérelmet a meghívóban szereplő
12. sz. napirend keretében javasolja tárgyalásra felvenni.
Szavazásra teszi fel a napirendi és ügyrendi javaslatokat.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi és
ügyrendi javaslatokat elfogadta.
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Napirendek tárgyalása:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: A 180/2012./VI.14./ számu képviselőtestületi határozatban nem lett
végrehajtva. Az ezelőtti képviselőtestületi ülésen azon vitatkoztunk, amin nem kellett volna.
Novák Ferenc: Egyetért a felvetéssel, november 15-i határidő volt megszabva a kommunális
adó meghatározásánál.
Kötő Attila: A hulladékszállítási törvényt elfogadását követően a napokban hirdették ki, ezért
érdemi döntést nem lehetett korában hozni. A törvény szerint az ütemezés átstrukturálása
szükséges, az energetikai hivatal ármegállapító jogköre szeptemberben lép hatályba, ezért
nagyságrendileg nem lesz hatáskörünk a díjtétel megállapítására. A határozat tartalmazza,
hogy a hulladéktörvény kihirdetését követően lehet számításokat végezni.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A november 30-át követő jogszabály kihirdetését figyelembe
véve, 2013. január 1-től nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik a díjak megállapítása.
Szeptember 30-ig kell az energetikai hivatal elnökének javaslatot tenni a miniszternek a díjak
összegére vonatkozóan. A közszolgáltatás díjemelésre 4,2 %-os maximált lehetősége van
2013. évre.
Böröcz József: Egyetért alpolgármester úrral. Nem arra gondolt, hogy konkrét díjakat kellett
volna meghatározni, hanem a módját és lehetőségét, amin az ezelőtti képviselőtestületi ülésen
vitatkoztunk. Szeptember-októberben elő lehetett volna készíteni, hogy milyen formátumban
lehet a díjat bevezetni. Nem konkrét összegről beszél.
Novák Ferenc: Egyetért Böröcz képviselővel.
Kötő Attila: A törvény és végrehajtási rendeletek milyen mozgásteret hagynak az
önkormányzatnak, ezt figyelni kell, jogszabály mutatja mit lehet tenni és mit nem.
Novák Ferenc: Egyetért alpolgármester úrral, követni kell a törvényi végrehajtási utasításokat.
Az előkészítő munkálatokat időben el kell kezdeni, erre vonatkozóan egyetért Böröcz
képviselő felvetésével.
Marton Tamás: A 287/2012. (IX.13. számu határozatban - OCR projekt – közbeszerzési
döntőbizottsági döntés szerint úgy volt, hogy büntetést kell fizetni. Mit jelent a válasz. Fizetni
kell vagy nem?
Szabóné Dr Csányi Marianna: A mi eljárásunk, amikor döntött a közbeszerzési bizottság az
eltérő ajánlat vonatkozásában. Kirívóan alacsony ár vonatkozásában tárgyalt az ajánlattetővel,
ott csúszott el, erre vonatkozóan került bíróság elé az ügy, a bíróság az általunk megfizetett
összeget nem téríti vissza, meg kell fizetni.
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Marton Tamás: Aki megtámadta a döntést, igazat adott a bíróság neki vagy nem?
Szabóné Dr Csányi Marianna: A birság még további tárgyalásokat igényelt volna, az vonható
le a döntésből.
Az elmarasztaló ítéletet helyben hagyta, az eljárás folytatásaként az ajánlattevő nem erősítette
meg ajánlatát, ezért került ki a körből.
A büntetés marad, nem kellett új eljárást lefolytatni. Az előző évben elkövetett közbeszerzési
hiba is alátámasztotta a büntetést, az is megalapozza.
Szirtes Balázs: Ugyanezen határozat 5. pontra vonatkozóan – a hivatal vizsgálja meg miből
eredt az eljárás, megtörtént-e, hogy a jövőben ne forduljon elő?
A válasz rövid, nem elégséges.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A Kardkovács Irodát felkérte a részletes kielemzésre, a hibák
bemutatására. Ezt elkészítették, de nem került a képviselők elé. Mindenkinek el fogja juttatni.
Szirtes Balázs: Milyen intézkedés történt, hogy a jövőben ne forduljon elő hasonló eljárási
hiba?
Novák Ferenc: A képviselőknek eljuttatják a hibák elkerülésére vonatkozó intézkedést.
Deutschné Lang Erika: Az előző év történései is legyenek benne a tájékoztatásban, miből
eredt a hiba.
Novák Ferenc: A hivatal a választ eljuttatja a képviselőknek a közbeszerzési hibák
elkerülésére vonatkozóan.
Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolóját a kiegészítéssel együtt.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 384/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester lejárt határidejű határozataira vonatkozó beszámolóját elfogadja az
alábbiakkal:
A 287/2012. (IX.13.) számú képviselőtestületi határozat 5. pontjában szereplő, a Kardkovács
Ügyvédi Iroda által elkészített eljárási hibára vonatkozó tájékoztató kerüljön a képviselők
számára megküldésre azzal a kiegészítéssel, hogy az előző év történéseit is tartalmazza.
Határidő:2013. január 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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2/ 2012. évi díj és ármegállapítások /piaci helyhasználat, pavilonbérlet, lakbér, közterülethasználat./
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és a Humánpolitikai
bizottságok együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 114/2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
Egyhangúlag javasolja a 2013.évi díj és ár megállapításokat elfogadásra a KSH által kiadott
infláció mértékével történő emeléssel.
A Gyermekétkeztetés tekintetében az előterjesztésnek megfelelően 5% -ban javasolnak
elfogadásra, továbbá a szemétszállítás díját a megállapított rendelet szerint javasolják
elfogadásra
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 117/2012. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság
A bizottság javasolja, hogy a 2012. évi díj és ármegállapítások vonatkozásában valamennyi
díjtétel a 2012. évi árakon kerüljön befagyasztásra, kivéve az élelmezési térítési díjakat, az
élelmiszer alapanyag árak folyamatos emelkedésére tekintettel, amit az előterjesztés szerint
javasol elfogadásra.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Felkéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a KSH inflációs
számok vonatkozásában mondja el a beépítést.
Bácsai Attiláné: Év elején megkérik a KSH-t, mennyi a hivatalos KSH infláció mértéke, ez
most 6 % körül körvonalazódik. A KSH által közölt infláció helyett legyen 6 % a díjemelés,
javasolja, hogy ne kelljen ez miatt a rendeleteket módosítani. A 6 %-ot javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Ellentétes bizottsági vélemények születtek.
Több kérelem érkezett a díjak emelésére a vállalkozásoktól.
Az Igazgatási bizottság javaslatával ért egyet. A szociális étkeztetés plusz költségeit
bevállaljuk.
A rendeletet módosítani kell az infláció mértékű emelés miatt.
Süslecz Árpád: A bizottság álláspontját megerősíti. Azért született a döntés, mivel ismertük a
településen a szolgáltatásokat, pl. gyerekorvos, Médium Market szolgáltatását, és azt
gondoljuk, hogy a bérleti díj emelésével a vállalkozó nem bérli tovább a bérleményt, a
bevételtől elesik az önkormányzat. Így 3-4 millió mínusz következik, be, át kell gondolni,
hogy marad a 8 millió Ft-os bevétel úgy, hogy nem emelünk díjat, vagy elesünk a bevételektől
díjemelés esetén.
Az élelmiszer ellátásnál, gyermekétkeztetés, szociálisan rászorulók esetében is jelenthet
problémát az emelés. Ezért javasolja a bizottság a leírtakat.
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Szirtes Balázs: Nem áremelésről van szó, hanem a fizetőeszköz értékének megőrzéséről, az
infláció követéséről. Az önkormányzat számára is érvényesítik az infláció hatását. A pénz
értékének szinten tartásáról van szó. Az inflációval történő emelkedés érvényesítése vagy nem
érvényesítése miatt egy vállalkozó sem szünteti meg a vállalkozását Zalakaroson. Nem mi
tartjuk itt a vállalkozót, a piaci viszonyokon múlik. Hiába adunk kedvezményt, ha nem lesz
elég vásárlója, így is úgy is elhagyja a területet. Miért adunk kedvezményt annak, akinek
bérlet ingatlana van, annak nem, akinek saját üzlete van. Nem ért egyet a kedvezmény
adásával. A piac működteti a vállalkozásokat, nem mi.
Az inflációt érvényesíteni kell.
Böröcz József: Egyetért Szirtes képviselővel, de mint helyi vállalkozásokat, ha segítjük, akkor
jobban kötődnek a településhez. Sok vállalkozás van, akik nem feltétlen profit miatt
működnek itt. A saját üzlete is így működik, nem profitorientált. A vállalkozók olyan épületet
bérelnek, amihez az önkormányzat 10-15 éve nem nyúlt hozzá. A szociálisan rászorultakra
vonatkozóan, őket is segíteni szükséges. A vállalkozásokat is javasolja segíteni.
Süslecz Árpád: A bizottsági véleményt ismét megerősíti. Nem ért egyet Szirtes képviselő
felvetésével. Minden éven a KSH szerint emeltük a díjakat, de már nagyon magasak a bérleti
díjak. Ha a bérlő eljut odáig, hogy nincs kereslet, és magas a bérleti díj, megszünteti a
vállalkozását. Ha jobb gazdasági helyzet lesz, akkor javasolja emelni. Mindenki sorra zárja be
az üzletét.
Marton Tamás: Ha nem történik emelés, az iskolának is hozzájárulunk összeggel, akkor
mekkora kiesett összeget jelent ez, honnan lesz pénz?
Bácsai Attiláné: 3-4 millió Ft bevétel kiesést jelent ez az önkormányzatnak. Az iskolának 2,53 millió, összesen 7-8 millió Ft kiesés.
Marton Tamás: Honnan lesz pótolva a 7-8 millió Ft a költségvetésbe 2013-ban?
Szirtes Balázs: Süslecz képviselő felvetésére reagálva, a járulék és összes kötelezettség
Magyarországon tudják-e hányadik helyen van? Kb. világviszonylatban első helyen állunk,
ahol legtöbbet kell fizetni, mi helyi szinten nem tudjuk megoldani, kormányzati szerepvállalás
kell ez ügyben.
A pénzromlás mértékének összegével, ha nem emeljük a díjakat, akkor a vállalkozókkal alá
tudnak-e íratni olyant, hogy 5 évre itt maradnak, ha nem akkor vissza kell neki fizetni az
önkormányzatnak a kiesést.
Kötő Attila: Jelenleg nincs, aki 5 évre előre látna bármit is. A díjtételek növelésének
nagyságrendjére vonatkozóan, az önkormányzat minden évben emelte a bérleti díjat, de nem
fordított az épületekre. Nem tartható, hogy minden évben emeljünk, a vállalkozók
nyilatkozata alapján.
A bérleti díjnak van versenybefolyásoló helyzete, elmennek más településre, ahol olcsóbb a
bérleti díj.
Böröcz József: Szirtes képviselővel egyetért, hogy az állam nagy terhet rak a vállalkozások
vállára, és ha mi még teszünk rá, még nehezebb lesz, inkább mi segítsük őket, javasolja.
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Süslecz Árpád: Kötő alpolgármester álláspontjára reagál, 600 Ft/m2 a piac bérleti díja,
Hévízen 200 Ft/m2 az ára, és ott többet is tudnak árulni. Át kell gondolni, hogy az emberek át
mennek más településre, már most is ez a gyakorlat, nem a zalakarosi piacon árulnak. Ezeket
is figyelembe kellene venni.
Bácsai Attiláné: Az Áfa összegek is változnak, vannak díjtételek, ahol megszűnik az Áfa, a
rendelet módosítás során ezt is figyelembe kell venni, az előterjesztésnek megfelelően.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 3 javaslatot, a 2 bizottsági állásfoglalást, a 6 % emelésre
vonatkozó javaslatot, és a befagyasztást, miszerint maradnak a 2012. évi dijak.
Szavazásra teszi fel, hogy a díjakat, árakat a 2012. évi árszínvonalon határozzuk meg, az Áfa
változások figyelembevételével.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett, és az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
45/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §.
/1/ Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.) Ör.
4. § /4/ bekezdését hatályon kívül helyezi.
/2/ Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.) Ör.
7. § /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„7.§.
(1) A tervező által számított vagy normatívák szerint megállapított szolgáltatási igények
alapján kell a fejlesztési hozzájárulást meghatározni:
2013.
vízellátásnál
szennyvízelvezetésnél
tűzi-vízellátásnál

141.900,- Ft/m3/nap + Áfa
212.300,- Ft/m3/nap + Áfa
64.200,- Ft/m3/perc
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/3/ Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.) Ör.
2. sz. melléklete címe az alábbiak szerint módosul:
„2. számú melléklet
Zalakaros Város Önkormányzatának egyedileg megállapított közműfejlesztési hozzájárulásai”
2. §.
/1/ Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló
15/2005.(VI.10.) Ör. 11. §. /2/ bekezdését hatályon kívül helyezi.
/2/ Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló
15/2005.(VI.10.) Ör. 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
„1. sz. melléklet
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek és azok bérleti díja
(zárójelben feltüntetve a jelenlegi használati cél)
Helyrajzi szám,
megnevezés
1057 hrsz.(söröző)

Nagyság

Bérleti díj összege ft/nm/hó

179,5 m2

1057 hrsz. (abc )
1057 hrsz. (festék bolt)
Petőfi u. 19 (bőrgyógyász)

259,42 m2
101,74 m2
18 m2

Petőfi u. 19.(szemészet)
Petőfi u. 19 (gyermek-orvos)
Petőfi u. 19. (fogorvos)

10 m2
13,5 m2
29 m2

Zalakaros autóbuszváró
Hegyalja u. 40.szám alatti
garázs épülete
Behiák pusztai építmény
(lovasiskola)kutyaiskola
Behiák pusztai építmény
(üzlet)(Lévtű Bt)
Behiák pusztai építmény
(üzem-üzlet)
Behiák pusztai építmény
(tüzép)
Behiák pusztai építmény
(tüzép)
Behiák pusztai építmény –
1323/1 hrsz (Z+D)
Behiák pusztai építmény –
1323/1 hrsz földterület
Behiák pusztai építmény(Karos Park kft
használatában)

45,5 m2
18,47 m2
1225 m2

Önkormányzat egyedileg
dönt
705 Ft (2.178.360 Ft/év)
600 Ft (683.480 Ft/év)
Önkormányzat egyedileg
dönt
1171 Ft (140.480 Ft/év)
1247 Ft (202.000 Ft/év)
Önkormányzat egyedileg
dönt
988 Ft (539.640 Ft/év)
Önkormányzat egyedileg
dönt
19.920 Ft/év (19.920 Ft/év)

10 m2

31.920 Ft/év

37,5 m2

266 Ft (119.680 Ft/év)

250 m2

322 m2

Önkormányzat egyedileg
dönt
Önkormányzat egyedileg
dönt
258 Ft (995.760 Ft/év)

700 m2

14,5 Ft (121.440 Ft/év)

216 m2

133 Ft (232.376 Ft/év)
145,83 m2
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Irodaházat
középső raktár
raktárhelyiségben
középső raktár
összesen:
Fő út 6.(gyógyszertár)
Hegyalja u.45. (rendőrőrs)
a Petőfi u. 19. sz. alatti
garázs

10.656 m2

100.280 Ft/év

77,939 m2

Önkormányzat egyedileg
dönt
22 Ft (65.560 FT/év)
Polgárőrség használja

243,6 m2

3. §.
/1/ A lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21.) Ör. 24. §. /1/ bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„ 24. §. /1/ 1 A lakbér mértéke a lakás alapterülete és jogcíme alapján:
Szolgálati jelleggel:
Zalakaros Város oktatási intézményében
található lakások
négy lakásos épületben található lakások

2013.év
360,- Ft/m2/hó

családi házak

550,- Ft/m2/hó

rendőrőrs épületében található lakás

360,- Ft/m2/hó

egészségügyi intézményének területén
található lakások

550,- Ft/m2/hó

460,- Ft/m2/hó

4.§.
Záró rendelkezések
/1/ A rendelet 2013. január l. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszi.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens

Záradék:
Kihirdetve:
2012. december 18.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens
1

Módositotta a 34/2008.(XII.19.) sz. Ör.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 385/2012. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Az Alkalmazottak és egyéb étkezők térítési díját 2013. január 1. napjától nem emeli meg,
azt a 404/2011. (XII.15.) számu határozatban foglaltak alapján fenntartja.
2. A Képújság térítési díját 2013. január 1. napjától nem emeli meg, azt a 404/2011. (XII.15.)
számu határozatban foglaltak alapján fenntartja.
3. A Szociális étkezés szolgáltatási önköltségét 2013. január 1. napjától nem emeli meg, azt a
404/2011. (XII.15.) számu határozatban foglaltak alapján fenntartja.
A szociális étkezés térítési díját 2013. január 1. napjától nem módosítja, így a 4/2006. (II.10.)
Ör. 3. sz. melléklete szerinti intézményi térítési díjat hatályában továbbra is fenntartja.
5/ A helyi környezet védelméről szóló 15/2004. (IV.21.) Ör. 3. sz. melléklet szerinti
közszolgáltatás díjtételeit 2013. január 1. napjától nem emeli meg, hatályában továbbra is
fenntartja.
6/ A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkoló alap képzésről és
felhasználásról és a parkolók használatáról szóló 15/1998. /VII.28./ Ör. díjait 2013. január 1.
napjától nem emeli meg, hatályában továbbra is fenntartja.
7/ Lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21 ) Ör. 1. sz. melléklete szerinti díjakat 2013.
január 1. napjától nem emeli meg, hatályában továbbra is fenntartja.
8/ A temető rendjéről szóló 13/2005. (VI.10.) Ör. 1.sz. és 2. sz. melléklete szerinti díjakat
2013. január 1. napjától nem emeli meg, hatályában továbbra is fenntartja.
9/ A közterület használatáról szóló 6/1998. (III.31.) Ör. 1. sz. melléklete szerinti díjakat 2013.
január 1. napjától nem emeli meg, hatályában továbbra is fenntartja.
10/ A Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006. (II.10.) Ör. 1. sz. melléklete szerinti
díjakat 2013. január 1. napjától nem emeli meg, hatályában továbbra is fenntartja.
11/ A 12/2008. (II.28.) Ör. 1. §.szerinti - A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár Intézményi étkeztetést kiegészítő szolgáltatását
igénybe vevők által fizetendő - alkalmazottak térítési díját 2013. január 1. napjától nem emeli
meg, hatályában továbbra is fenntartja.
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12/ A Közösségi Ház termének bérleti díját 2013. január 1. napjától nem emeli meg, azt a
12/2008. (II.28.) Ör. 7. §-a alapján hatályában továbbra is fenntartja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens

3/ A Zalakarosi Polgármesteri Hivatal átszervezése okán szükséges rendelet módosítása
és határozat meghozatala
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és Humánpolitikai bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 115/2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Zalakarosi Polgármesteri Hivatal szükséges rendelet
módosítását.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 118/2012. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság
A bizottság a Zalakarosi Polgármesteri Hivatal átszervezésére vonatkozó rendeletet-tervezetet
és határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
46/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelete
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes
kérdésekről szóló 12/2012 (II.29.)rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3)-(6) bekezdésében, 236. § (4)
bekezdés b) pontjában, továbbá a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1.

§.
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A Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes
kérdésekről szóló 12/2012 (II.29.) önkormányzati ( továbbiakban: Ör.) 2.§-a helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
2.§
A hivatalban ,a Kttv.236.§(5). bekezdés b.) pontja alapján, kizárólag osztályvezetői szintű
vezetői kinevezés adható. A vezetői illetménypótlék mértékének megállapításakor a Kttv . erre
vonatkozó előírásai az irányadók.
2.
§.
Az Ör 3.§-a az alábbi (3)-as bekezdéssel egészül ki:
(3). Az illetménykiegészítésre fordítható pénzeszköz forrásáról a képviselőtestület
tárgyévenként dönt.
§.

3.
Az Ör 4.§-a hatályát veszti.

§.

4.
Az Ör 5.§ (2)-es bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) A közszolgálati tisztviselő részére az önkormányzat – a tárgyévi költségvetésében
biztosított forrás terhére - jóléti juttatásként, cafetéria juttatást biztosít, melynek mértékét és
módozatát külön szabályzat rögzíti.
Záró rendelkezések
5.§
Jelen rendelet 2013. január 1-én hatályba és a hatályba lépést követő napon
hatályát veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens

Záradék:
Kihirdetve: 2012. december 18.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 386/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Megerősíti a rendeletben szereplő mértékű illetménykiegészítésre vonatkozó döntését
azzal, hogy a juttatást az átmeneti időszakban (2012. december 31 és a 2013.évi
költségvetésről szóló rendelet elfogadása) is biztosítja.
2/ Felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplőrendelkezés kerüljön beépítésre az
„átmeneti gazdálkodásról szóló” önkormányzati rendeletbe.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: pénzügy)
Határidő: 2012. december 31.

4/ Közösség ellenes magatartásokról szóló ör hatályon kívül helyezése
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 119/2012. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság
A Közösség ellenes magatartásokról szóló ör. hatályon kívül helyezését az előterjesztésnek
megfelelően javasolja elfogadásra.
A jegyző vizsgálja meg, hogy a rendelet alapján történt-e büntetés. Amennyiben igen, akkor a
törvényi rendelkezésnek megfelelően intézkedés szükséges.
Novák Ferenc: Büntetés nem történt.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet és a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 387/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ „A tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának” szabályairól szóló 34/2012. (IX. 14.) Önkormányzati rendeletet hatályon kívül
helyezi.
2/ Jóváhagyja az előterjesztés melléklete szerinti rendelet megalkotását.
Határidő: 2012. december 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Képviselőtestület az elhangzott szavazatok alapján az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
47/2012. (XII.18.) önkormányzati rendelete
A tiltott, közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló 34/2012. (IX. 14.) Önkormányzati rendelet hatályon
kívül helyezéséről
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tiltott, közösségellenes magatartásokról,
az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 34/2012. (IX. 14.)
Önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.
2. §
Ez a rendelet 2012. december 20. napján lép hatályba.
Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens

Záradék:
Kihirdetve: 2012. december 18.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens
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5/ Átmeneti gazdálkodásról szóló ör.
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai Bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 103 /2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra az Átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati
rendeletet.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 120/2012. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság
Az Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
48/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról
Zalakaros Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011., évi CXCV.
törvény 25.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Zalakaros Város
Önkormányzatának 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat bevételeit a
hatályos jogszabályi keretek között beszedje és kiadásait - külön eljárás nélkül - az előző évi
kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.
2.§
(1) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények és működési
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feladatok 2013. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi
módosított kiadási előirányzatokon belül, időarányosan történhet.
(2) A Turisztikai Egyesület támogatása az előző évi eredeti előirányzatnak megfelelően,
időarányosan történhet.
(3) Karos-Park Kft az előző évi szolgáltatási szerződésében foglaltak alapján - időarányosan
- nyújthatja be számláit.
(4) A Zalakaros és Térsége Sportegyesületnek 400 eFt, a Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány részére 100 eFt előlegezhető meg.
3.§
Az átmeneti gazdálkodás időszakában
(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási,
rekonstrukciós feladatokra kifizetések a 2012. évre jóváhagyott előirányzatok
maradványain belül teljesíthetők a már megkötött szerződések pénzügyi áthúzódásainak
megfelelően.
(2) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok
tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően
teljesíthetők.
4.§
A 2013. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a képviselő-testület által korábban
elfogadott működtetési, beruházási-, felújítási feladatra kötelezettség az alábbiak szerint
vállalhatók:
A feladatok átfutási idejének rövidítése érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy egyes kiemelt (elsősorban különböző pályázatokhoz kapcsolódó)
feladatok esetében – az átmeneti gazdálkodási időszak alatt - kötelezettséget vállaljon (terület
előkészítés, terveztetés és keret jellegű közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzététele)
5.§
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a korábban elhatározott, pénzügyi
kihatással járó intézkedéseket a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.
6.§
A 2013. évi költségvetési rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített
kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.
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7.§
Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. évi költségvetési rendelet
hatályba lépéséig lehet alkalmazni.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens

Záradék:
Kihirdetve: 2012. december 18.

Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens

7/ 2013. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 105 /2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
Egyhangúlag javasolja elfogadásra a 2013. évi Munkatervet a kötelezően tárgyalandó
napirendek és a képviselőtestület javaslatainak figyelembevételével
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 121/2012. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság
A 2013. évi Munkatervbe javasolja felvenni az alábbi napirendek megtárgyalását:
- a III. negyedévben:
Zalakarosi Civil Szervezetek működésének és tevékenységének vizsgálata, értékelése, kivéve
az alapítványokat, valamint
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- az önkormányzat tűzze napirendre az idősek nappali ellátásával kapcsolatos ( idősek klubja)
működtetésének lehetőségét, mivel a településen több olyan idős egyedül élő embertársunk
van, akiknek nagyon nagy segítség volna a klub által biztosított lehetőségek.
Szirtes Balázs: A civil szervezetek működése és tevékenységének vizsgálata alatt mi ért?
Ezekre nincs ráhatásunk, támogatjuk őket, elszámolással.
Süslecz Árpád: Számoljanak be tevékenységükről, eredményeikről, tájékoztassák a
képviselőtestületet önkéntes formában. Az önkormányzatnak legyen rálátása a
tevékenységükre.
Novák Ferenc: A hivatal tájékoztatót készít a településen működő civil szervezetek
tevékenységéről a képviselőtestület részére.
Kötő Attila: Adjanak tájékoztatás, hogy a pénzt amit az önkormányzat adott, mire használják
fel, eddig is megtették a tájékoztatást.
Szirtes Balázs: Úgy tűnt, mintha fennhatóságot gyakorolnánk a civil szervezeteken.
Novák Ferenc: 34 civil szervezet van a településen. Összefoglaló tájékoztatót lehet adni a
képviselőtestület részére.
Szirtes Balázs: Az alapítványok miért más kategória?
Deutschné Lang Erika az ülésteremből távozott.

Bácsai Attiláné: A bizottság által felvetett civil szervezetek, művészeti csoportok a közösségi
ház keretén belül működnek, ott koordinálják a feladatukat. A közösségi ház minden évben
beszámol a tevékenységéről, ennek keretében a szervezetek, csoportok kiemelten egy pontban
adjanak számot a tevékenységükről, a közösségi ház keretében, mivel fenntartási költségük is
a közösségi ház költségvetésében szerepel.
Nincs jogalapja a szervezetek beszámoltatására a képviselőtestületnek.
Novák Ferenc: Továbbra is javasolja, hogy a településen működő civil szervezetek
működéséről szóló tájékoztatót kapja meg a képviselőtestület, vizsgálatról nem lehet szó,
nincs törvényi kötelezettségünk erre.
Deutschné Lang Erika az ülésteremben megjelent.

Süslecz Árpád: Akkor fogalmazzuk át a javaslatát, visszavonni nem szeretné.

20

Novák Ferenc: Az átfogalmazás az alábbi legyen: a hivatal készíttessen a civil szervezetek
működéséről tájékoztatót a képviselőtestület számára. Kérje fel a hivatal a közösségi házat
erre.
Marton Tamás: Nem látja értelmét a tájékoztató elkészítésének, elég sok dolga van a
hivatalnak enélkül is.
Deutschné Lang Erika: Javasolja, hogy tájékoztató jelleggel kérjenek be adatokat a civil
szervezetektől a tagok létszámára és összegételére vonatkozóan, kik zalakarosi lakosok, ki
nem zalakarosi lakos.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi, aki egyetért azzal, hogy a civil szervezetekre vonatkozó
tájékoztató elkészüljön.
Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot
nem fogadta el.
Novák Ferenc: Az idősek vonatkozásában milyen lehetőségeit vannak az önkormányzatnak a
törvényi lehetőség figyelembevételével, kerüljön a képviselőtestület elé, javasolja.
Böröcz József: Az idősek ellátására vonatkozóan a pénzügyi feltételeit meg kell vizsgálni
először, minden annak a függvénye.
Novák Ferenc: Egyetért, hogy meg kell vizsgálni a pénzügyi lehetőségeket.
Süslecz Árpád: A bizottság tűzze napirendre, így fogalmazott, pályázati egyéb lehetőség
figyelembevételével.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági kiegészítéssel az idősek ellátására vonatkozó
munkatervbe beépítendő javaslatot, amelyet az áprilisi soros ülésen javasol megtárgyalásra.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 388/2012. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2013. évi Munkatervet a kötelezően tárgyalandó napirendek és a képviselőtestület
javaslatának figyelembevételével, a módosítás átvezetésével jóváhagyja.
2/ Az ülések összehívása és a kezdő időpontja az SZMSZ alapján történik.
Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens
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Novák Ferenc: A napirendi javaslatban szereplő 21/2/ számu, OCR projekt keretében
lámpabeszerzésre és felszerelésre ajánlati felhívás kibocsátása tárgyu napirendhez a LED-es
szakemberek megérkeztek ezért ügyrendi javaslata, hogy ezen napirend megtárgyalására
kerüljön sor.

8/ OCR projekt keretében lámpabeszerzésre és felszerelésre ajánlati felhívás kibocsátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

A napirend tárgyalásánál jelen vannak: Szabó István villamos szakértő, Farkas Szabolcs és
Neubauer Tibor Tempo-Vill 2000 Bt. tervezői, Tóth Melinda projekt menedzser a
polgármesteri hivatal részéről.

Szabóné Dr Csányi Marianna: A közbeszerzési bizottsági ülésen több műszaki tartalmú
kérdés felvetődött, ezért december 13-án nem tárgyalta a képviselőtestület. Így a mai ülésre
került előterjesztésre. Villamos szakértőkkel egyeztetésre került sor, ez alapján az ajánlati
dokumentáció műszaki tartalmát módosították. A felmerülő tisztázandó kérdéseket tisztázták.
A kiadott ajánlati felhívás és dokumentáció alapján, amennyiben a képviselőtestület
jóváhagyja, a pályázat elindulhat és ennek eredményeként a LED lámpák fognak Zalakaroson
világítani jövő évben.
Szabó István villamos szakértő: A tervezők elkészítették a tanulmány tervet és ajánlati tervet.
Folyamatban van az engedélyeztetése a terveknek, a napokban megtörténik. Erről a tervezők
adnak információt. Nincs akadálya, hogy elfogadásra kerüljön a módosításokkal, a
közbeszerzési bizottság javaslata alapján módosításra került.
Farkas Szabolcs tervező: A Tempo-Vill 2000 Bt. nyerte el a közvilágítás korszerűsítését. A
tanulmányok elkészültek. A műszaki változtatások gazdaságossági és műszaki hatásait
bemutatják. A tanulmánytervet leadták az önkormányzatnak. Elkészült a korszerűsítési
javaslat a LED lámpás közvilágításra vonatkozóan. Összefoglalták az egész városra a távlati
koncepciót, a jövőre nézve vonatkozó fejlesztésekre vonatkozóan is, ha bővíteni szeretnének.
A kiviteli terv is elkészült. Ez a jövő év elejére áthúzódik, a végleges terv jövő év első felében
kerül leadásra.
Marton Tamás: Az ajánlati dokumentációban a garanciavállalás idejére 1 év van írva.
Javasolja, hogy a garancia vállalás ideje 4 év legyen minimum, maximum 7 év legyen.
Farkas Szabolcs: Egyetért ezzel.
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Süslecz Árpád: Az önkormányzat vállalta ezt a megoldást, hogy olcsóbb lesz. Határozzuk
meg, hogy az eddigi áramfogyasztáshoz képest hány %-kal lesz kevesebb a fogyasztás, mit
jelent ez az önkormányzatnak?
Neubauer Tibor: A LED lámpák cseréjével 40 %-os a megtakarítás, ha az egész várost
nézzük, akkor 20 % alatti.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, Marton képviselő javaslatával, a 4
év minimum, 7 év maximum garancia vállalás figyelembevételével.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 389/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az OCR projekt pályázat keretében lámpatestek beszerzése a Kbt. 122. § /7/ bekezdés a./
pontjában foglaltak alapján közbeszerzési eljárást indít.
2/ Az 1.pontban megjelölt eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját az alábbi
módosítással hagyja jóvá:
- A garancia vállalás idejét minimum 4 év, maximum 7 évben határozza meg.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció aláírására.
4/ Az 1. pontban megjelölt beszerzés költségei pályázati forrásból biztosított.
5/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 2012. évi közbeszerzési terv alábbi sorának
aktualizálására, egységes szerkezetbe foglalására és a város honlapján való megjelenítésére.
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Határidő: 2013. január 31. (kiküldés)
Ajánlati felhívás szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester

9/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi II. félévi
tevékenységéről
Előadó: Novák Ferenc Társulási Tanács elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: 2 kiegészítő határozati javaslatot szükséges lesz még megtárgyalni.

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 106 /2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi II.
félévi tevékenységéről szóló beszámolót
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 122/2012. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság
A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi II. félévi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadását javasolja az előterjesztésnek megfelelően.
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Novák Ferenc: A november 28-i ülésen megfogalmazták az elvárásokat a kistérség
vonatkozásában, Zalakaros részéről milyen feltételrendszer lenne a munkaszervezi feladatok
ellátására. 2 fő tisztviselő bérére, járulékára és dologi kiadásaira vonatkozott. Zalakomár
megegyező ajánlatot tett.
A társulási tanács nem tudott dönteni. A törvény erejénél fogva Zalakarosra hárul a feladat,
hogy a munkaszervezet feladatait tovább vigye. Holnap lesz társulási tanács ülés, a
megállapodás-tervezetet elkészítettük.
A 2 személy részére az igényekkel megkeressük a társulási tanácsot. Lakosságarányosan
kiosztjuk 500 Ft/fő költség viselését. Megerősítés kell, hogy képviselhesse a holnapi társulási
tanács ülésén a javaslatot.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.

Novák Ferenc: Dönteni kell, hogy a hivatalban 2 főt szükséges foglalkoztatni a kistérségi
feladat ellátásra 2013. január 1-től, mivel 2012. december 31-ével megszűnik a társulás.
Szavazásra teszi fel a kistérség költségeinek terhére a 2 fő alkalmazását.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.

Novák Ferenc: Társulási tanács keretében 2012. december 31-ig a belső ellenőrzés működik.
Ha kistérségi keretben látjuk el a belső ellenőrzést, akkor megoldott, ha nem, akkor 2013.
január 1-től gondoskodni kell a belső ellenőrzés megoldásáról.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előző
szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 390/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2012. év II. félévi tevékenységéről szóló
polgármesteri beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
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2/ A 2013. január 1-től a Zalakaros Város Önkormányzata által ellátandó kistérségi feladatok
vonatkozásában elkészített megállapodásban foglaltakkal egyetért.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a Képviselőtestület döntését
képviselje.
Határidő: 2012. december 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Egyetért azzal, hogy Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalban a kistérségi feladat
ellátásra 2013. január 1-től 2 fő foglalkoztatása szükséges.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

10/ Családsegítés tevékenységéről beszámoló
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 107 /2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Családsegítés tevékenységéről szóló beszámolót
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélk az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 391/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Családsegítő Központ 2012. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
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11/ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 108 /2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
Egyhangúlag elfogadásra javasolja a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót az
alábbi kiegészítéssel:
javasolják a bérleti díj megállapítását a hulladékudvarra vonatkozólag, továbbá javasolják,
hogy heti két alkalommal délutáni hosszabbított nyitvatartási időt állapítsanak meg.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 123/2012. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság
A lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadását javasolja, továbbá javasolja,
hogy településünk két pontján lévő szivornyák tisztítása és felújításra kerüljenek, mivel
nagyobb esőzés vagy áradás kapcsán nagy segítséget nyújtanának a vizelvezetés
megoldásában. (Zalamerenyén és a Zalakaroson a Banyavölgyi átjárón.)
Novák Ferenc: Fontos, hogy a vízgyűjtő helyeken ne legyenek problémák.
A zalamerenyei hulladékudvarra vonatkozó hosszabbított nyitva tartást meg kell vizsgálni.
Kötő Attila: Meg kell keresni a szolgáltatót, hogy bérleti díj megállapítására sor kerülhet, a
nyitva tartásra vonatozóan kérelmünket fogalmazzuk meg levél formájában. A díj mértéke
nem tudja kinek a hatásköre. Tulajdonos váltás is történt.
Böröcz József: Javasolja, hogy ha megegyeznek a délutáni nyitva tartásban, akkor
Zalakaroson meg kell szüntetni, hogy tüzet lehessen gyújtani, hulladékot lehessen égetni.
Novák Ferenc: A Zalaispa vonatkozásában ígéretet kaptunk, hogy a volt tsz területén
alakítanának ki hulladékgyűjtő területet. A tárgyalások folyamatban vannak.
Süslecz Árpád: Az előterjesztés 1/5. pontjára vonatkozóan, a hulladékgazdálkodás kapcsán
felhívja a figyelmet, amelyet felolvas.
A karos krónikában jelenjen meg, ha lesz hosszabbított nyitva tartás, az emberek a keletkezett
hulladékot el tudják szállítani.
Novák Ferenc: Egyetért a bizottsági javaslattal, a bérleti díjakat is meg kell vizsgálni.
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Szavazásra teszi fel a beszámolót a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélk az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 392/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
- A hulladékudvarra vonatkozólag bérleti díj megállapítása szükséges.
- Heti két alkalommal délutáni hosszabbított nyitvatartási idő kerüljön megállapításra.
- A településünk két pontján lévő szivornyák tisztítása és felújításra kerüljenek, mivel
nagyobb esőzés vagy áradás kapcsán nagy segítséget nyújtanának a vizelvezetés
megoldásában. (Zalamerenyén és a Zalakaroson a Banyavölgyi átjárón.)
2/ Felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi Lakossági Fórumon a lakosságot a lakóhely
környezeti állapotáról tájékoztassa.
Határidő: 2013. február 15. (Lakossági Fórum)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

12/ Beszámoló az önkormányzati társulás tevékenységéről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 109 /2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra a az önkormányzati társulás tevékenységéről szóló
beszámolót.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 124/2012. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság
Az önkormányzati társulás tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélk az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 393/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Az 1997. évi CXXXV. Törvény 6. § (4) alapján az önkormányzat társulásairól szóló
tájékoztatást az előterjesztésben rögzített társulások tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a
társulási cél megvalósulásáról elfogadja.
2./ Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 2011.évi CLXXXIX. törvény 87.§.-ában foglaltak
megfelelően - Fogorvosi Alapellátás Biztosítására, Hétközi és Hétvégi Orvosi Ügyelet
hatékonyabb, célszerűbb ellátására – a helyi önkormányzatok képviselőtestületeinek
határozatai alapján jogi személyiséggel rendelkező társulás létrehozásához szükséges
dokumentációt készítse elő.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

13/ Hulladékszállítási díjfizetés lakossági bevezetésének ütemezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
- Zalaispa kérelme
/Levél mellékelve/

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 110 /2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra a 2014-től, Zalakaroson a lakossági hulladékszállítási
díjfizetési kötelezettség lakosság általi teljesítése érdekében az előterjesztésben szereplő
ütemtervet.
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy február 15-ig kellene a végleges anyagot elfogadni, a
lakossággal közösen megvitatás után legyen képviselőtestületi döntés. Meg kell cserélni a
határidőt.
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Novák Ferenc: Egyetért Szirtes képviselő felvetésével, hogy a lakossági javaslatok
figyelembevétele előzze meg a végleges döntést, így az ütemtervben lévő határidők
kerüljenek megcserélésre.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, az ütemtervben szereplő határidő megcserélésével.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 394/2012. (XII.17.) számú határozata:
A képviselőtestület
1/ 2014-től Zalakaroson a lakossági hulladékszállítási díjfizetési kötelezettség lakosság általi
teljesítése érdekében az előterjesztésben szereplő ütemtervet az alábbi módosítással fogadja
el:
- a lakosság tájékoztatása, lakossági javaslatok figyelembevételével:
Határidő: 2013. február 15.
- 2013. februári soros ülésen a testületi elfogadása az anyagnak:
Határidő: 2013. február 18.
Az Ütemtervben a módosítások átvezetése szükséges.
2/ Felhatalmazza a polgármestert és felkéri a 335/2012. (XI.28.) számú határozattal
létrehozott szakmai bizottságot az Ütemtervben foglaltak végrehajtására és a határidők
maradéktalan betartására a hivatal bevonásával.
Határidő: Ütemterv szerint
Felelős: Ütemtervben megjelöltek

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Zalaispa Zrt-től a mai napon érkezett
javaslat a hulladékszállítási díjfizetésre vonatkozó szerződésmódosításra.
Szabóné Dr Csányi Marianna: 2 megkeresés érkezett, amelyet ismertet.
Az egyik megkeresés a közszolgáltatási szerződés módosítására vonatkozik, 1,1 m3-es zárt
konténer beszerzéséről szól, egységárát határozza meg és az ürítési díjat.
1,1 m3 konténer ürítési árát 4.950,- Ft/db + Áfa összegben határozza meg.
Ugyanezen 1,1 m3-es konténer ürítési bérleti díja 2.160,- Ft/db/hó + Áfa lenne.
Kötő Attila: A törvényben kötelező díjtételek szerepelnek a szolgáltatóra nézve.
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Havonta érvényesítsék a díjat, lehetőség van erre. Nem írták le javaslatként, de beszélt a
képviselőtestületi ülés előtt a vezérigazgatóval, el tudnánk fogadni. Havonta mérlegelési
jegyzőkönyv alapján számláznánk ki a 3 eFt-ot.
A szerződést így kell módosítani. 2014-re a 3 eFt-os díjtétel 12 eFt-ra fog növekedni.
Nem biztos, hogy lehetőség lesz arra, hogy az önkormányzat egy ügyfélként álljon
kapcsolatba a Zalaispával, ha közvetlen kapcsolatot írnak elő a lakossággal, akkor a
mozgásterünk beszűkül.
Marton Tamás: Felhívja a lakosság figyelmét a szelektív hulladékgyűjtésre, ezzel csökken a
hulladékszállítás díja.
Novák Ferenc: Érdemes a szelektív hulladékgyűjtő szigetek adta lehetőséggel élni és speciális
zsákok kihelyezésével a lakásoknál is megoldható.
Kötő Attila: A szerződésmódosítást tudomásul kell venni
Novák Ferenc: Kéri a képviselőtestületet, hogy hatalmazza fel a szerződés módosítás
aláírására.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 395/2012. (XII.17.) számu határozata:
A képviselőtestület
1/ Felhatalmazza a Polgármestert a Zalaispa Zrt. és az Önkormányzat között megkötött
Közszolgáltatási szerződés előterjesztésben szereplő módosításának aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ A ZALAISPA Zrt. kérése alapján 2013. évben a hulladékszállítási díjak nem kerülnek
emelésre.
3/ A 2013. évi jogszabályokból fakadó (igénybevételi járulék, és felügyeleti dij)
kigazdálkodhatatlan költségeket a Zalaispa Zrt. részére az Önkormányzat a szerződésben
foglaltak szerint megtéríti.
Határidő: 2013. január 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős:Bognár Ottó műszaki ügyintéző)
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14/ Sport udvar működtetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a közösségi házra bízzuk a működtetést azzal a kiegészítéssel,
hogy a fenntartáshoz szükséges költségeket a közösségi ház 2013. évi költségvetésében
szerepeltetni kell.
Böröcz József: Külön tudják mérni a villanyfogyasztást?
Deutschné Lang Erika: Nem tudja.
Novák Ferenc: Meg kell nézni.
Marton Tamás: Nem valószínű, hogy külön van mérve. A lámpák fogyasztása ismert, meg
lehet határozni a világítás költségét, vissza lehet számolni, nem fontos, hogy külön legyen.
Novák Ferenc: Egyetért a képviselő javaslatával, hogy ne legyen külön mérve.
Böröcz József: A vízfogyasztást hogy fogja a közösségi ház kimutatni?
Novák Ferenc: Minimális a vízfogyasztás, a víztározó ott van, a környezetet lehet öntözni, a
kerítésen kívül, amely a Karos Park feladata.
Böröcz József: Az öltőző vízfogyasztásáról van szó.
Novák Ferenc: Az iskola fizeti.
Deutschné Lang Erika: A szabályzatból ki kell venni azt, hogy az árak tartalmazzák az öltőző
bérleti díjat, és újra vissza kell hozni.
Szirtes Balázs: A pályahasználatra vonatkozóan, ha a művelődési háznak átadják a kezelést,
igényel-e többlet munkaerő alkalmazását? A szabályzat szerint a pályát az iskola használja, és
a szabályzat előírja, hogy folyamatosan legyen pályafelügyelő, a pályát egyénileg most bárki
használja.
Futópálya van a területen, amely nem lett helyreállítva, mi lesz a szándék ezzel? Ez is
pályázati pénzből készült. Ki gondoskodik a helyreállításról?
Deutschné Lang Erika: A futópálya 3 évvel ezelőtti beruházás. Figyelték, hogy érte-e kár, ami
érte az kijavításra került, a meglévő kár korábban is megvolt.
Novák Ferenc: Plusz feladatot igényel a közösségi háztól a felügyelet, pontosítani kell, hogy
ki végzi. A koordinációt is meg kell teremteni a pályahasználatra vonatkozóan. A közösségi
ház szerepét meg kell határozni.
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy a futópálya 3 évvel ezelőtti kivitelezőjével szemben lépjenek
fel a hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan. jogilag tegyék meg a szükséges lépéseket,
hisz pályázati pénzből készült, tegyék rendbe.
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Deutschné Lang Erika: Megtették a lépéseket, utána kell nézni, papíron rendben volt a
beruházás. Most nem tudja milyen lépések történtek.
Szirtes Balázs: Ha történtek lépések, miért nem történt a kijavításra intézkedés?
Deutschné Lang Erika: Téglapor őrlemény a futópálya, nem salak. Nem ráhordással került a
törmelék oda, hanem alulról jön fel.
Szirtes Balázs: Elmaradt a karbantartás.
Deutschné Lang Erika: Nem maradt el, anyaghiba.
Novák Ferenc: A vizelvezetés nem lett megoldva, elhibázott konstrukció volt, modern
eszközökkel rendbe kell tenni. 2 éves pályázati kötelezettség van, a helyzetet konszolidálni
kell a salakos pálya vonatkozásában. Esztétikai problémáról van szó, de intézkedést tesznek
ennek megszüntetésére. A környezetével – kerítéssel együtt rendbe kell tenni, úgy kell a
költségvetést előkészíteni 2013. évre.
Marton Tamás: A pályaállapot természetes, vagy ki kell javítani saját költségre?
Klie Zoltán: A pálya nem szakszerűen épült meg, geotesztiliát kell fektetni a pályarendszerre,
hogy alulról ne jöjjön a föld fel és ne tűnjön el a téglapor, ezzel a vizelvezetés is megoldásra
kerül.
Marton Tamás: Ha rossz a kivitelezés, akkor a műszaki ellenőrt keressük meg és vonjuk
felelősségre.
Novák Ferenc: Tekintsük át az előzményeket, mik történtek, vizsgálják meg a műszaki
dolgokat, csak úgy lehet felelősséggel nyilatkozni.
Deutschné Lang Erika: A kivitelező szerint a salak megfelelő, volt, aki azt mondta, hogy nem
megfelelő a salak.
Marton Tamás: A műszaki ellenőr elfogadta, vizsgálják felül.
Böröcz József: Szinte új futópályát kellene építeni a főépítész szerint.
Novák Ferenc: Rendbe kell tenni a pályát.
Deutschné Lang Erika: A jövő évi költségvetésbe be lehet építeni, megvizsgálják.
Novák Ferenc: A hivatal tekintse át a futópálya problémáját.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a futópálya műszaki
problémáját meg kell vizsgálni.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 396/2012. (XII.17.) számu határozata:
A képviselőtestület
1/ Az iskolai sportudvar működtetésével megbízza a Közösségi Házat.
2/ Az iskolai sportudvar használatára vonatkozó előterjesztés mellékletét képező szabályzat
módosítását az alábbi kiegészítéssel fogadja el:
- A polgármesteri hivatal az iskola sportpálya melletti futópálya műszaki problémáját
vizsgálja meg és a vizsgálat eredményének függvényében tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
3/ A 2. pontban elfogadott szabályzatról tájékoztatni szükséges a Közösségi Házat azzal, hogy
jelölje ki a sportpályák igénybevételének módjait, valamint a sportpályák felelősét, melyet a
szabályzat függelékében is rögzíteni szükséges.
4/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott sportudvar használatának
rendjére vonatkozó szabályzat alapján kerüljön kidolgozásra és aláírásra a sportudvar
Közösségi Ház általi üzemeltetésének szabályai. A szerződés megkötése során figyelemmel
kell lenni a sportudvar támogatási szerződéseire, a sportpályák karbantartási útmutatóira, a
2013. január 01.-i törvényi változásokra és a sportpályák használatából fakadó eddigi
tapasztalatokra is.
5/ A sportudvar üzemeltetője köteles pótkulcsot az iskola igazgatójánál elhelyezni.
6/ Felkéri a Jegyzőt, hogy a hivatal részéről jelöljön ki felelőst, aki a karbantartásban leírtak
betartását havonta ellenőrzi.
Határidő: 2013.január 25.és folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Jankovics Attila Közösségi Ház igazgató

Szirtes Balázs: A Tao körlevélben foglaltakról mi a vélemény? - „egy egymillió forintos
adomány a gazdálkodó szervezet társasági adóját 100 ezer forinttal csökkenti és egymillió
forinttal a számított adó értékért. Vagyis egymillió forintos támogatásért cserébe 1,1 millió
forint adót nem kell befizetni.”
Bácsai Attiláné: A legutolsó ismeret szerint a sportcélokra történő felajánlásnál a társasági
adó alapján lehet azzal az összeggel csökkenteni.
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Szirtes Balázs: Adószakértővel meg kell nézetni, 1,1 millió adójóváírás nincs
Magyarországon, nincs ilyen. Ha ez kimegy vállalkozó kezébe, beperelnek bennünket. Utána
kell nézni.
Deutschné Lang Erika: Megnézetik a levelet, amelyet szakemberek írtak le.
A Zalakaros Sportjáért Közalapítvány társasági adóbevétele jól alakult, 8,3 millió Ft-ból 7,1
millió befolyt eddig. Ebben több zalakarosi vállalkozó társasági adója is szerepel.
Novák Ferenc: Felhívja a figyelmet a tisztázásra, határozathozatalt nem igényel.

15/ Zalamerenye Község igazgatási szolgáltatási díjfizetésének átütemezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 111 /2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Zalamerenye Önkormányzattal fennálló
tartozás rendezésére keressék meg annak lehetőségét, hogy esetlegesen Zalamerenye részéről
vagyonátadással kerülne a tartozás kiegyenlítésre. Ezt legkésőbb a 2013. december 31-ig meg
kell oldani.
Novák Ferenc: A határozati javaslatban foglaltakat módosította a bizottság 2013. december
31-ig, 2014. helyett.
Szirtes Balázs: 2000 óta megy az ügy, folyamatosan tologatják az ügyet, véglegesen pontot
kell tenni a végére. Zalamerenyének milyen vagyoneleme van, amit Zalakaros részére fel tud
ajánlani? Nem fog Zalamerenye jobb helyzetbe kerülni, ha eddig nem tudta törleszteni, jövőre
sem lesz olyan a jövedelemforrása, hogy ki tudja egyenlíteni. Kb. 7 millió Ft a várható
összege a tartozásnak, nem érti.
Bácsai Attiláné: Ez év december 31-ével esedékes 2 millió Ft kifizetése. Van két Önhikis
pályázata, ami még nincs meg az elbírálása, annak várható értéke 1,5, -2 millió forint, azért
vagylagos. Szándékukban áll ez évben törleszteni, ha nyer a pályázat.
Novák Ferenc: A vagyonátadást be kell határolni forintálisan, vagy akár másfajta formában is
törlesszék az adósságot.
2013. december 31-i határidőt javasolta a bizottság, ez két évvel kevesebb, mint a határozati
javaslat szerinti határidő.
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Szirtes Balázs: Tegyünk pontot a végére, hogy mikorra rendezik az adósságot, nem kell
tologatni az összeget évről-évre. Záros határidővel pontot kell tenni a végére.
Novák Ferenc: Ebben a ciklusban le kell rendezni, javasolja.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal módosítva.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 397/2012. (XII.17.) számu határozata:
A képviselőtestület
1/ 2012. december 31-én Zalamerenye község önkormányzatával az igazgatási feladatok
ellátására vonatkozó tartozást az alábbi ütemezéssel engedélyezi megfizetni:
-2013. december 31-éig havi egyenlő részletekben, melyet felek közjegyzői okiratba
foglalnak.
-Vagyonelem átadásának lehetőségét is meg kell vizsgálni.
2/ Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a Meghívóban szereplő
17/ Karosi Krónika kiadására beérkezett ajánlatok elbírálása
napirend a nyílt ülést követően zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, figyelemmel az
Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 398/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
17/ Karosi Krónika kiadására beérkezett ajánlatok elbírálása
napirend megtárgyalására, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra, melynek
tárgyalására a nyílt ülést követően kerül sor.

16/ Sakkverseny sorsáról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai bizottságok
együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 112 /2012. (XII.10) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
javasolja elfogadásra a Sakkversenyről szóló határozati javaslat „A” változatát azzal a
kiegészítéssel, hogy javasolják a Fürdő nyári bejárata fölötti termet alkalmassá tenni a
verseny megrendezéséhez. (klíma beszerelés, internet hozzáférés biztosítása)

Szirtes Balázs az ülésteremből távozott.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslat
figyelembevételével.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 399/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Fontos és kiemelt szerepűnek értékeli a sakkversenyt, ezért a 2013. évre vonatkozóan
felkéri a polgármestert, hogy a verseny előkészítésre a szükséges lépéseket tegye meg,
keressen szponzorokat a verseny költségeinek biztosítására.
A torna lebonyolítására 2,5 millió forintot biztosit a 2013. évi költségvetés terhére.
Határidő:2013.január 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ verseny megrendezéséhez a Fürdő nyári bejárata fölötti termet alkalmassá kell tenni (klíma
beszerelés, internet hozzáférés biztosítása).
Határidő: 2013.január 30. (értesítés), 2013. március 30. (kivitelezés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a Meghívóban szereplő
19/ Karos Park Kft. 2013. évi Üzleti Terve
20/ Gránit Zrt. 2013. évi üzleti terve
21/1/ Dr. Heller Péter kérelme
napirendek a nyílt ülést követően zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel
az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 400/2012. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
19/ Karos Park Kft. 2013. évi Üzleti Terve
20/ Gránit Zrt. 2013. évi üzleti terve
21/1/ Dr. Heller Péter kérelme
napirendek megtárgyalására, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra,
melynek tárgyalására a nyílt ülést követően kerül sor.
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17/ Javaslat a háziorvosi feladat ellátására kötött megállapodás, valamint a fogászati
alapellátás ügyeleti feladatának ellátására kötött megállapodás felülvizsgálatára
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabóné Dr Csányi Marianna: A törvényi szabályozás alapján felül kell vizsgálni az orvosi
ügyeletekre vonatozó megállapodásokat.
Dr Hegedüs Ferenc háziorvossal és a Nagykanizsa Megyei Jogú Várossal fogorvosi ügyelet
ellátására vonatkozó szerződés felülvizsgálatát jelenti.
Módosítást jelentett, hogy a rendelési időket, a felmondásra vonatkozó időpontokat kell
átvezetni.
A fogorvosi ellátást a december 13-ai közgyűlésén tárgyalta Nagykanizsa Megyei Jogú Város.
A szerződés módosításra kerül, törvényi változások vannak a módosításban.
Novák Ferenc: Javasolja elfogadásra törvényi változásoknak megfelelően.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 401/2012. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felhatalmazza a polgármestert a háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó megállapodás
módosításnak az előterjesztés 1. melléklete szerinti jóváhagyására, annak aláírására, valamint
a háziorvos részére való megküldésre.
2./ A fogászati ügyeletre vonatkozó megállapodásban foglaltakkal egyetért, a hozzájárulás
mértékének elfogadásáról a 2013.évi költségvetésre figyelemmel dönt.
Határidő:2013. január 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Szirtes Balázs az ülésteremben megjelent.
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Interpelláció:

Marton Tamás: A bizottságok munkáját, hatáskörét át kell szabni, hogy kevesebb teher
háruljon a testületre, ez mikor valósul meg?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Ez többször napirendre került, a tervezetek készen vannak,
több variáció van. Az önkormányzat Szmsz-ét módosítani kell a változások miatt, erre
vonatkozóan kér a bizottságokról egyeztetési lehetőséget, hogy egyetértenek-e a felvázolt
tervekkel. Az Szmsz módosítással egy időben módosításra kerül.
Novák Ferenc: Az önkormányzati bizottságok átruházott hatáskörére vonatkozó döntéseket
meghozatalra fognak kerülni.
Képviselőtestület az interpellációra adott választ egyhangúlag tudomásul vette.

Novák Ferenc: 12,15 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját. A nyílt ülést bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Önkormányzati szakreferens

Marton Tamás
Jkv.hitelesitő

Szirtes Balázs
Jkv.hitelesitő

40

