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Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2011. június 23-án megtartott
rendkívüli Nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án 16,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád képviselők, Deutschné
Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester.
Igazoltan távol van: Böröcz József, Szirtes Balázs képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta hatósági
osztályvezető.
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/ Pályázat benyújtása a TÁMOP 1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Belső Ellenőrzési Terv módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ A 182/2011. (VI.09.) számu Képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.
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Napirendek tárgyalása:
1/ Pályázat benyújtása a TÁMOP 1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek
foglalkoztatására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Vlasicsné Dörgönye Márta: Ismerteti a pályázati lehetőséget. A Munkaügyi Központ kéri,
hogy ne az önkormányzat nyújtsa be pályázatot, hanem a Karos Park Kft., mert a
vállalkozásokat kívánja támogatni elsősorban az Uniós pályázat, és a Kft. lesz ténylegesen a
foglalkoztató.
Czirákiné Pakulár Judit: Ki készíti el a pályázatot?
Dr Józsa Zsanett: A hivatal segíti a Kft-nek pályázat elkészítését.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 215/2011. (VI.23.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Karos Park Kft részére 5,5 millió forint támogatást biztosít TÁMOP 1.1.2
Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatása keretében történő
10 fő foglalkoztatása érdekében
1/A. A munkavállaló munkatapasztalat-szerzésének céljából legfeljebb 90 napra
nyújtható bérköltség támogatásra : 3 fő foglalkoztatására 100 %-os bér + járulék
támogatásra, mely önrészt nem igényel.
1/B. 50 éven felüli 5 fő munkavállaló - 2 fő segédmunkás 3 fő szakmunkás 12
hónapon át történő foglalkoztatására.
1/C 50 év alatti 2 fő munkavállaló 1 fő szakmunkás, 1 fő segédmunkás 12
hónapon át történő foglalkoztatására.
2/ Az önkormányzat az 1. pontban meghatározott foglalkoztatáshoz szükséges
önrészt, mindösszesen: 5.500.000,- Ft összegben a 2011. évi költségvetés általános
tartalék terhére biztosítja.
Határidő: Azonnal (2011. június 24.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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2/ Belső Ellenőrzési Terv módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
Dr Józsa Zsanett: A közbeszerzési szabályzatunk alapján a jegyző minden évben az előző évi
közbeszerzéseket szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
Javasolja, hogy a belső ellenőrzési terv módosítását a képviselőtestület hagyja jóvá. A belső
ellenőrzés keretében a kistérség belső ellenőre a 2010. évi közbeszerzések ellenőrzését
elvégzi.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 216/2011. (VI.23.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a 161/2010. (IX.09.) számú határozattal jóváhagyott Belső
Ellenőrzési Terv kiegészítésre kerüljön belső ellenőrzés keretében a 2010. évi
közbeszerzések ellenőrzése tárgykörrel.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Belső Ellenőrzési Terv módosítása az ellenőrzés elvégzésére
való felkérés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Azonnal (2011.06.24.)
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

3/ A 182/2011. (VI.09.) számu Képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a Ledes pályázat
lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére1 fő megbízására van lehetőség pályázati
támogatással. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat lebonyolítására szükség esetén adjon
megbízást. Amennyiben a pályázati támogatást biztosító közreműködő szervezet tájékoztatása
szerint lehetőség van a projekt lebonyolítójának hivatalon belüli alkalmazására, a megbízás
érdekében a szükséges intézkedésekre felkéri a jegyzőt. A megbízás plusz költséggel nem jár,
mivel a pályázat támogatja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 217/2011. (VI.23.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 182/2011. (VI.09.) számu Képviselőtestületi határozatot az alábbi 5./ ponttal
egészíti ki:
„5/ Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat lebonyolítására szükség esetén adjon
megbízást.
Felhatalmazza a szerződés aláírására.
Amennyiben a pályázati támogatást biztosító közreműködő szervezet tájékoztatása
szerint lehetőség van a projekt lebonyolítójának hivatalon belüli alkalmazására, a
megbízás érdekében a szükséges intézkedésekre felkéri a jegyzőt.

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 16,30
órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő
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