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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. november 28-án 10,00
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Szirtes Balázs, Marton Tamás, Süslecz Árpád képviselők,
Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila
alpolgármester.
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi
osztályvezető, Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati szakreferens, Klie Zoltán
főépítész, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Bodor Johanna jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Szirtes Balázs és Süslecz Árpád 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: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ 2012. évi költségvetés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ 2013. évi költségvetési koncepció
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ 8/2010. (V.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása egységes közérdekű –
várakozóhelyet jelező - táblák miatt
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
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6/ Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató és adóreform ügyében döntés
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
7/ A természeti környezet értékeinek védelméről szóló rendelet végrehajtásának
tapasztalatai
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
8/ Gazdasági Program felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Zöldjárat bevezetése ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ 2013. évi Közművelődési Terv megtárgyalása
Előadó: Jankovics Attila Közösségi Házigazgató
11/ 2013. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv
Előadó: Marketing szakember
12/ Turisztikai Egyesület 2013. évi Üzleti Terve
Előadó: Dr Burján Richárd egyesület elnöke
13/ Adventi környezetszépítő verseny
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ Lakosság tájékoztatása a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Zalaispa Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai, 2012
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
17/ Közterület elnevezése - 2182 hrsz-u út
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18/ Településen élő hajléktalanok helyzetének megoldása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19/ Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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20/ Piac helyének végleges kijelölése, összefüggésben a piac kialakításához benyújtandó
pályázatokkal
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21/ Temető úti árok lefedése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/ HÉSZ módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23/ Ajánlati felhívás elkészítése a 287/12. hrsz-u ingatlan hasznosítására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24/ Támogatási kérelmek ügyében döntés, Non profit szervezetek pályázatai
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/ Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofi
Kft-vel kötendő Megállapodás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
26/ Központi ügyelet létesítése érdekében megállapodás az Országos Mentőszolgálattal
Előadó: Novák Ferenc polgármester
27/ Feladat finanszírozási megállapodás megkötése Nagykanizsa Megyei Jogú Városával
közoktatási feladatellátásra
Előadó: Novák Ferenc polgármester
28/ Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2013. január 1. napjától történő működtetésére,
különös tekintettel a
- Kistérségi feladatok ellátására
- Zalamerenye Önkormányzat kérelmére - közös hivatal kialakítása ügyében
- Zalamerenye, Garabonc, Nagyrada, Zalaszabar önkormányzatok kérelmére közös hivatal létrehozása tárgyában
- SZMSZ módosítására
ZÁRT
Előadó: Novák Ferenc polgármester
29/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása

ZÁRT

Előadó: Novák Ferenc polgármester
30/ Városmarketinges munkájának értékelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

ZÁRT

31/ Elismerések adományozása

ZÁRT

Előadó: Novák Ferenc polgármester
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32/ Lakáscélú támogatás iránti kérelem

ZÁRT

Előadó: Novák Ferenc polgármester
33/ Egyéb ügyek
Novák Ferenc: Javasolja a 11-,12. és a 29. számú napirend levételét és egy következő soros
ülésen való megtárgyalásukat.
Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslattokkal a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Napirendek tárgyalása:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: A dimmelővel kapcsolatban a Képviselőtestület tájékoztatását kérte.
Novák Ferenc: Szabónét kérdezi, csúszik a beruházás.
Szabóné Dr. Csányi Marianna: A feszültségszabályzók általi energia megtakarításra több
számítás, felmérés is indult. Az E.missió Kft részére az adatok megküldésre került, akkor
tudnak válaszolni, ha az egész éves adatok rendelkezésre állnak.
Marton Tamás: A feszültségszabályozók át lesznek helyezve. Szabó Istvánon ki lesz
felkérve? Az E.missió bevonásra kerül?
Szabóné Dr. Csányi Marianna: Bevonásra került az E.missió eddig is. Az ő tapasztalatukra is
szükség lehet. Ez nem jelenthet akadályt.
Marton Tamás: Ki lesz a szakmai felelős? Legyen benne a hiány miatt.
Szabóné Dr. Csányi Marianna: A szerződés megkötése óta fél év telt el, ezután kerülhetett sor
az adatfelmérésre. A villamos szakértő, ha indokolt bevonja az e.missiót
Dr. Józsa Zsanett: 2. projekt. Az előző projektet elnyerővel kell felvenni a kapcsolatot, az ő
javaslatuk szükséges, utána lehet intézkedni. 3 műszaki ellenőr lesz.

Marton Tamás: Legyen szakmai felelőse.
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Dr. Józsa Zsanett: Az önkormányzatnál megvan a felelős, itt van a koordináció
Novák Ferenc: Egyéb?
Marton Tamás: 188/2012 elkerülő út engedélyezése kapcsán a tervező elmondta, hogy sok
eu-s pénz maradt benn, milyen önrészt igényelnek?
Klie Zoltán: Beszélt a tervezőkkel, 2003-ban , gondolják át a tervek felülvizsgálatát. A
tervező mondta, hogy ne legyünk pesszimisták, van még pénz, lehet pályázni. Nem lehet
tudni a támogatottságot, biztatta a tervező.
Elkerülő út benne van a közlekedési koncepcióban, amely a megyét is lefedi. Kért
tájékoztatót tőle, 2003 óta egy csomó szabályzó megváltozott, felül kell ezt majd vizsgálni.
Marton Tamás: Nem kapott választ.
Klie Zoltán: Nem tudja még a választ.
Novák Ferenc: Más?
Dr. Józsa Zsanett: Lépjen-e tovább a hivatal , 312 KT. hat. iskola riasztórendszere-javaslat
kérése KT-től: alpolgármester úr bevonásával, iskolával egyeztetve GPS rádió elhelyezése,
fürdő vendégház riasztását rendezni kell, továbblépéshez KT irányt adjon, tervezés
elindítása? Polgármester felhatalmazása pályázatra?
Novák Ferenc: Felkérem az alpolgármestert tájékoztassa a képviselőtestületet a részletekről.
Kötő Attila: Költséghatékonyan kellene kezelni ezt: iskola egy központi iskola, konyha,
sportlétesítmény, tornaterem önálló riasztó, ehhez a bölcsőde maradványait felhasználná,
kerti tárolóra is szükség lenne. Új szolgáltatóra lenne szükség-rádiós rendszer lenne jobb,
pénzmegtakarítás lenne. Árat nem lehet tudni pontosan. 25000 Ft-os telepítési díj, ez a
legolcsóbb ajánlat, egy központ lenne. Óvodából felszabaduló rendszerek kompatibilisek
lehetnek-e, ezt felülvizsgálni.
Novák Ferenc: Pénzügyi források?
Kötő Attila: 320e Ft-os tétel októberben volt, eszközök megvételével növelni kellene.
Novák Ferenc: Jelzett összeg erejéig a polgármestert felhatalmazni az aláírásra., korábbi
döntés: 300e ft+ áfa vagy még több.
Kötő Attila: Új eszközök saját tulajdonúak lehetnek, szolgáltatásváltásnál is fel lehet
használni, javaslat 400e Ft.
Novák Ferenc: Mennyi legyen?

6

Böröcz József: Ne legyen drágább, mint amit betervezünk.
Kötő Attila: A telefonos rendszer nem tudta kihasználni a rendszert, ez a beruházás biztosabb
lenne, megtérülési ideje is lenni.
Novák Ferenc: 400e Ft tartható lenne.
Kötő Attila: Ez tartható lenne. A Sport Hotel riasztása is benne lenne.
Novák Ferenc: Bácsainé?
Bácsai Attiláné: Megoldható.
Novák Ferenc: Az elhangzottak alapján szavazásra teszi fel azon javaslatát, hogy a
polgármestert a testület hatalmazza fel 400 ezer forintig az iskola riasztórendszerének
kiépítése érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Deutschné Lang Erkia: az úttal kapcsolatban elmondja, hogy valóban várható útépítésre
forrás, de ennek részletei nem ismertek.
Klie Zoltán: Véleménye szerint is, részleteket nem tudni még az utakkal kapcsolatban.
Novák Ferenc: Pénz kidobása ne legyen, szoros pályázati határidők vannak.
Marton Tamás: Ha megszavazzuk hány évig hatályos?
Klie Zoltán: 4 évig hatályos az építési engedély. Előkészített projekt esetén van lehetőség
pénz elnyerésére, Natura miatt is.
Süslecz Árpád: Zalakarosnak nagyon fontos infrastruktúrával bővülni, polgármestert
felhatalmazni az intézkedésre.
Böröcz József: Módosításról van szó, ennyi időre van szükség?
Klie Zoltán: Természetvédelmi szempont, környezetvédelmi szempont,
képviselőtestületi ülésre, decemberben esélyek pontosítása szükséges.

következő

Marton Tamás: a kisajátítások mennyi önkormányzati területet érintek? Önrész 75millió Ft
lenne, mi vár ránk.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a képviselőtestület a következő soros ülésre amennyiben
lehetséges foglalkozzon a témával, addig pedig információt kell szerezni alpolgármestert
asszony bevonásával a útépítések forrásáról, lehetőségeiről.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta.
Dr. Józsa Zsanett: 4 sávos út ügyében si szükséges dönteni a beszámoló alapján, javasolja,
megvitatni a testület által, az előzetes árajánlat kérés összege a tanulmánytervre bruttó 900e
Ft, hivatal kérdése továbblépjen?
Novák Ferenc: Javasolja, hogy kerüljön sor árajánlat kérésére a Promenád kapcsán a
beszámolóban leírtak alapján, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja az
önkormányzat.
Marton Tamás: Az Iskola közüzemi számláinak felülvizsgálata: gázenergia 1,2M Ft
biztosítva, költségcsökkentés az iskolában mi a helyzet?
Novák Ferenc: Igazgatónő jelezte magas a gázszámla, EON-nal felveszi a kapcsolatot,
szigetelés, használat, külső hőmérséklet , egyéb lehetőségek szerint további csökkentés lehet.
Marton Tamás: Magas a fogyasztás, megfontolásra ajánlja beszerzési eljárás kiírását.
Novák Ferenc: További intézmény esetében is szükséges lehetne ez, hiszen az iskola 2013.
január 1-től állami fenntartásba került.
Marton Tamás: Az állam miatt központi beszerzés lenne.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
beszámolót elfogadta és a szavaztok ismeretében az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 332/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.A Polgármester beszámolóját elfogadja a felvetésekre adott válaszokkal.
2/ Felhatalmazza a polgármestert a Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény iskola
riasztórendszerének kiépítése érdekében a szükséges intézkedések tegye meg, a szükséges
megrendelőket szerződéseket aláírja.
A beruházás fedezetét maximum 400.000 Ft összegben a 2013. évi költségvetés terhére
biztosítja.
Határidő: 2013. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy alpolgármestert asszony bevonásával az útépítések
forrásáról, lehetőségeiről. a következő soros ülésre amennyiben lehetséges informálódjon.
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Határidő: 2012. december 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen ajánlatot a Termál út 4 sávosról 2 sávosra
szűkítésre- tanulmány tervezésére.
A tanulmány fedezetét a 2013.évi költségvetésben kell biztosítani maximum 900.000 Ft
erejéig.
Felhatalmazza a polgármestert a tanulmány megrendelésére vonatkozó szerződés aláírására.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ 2012. évi költségvetés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát:
A bizottság a 2012. évi költségvetés módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
A bizottság a 2012. évi költségvetés módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja.
Szíjártóné Gorza Klára: Csatlakozna a bizottságokhoz, elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2012. évi költségvetés módosítására vonatkozó
javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a a rendelettervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
41/2012. ( XI.29.)
Önkormányzati rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012.(II.10) Önkormányzati rendeltének
módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
34. § (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak alapján, Zalakaros Város Önkormányzata
2012. évi költségvetését megállapító 3/2012.(II.10) rendeletét (továbbiakban: „R”) az
alábbiak szerint módosítja.
1.§
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A „R” 2.§. (1)-(2) valamint (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak
módosított fő összegét 1.307.436 eFt-ban állapítja meg.
(2) A 2012. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.147.059 eFt –ban hagyja jóvá, melynek
jogcímei:
- az intézményi működési bevételeket

131.753 eFt

- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

348.802 eFt

- az önkormányzatok költségvetési támogatását

312.870 eFt

- a támogatás értékű bevételeket

305.426 eFt

- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket
Európai Uniós projektekhez tám.

16.100 eFt
171.660 eFt

- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

12.400 eFt

- a kölcsönöket

4.547 eFt

- a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

31261 eFt

összegben hagyja jóvá.

(3) A költségvetési kiadások összegét 1.301.639 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímeken:
- a működési célú kiadásokból
- személyi jellegű kiadások

302.947 eFt

- a munkaadókat terhelő járulékok
- a dologi jellegű kiadások

80.871 eFt
399.075 eFt

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadások

348.120 eFt

- felújítások

40.529 eFt

- a támogatás értékű kiadások

9.612 eFt

- véglegesen átadott pénzeszközök

110.420 eFt

Ebből: ellátottak pénzbeli juttatásai

19.485 eFt

- támogatási kölcsönök

1.500 eFt

- a tartalékok

8.565 eFt
2.§.
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A „R” 7.§.(1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 3716 eFt összegben hagyja
jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 4849 eFt összegben, a 7. sz.
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg azzal, hogy meghatározza az átcsoportosításra
való jogosultságot is.”
3.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Novák Ferenc

Dr. Józsa Zsanett

polgármester

jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2012. november 29.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

11

3/ 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 84/2012. (XI.21.) számú
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozatát:A bizottság a 2012. évi
költségvetés I-III. negyedévi teljesítésére vonatkozó tájékoztatót az előterjesztésnek
megfelelően javasolja elfogadásra.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 101/2012. (XI.22.) számú
határozatát:A bizottság a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítését az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Szíjártóné?
Szíjártóné Gorza Klára: Elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésére
vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 333/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítésére vonatkozó tájékoztatót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: 2012.december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ 2013. évi költségvetési koncepció
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 85/2012.(XI.21.) számú a
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozatát:
A bizottság a 2013. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 102/2012 (XI.22.) számú
határozatát:
A bizottság a 2013. évi költségvetési koncepciót a jelenlegi törvényi szabályozás ismeretében
javasolja elfogadásra, mivel pontosabb előterjesztést készíteni nem lehetett.
Szíjártóné Gorza Klára: Elfogadásra javasolja-számolni kell, hogy a források nem lesznek
elegendőek, a szakterületnek sokkal nehezebb dolga volt ezt összeállítani, megszorításokra is
szükség lesz.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2013. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó
javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 334/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.)
A 2013. évi költségvetési tervezéshez a határozati javaslat további pontjaiban
megfogalmazottak figyelembe vételével elfogadja a költségvetési koncepcióját.
szükségesnek tartja a tervezési munka további koordinálását a várható bevételek –
kiemelten az állami hozzájárulások - pontosítását, az adóbevételek mind pontosabb
meghatározását, esetlegesen új bevételi források és kiadáscsökkentő lehetőségek
feltárását.
Határidő: 2013.január 31.
Felelős : Dr Józsa Zsanett jegyző
2.)

A költségvetés elfogadása előtt a be kell terjeszteni azon önkormányzati rendelettervezeteket, előterjesztéseket, amelyek a bevételi és kiadási előirányzatokat
befolyásolják, illetve megalapozzák.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős : Dr. Józsa Zsanett jegyző

3.)

Az oktatási intézményrendszer fenntartásában bekövetkező változásokra tekintettel a
költségvetés készítésekor törekedni kell arra, hogy az önkormányzat feladatkörében
maradó működtetési feladatok ellátását a leghatékonyabb és leggazdaságosabb
szervezeti formában biztosítsa.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős : Novák Ferenc polgármester

4.)

Az önkormányzati feladatok központi költségvetés általi finanszírozásának
rendszerében bekövetkezett változások, a normatív finanszírozás helyett a
feladatfinanszírozás előtérbe helyezése miatt az önkormányzat költségvetési
szerveinek fenntartói finanszírozását új alapokra kell helyezni az intézmények által
elkészített 2013. évi költségvetési javaslat alapján, a pénzügyi lehetőségek
függvényében.
Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása
Felelős : Novák Ferenc polgármester

5.)

Át kell tekinteni az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező
feladatellátás
elsődlegessége érdekében. A civil szféra, a sport és kulturális
egyesületek, csoportok alapítványok támogatását új alapelvek szerint lenne célszerű
kialakítani.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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5/ 8/2010. (V.11.) számú önkormányzati rendelet módosítása egységes közérdekű –
várakozóhelyet jelző - táblák miatt
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti a Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 103/2012.(XI.22.) határozatát:
A bizottság a 8/2010. (V.11.) számú önkormányzati rendelet módosítását egységes közérdekű
– várakozóhelyet jelző - táblák miatt az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 8/1010. (V.11.) számú önkormányzati rendelet
módosításának egységes közérdekű – várakozóhelyet jelző – táblákról szóló rendelettervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet-tervezetet
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
42/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Zalakaros Város Képviselőtestülete a város külső képének befolyásolása érdekében a
közterületekről látható táblák, feliratok, plakátok elhelyezését a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55. § (2)
bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés
j.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az építésügyi hatósági eljárásokról,

valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.
(XII.13.) ÖTM rendelet előírásaira, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény
8.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 8/2010. (VI.11.) rendelet
3.§. /3/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
/3/ E rendelet 2.§. /2/bekezdésének i.) pontjában meghatározott várakozó hely táblaként csak
az e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott méretű és formátumú tábla helyezhető el.
a./ A I. fokú közlekedési hatóság által meghatározott helyen elhelyezett várakozó helyet jelző
– közterület használati engedéllyel rendelkező - tábla csak közérdekű információt –
menetrendet, útvonalat - tartalmazhat, üzleti információt nem.
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b./ Közérdekű várakozóhelyet jelző táblával együttesen elhelyezhető – közérdekű információt
tartalmazó – kiegészítő tábla a menetrenden kívül a szolgáltatás árát, kedvezményeket,
valamint a szolgáltató által szervezett programokat tartalmazhatja- 3 nyelven - az utazók
teljes körű tájékoztatása érdekében.
c./ Közös megálló esetén külön-külön, egymástól 5-5 m távolságra helyezhető el a megállót
jelző tábla, a fentiekben meghatározott méretű kiegészítő - információt tartalmazó táblával
együtt, figyelemmel az a./ pontban meghatározottakra.
2.§.
A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 8/2010. (VI.11.) rendelet
4. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
4. sz. melléklet a 8/2010. (VI.11.) önkormányzati rendelethez.
A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló rendelet 3.§. /3/
bekezdésében meghatározott várakozó hely táblára vonatkozó előírásokat az alábbiak szerint
állapítja meg:
1. A közérdekű várakozóhelyet jelző tábla
- mérete a 83/20004. GKM rendelet szerint 60 X60 cm,
- a tábla szegélye kék szinű 60 mm
- táblán kizárólag a kisvonatok fényképe szerepelhet, 54 X 54 cm méretben
2. a közérdekű várakozóhelyet jelző táblával együttesen elhelyezhető – közérdekű
információt tartalmazó - kiegészitő tábla mérete 50X 100 cm nagyságú.

6.§
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Novák Ferenc
polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2012. november 29.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző
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6/ Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató és adóreform ügyében döntés
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 82/2012. (XI.21.) számú
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozatát:
A bizottság a képviselőtestületnek az alábbiakat javasolja elfogadásra:
1/ Az adóügyi feladatok ellátására vonatkozó tájékoztatót javasolja elfogadásra.
2/ Javasolja a kommunális adó eltörlését, a szemétszállítási díjat két lépcsőben javasolja
bevezetni, első lépcsőben jövő évre vonatkozóan 60 %, 20 e Ft körüli összeg lenne, heti 1
szeri szemétszállítással számolva.
Fel kell kérni a Zalaispát, készítsen tájékoztató anyagot arra vonatkozóan, hogy tudja a
lakosság a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét még hatékonyabban kihasználni.
Aki életvitelszerűen tartózkodik a településen annak az építményadó mértékét legfeljebb a
szemétszállítási díj mértékével csökkenteni kellene.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 99/2012. (XI.22.) számú
határozatát:
A bizottság
1/ Az összevont bizottságok határozatában foglaltakat javasolja elfogadásra, amelyet az
alábbiakkal javasolnak kiegészíteni:
A zártkerti területen lévő utcákban, ahol nem életvitelszerűen tartózkodnak a polgárok, ott a
szemét elhelyezéssel kapcsolatosan pontokat, lerakó helyeket alakítsanak ki, plusz
szemeteszsák gyűjtő rácsokat helyezzen el az önkormányzat, hasonlóan a szelektív
szigetekhez, annak érdekében, hogy a területeken ne szóródjon szét a hulladék. Legyen
lehetőség az egy-két napot itt tartózkodóknak is a szemét elhelyezésére, így a kukát nem kell
kitenni.
2/ Az önkormányzati adórendeletet a Karos Krónikában egyszerűsített formában tegyék
közzé, a lakosság érthető tájékoztatása céljából.
3/ Az adóügyi feladatokról szóló tájékoztatót a bizottság javasolja elfogadásra.

Novák Ferenc: Javasolja az adóbeszámoló elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
beszámolót elfogadta.
Novák Ferenc: Következő évre vonatkozóan?
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Süslecz Árpád: Előző bizottsági ülés megállapítása szerint javasolja elfogadásra, zártkerti
helyekre vonatkozóan, ide beírni a biz. döntését. Megerősíti, hogy egy dolognak tanúja is
volt, nem tartókozkodott itt a lakó, akkor kit kérjenek meg ez ügyben a szemétszállításra.
Novák Ferenc: Nyáron heti 1 szemétszállítás kevés lenne, megfontolásra javasolja,
vitát nyit.
Böröcz József: A polgármester szerint nyáron heti 2 lenne jó, bizottsági ülésen a kollégák
meggyőzték, hogy a heti egy ösztönző lenne a lakosság részére, Szilágyi cukrászda előtt a
kukákra ki vannak írva, még sem szelektíven gyűjtik a szemetet, 1 kuka elég lenne. Új anyag
reggel jött –
Novák Ferenc: Lehet, hogy csak félig fog megtelni, de a meleg, minőség miatt ez így jó.
Kötő Attila: Szelektív szemétgyűjtés kell. Az EU-ban a szemét gyűjtése működik. ez nehéz,
heti 1 , idegenforgalmi helyen szerencsésebb lenne a 2 , júliusban szelektíven? ,
szeptemberben, októberben?, nyáron legyen 2-júniusra, júliusra, augusztusra kellene ezt.
Marton Tamás: Zöld járat is bevezetésre kerülne, ezt a csomagot is be lehetne tenni, 2 kukát
is lehetne vásárolni, szemét lerakását megszűntetni, még több szelektív helyek létesítése.
Böröcz József: : Nyári idő leszűkítése: májusban még többen vannak, mint a nyáron.
A zsákos gyűjtést nem tartja jónak, bűzlik, a lakosság ösztönzése a fontos.
Marton Tamás: Bio hulladék gyűjtésén gondolkodni kell, kuka, ami lezárható.
Novák Ferenc: Szelektív hulladék gyűjtése fontos, mindenki ezt javasolja.
Süslecz Árpád: Kitenni a zsákot előtte?, nem aznap reggel kellene?
Marton Tamás: Zalaispa felkérése információs anyag elkészítésére, többször kérte, lakosság
tájékoztatása, óvodák, iskolákban kell már ezt elkezdeni.
Novák Ferenc: Pt-es palackok elrakása, pótkonténerek lettek kitéve, vita szerint
szemétszállítás gyakorisága: részben 1, részben 2 heti, saját vélemény eddigi gyakorlat szerint
legyen.
Süslecz Árpád: Egyetért a polgármesterrel 2014-ben úgy is át lesz adva a szemétszállítás.
Kötő Attila: 2014-től másfajta árszabályozás lenne. Dr. Józsa Zsanettől kérdezi: Zalaispa új
árak lennének?
Dr. Józsa Zsanett: Zalaispa megküldte az árajánlatát 2013 évre. Zrt igazgatója szerint heti 1
szállításnál kellene új kalkulációt készíteni. A jelenlegi rendszer fenntartható, ezekkel az
árakkal.
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Kötő Attila: A kettő együtt kezelhetetlennek tűnik, ezekkel a díjtételekkel kellene dolgozni, 3
hónapra nem szükséges felrúgni a jelenlegi díjazást.
Novák Ferenc: Módosító javaslat: következő évben eddigi szemétszállítási időszak szerint,
heti 2, továbbiakban 1.
Böröcz József: heti 2 mennyibe fog kerülni?
Novák Ferenc: A plusz költségek szerepelnek az anyagban.
Bácsai Attiláné: Évi 78 szemétszállítási nap: 35M Ft- heti 2, heti 7 M Ft-tal kevesebb lenne.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel azon javaslatát, hogy maradjon a hulladékszállítás
kapcsán az ürítési gyakoriság korábbi rendszere.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Marton Tamás: A bizottság döntése szerint a kommunális adó nem túl igazságosan lett
bevezetve, új, igazságosabb módon lehetne ezt kiszabni,
Novák Ferenc: A bizottság szerint 60,40 %-os bevezetéssel, új számok lehetnének.
Bácsai Attiláné: A bizottság döntése alapján teljes számítás még nem volt, kb. 20-21e Ft
lenne az éves díj, egy lépcsőben be lehetne vezetni a szemétszállítási díjat. 60% esetén
megegyezne a kommunális adóval, 1623 fő fizetne szemétszállítási díjat, ennyi háztartásnál
van most gyűjtőedény.
Dr. Józsa Zsanett: A 2013. költségvetési törvény tervezet mindeki ismeri. Véleménye szerint
az adót eltörölni nem szerencsés és nem is javasolja. Az előterjesztés azt tartalmazza, hogy,
akik valóban itt élnek, azoknak nem mindegy, hogy milyen városképet látnak. 13e Ft
kommunális adó, ebből kedvezményt kapjanak a ténylegesen településen lakók, pl.: 3e Ft-ot
a szemétszállítási díj 15,16e Ft lenne.
Az önkormányzat által fizetendő díj jelenleg díj 28M Ft, nettó+ Áfa körül van, az Áfa nem
visszaigényelhető. Építményadót is fizetnek, melynek egyik része 14 M Ft a bevétel. Az évek
folyamán a szemétszállítási díj emelve lett, a kommunális adó nem. A pénzügyi osztályvezető
mondta, hogy a hulladékgazdálkodás törvényt elfogadta a parlament. A Zalaispa szerint
30,35 %-os díjemelés lenne, most lenne lehetőség egy fokozatos lakossági díjemelésre.
Az önkormányzatnak még idegenforgalmi adója van, de azt csak adott feladatra lehet majd
felhasználni.
Egyik napról a másikra a szelektív hulladékgyűjtést nem lehet bevezetni, a zalamerenyei
hulladékudvart is bővíteni lehetne, szelektív hulladékgyűjtő szigetet is bővíteni lehetne,
komposztáló edényre pénzt is nyertek, 30 db, ezeket kellene tovább fejleszteni.
Zalaegerszegen is ez így működik, fokozatosan lett bevezetve.
Igazgatási bizottsággal nem ért egyet, hulladék elhelyezési pontok elhelyezése ne legyen,
mert ez illegális szemétlerakóra ad okot, elvitele kit terhelne, akkor ezt az önkormányzatnak
kellene megfizetni.
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Nem javasolja az adó eltörlését. Mivel nem lesz annyi állami forrás, az öntözéshez hozzá kell
járulni. Választási ciklus felénél vagyunk, megfontolásra javasolja. Zalakaros speciális
helyzetben van: építményadó 3 differenciálva van betervezve.
Ez a véleménye volt, a képviselőtestületnek elmondta.
Novák Ferenc: Az Áfát nem tudjuk visszaigényelni?
Bácsai Attiláné: Közvetített szolgáltatás, 3 oldalú szerződés szerint a lakosság miatt, ha csak a
lakosság lesz, akkor visszaigényelhető lenne az áfa.
Novák Ferenc: Ha jól érti, egységes az álláspont: kommunális adó eltörlése, gyakoriság,
60,40 %, vagy 100 %-ban – a jegyző szerint: szemétszállítási díj csekélyebb lenne. Bácsai
Attilánét kérdezi, hogy mik a különbségek.
Szirtes Balázs: Az Áfa levonás hasonló bevétel, mint az idegenforgalmi adó, be kell fizetni az
államhoz, ugyanakkor az áfa levonás, szolgáltató által kiszámlázott áfa az önkormányzat felé
kiszámlázható, sima szolgáltatáskor milyen áfa lenne, mire gondolunk.
Bácsai Attiláné: Tisztázni kell.
Kötő Attila: A bizottságok most kapták meg a számításokat, szünetet javasol.
Szünet után folytatódik az ülés.
Novák Ferenc: több elképzelés lehet, lakosság számára is terhek lesznek.
A szemétszállítási díj lakosságra való áthárítása időigényes folyamat, ezért a kommunális
adó megemelése lenne jobb, javasolja 2013. évtől 13e F-tról 16e Ft-ra felemelni a
kommunális adó mértékét, figyelemmel arra, hogy a Zalaispa Zrt. áremelése ezzel
összhangban van.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elfogadott javaslattal módosított rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
rendelet-tervezetet a módosítással együtt elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
43/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Egyes helyi adóval kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében, 5., 6., 7. §-ában, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
38. § (6)., a 175. § (24) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
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LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk
(1) bekezdés h pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.)
13 §. /1/ bekezdése az alábbiakra módosul
Adómérték
/1/ AZ ÉVI ADÓ MÉRTÉKE A 9. §-BAN MEGHATÁROZOTT ADÓTÁRGYANKÉNT,
ILLETŐLEG LAKÁSBÉRLETI JOGONKÉNT 16.000.- FT/ÉV.
2. §.
Az Ör. jogkövetkezményekről szóló VI. fejezete hatályát veszti.
3. §.
Az Ör. 36. §. /1/ bekezdése az alábbiakra módosul.
/1/ E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többszörösen
módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
rendelkezései az irányadó.
4. §.
Az Ör. 3. számú melléklete hatályát veszti.
5. §.
A helyi iparűzési adóról szóló 27/2009. (XII.18.) számú önkormányzati rendelet
(továbbiakban ÖR.) 1. §. /1/ bekezdése az alábbiakra módosul.
/1/ Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel végzett vállalkozási
tevékenység. (továbbiakban: iparűzési tevékenység)
6. §.
Az ÖR. 2. §. (2) bekezdése hatályát veszti.
7. §.
Az ÖR. 3. §. (2) bekezdése hatályát veszti.
8. §.
Záró rendelkezések
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(1) A rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Dr. Józsa Zsanett

Novák Ferenc

Jegyző

Polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2012. november 29. napján.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Novák Ferenc: Javasolja szakmai bizottság( ad-hoc ) létrehozását a hulladékszállítási díj
lakosságra történő áthárítása érdekében. Tagnak javasolja:
- Marton Tamást
- Kötő Attila, Szirtes Balázst,
- Pénzügyi osztályvezetőt
Kötő Attila: Javasolja a jegyzőt is bevonni.
Dr. Józsa Zsanett: Javasolja, hogy a bizottságnak legyen egy vezetője aki a koordinációt
végzi. Hatalmazza fel a testület a bizottságot, a Zalaispa Zrt-vel való tárgyalás folytatására,
melyről a soros üléseken a bizottságnak be kell számolni.
Novák Ferenc: Alpolgármester legyen a bizottsági vezető, a júniusi végső határidő.
Dr. Józsa Zsanett: Júniusi soros ülésen végleges döntés legyen, utána szerződés aláírása a
lakossággal?
Szirtes Balázs: Március legyen a végső határidő, a következő rendkívüli ülésre már lehetne
vinni, menetrend legyen, hogy következő év jan. 1-vel már alkalmazható legyen.
Novák Ferenc: Következő ülésre a menetrend, márciusi ülésre végső határidő.
Süslecz Árpád: A februári lakossági fórumon a bizottsági munkáról beszámoló,
krónika is tartalmazza, szelektív hulladék módszerek bevezetéséről, költségekről.

Karosi

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel ülésen elhangzottak alapjána a szakmai bizottság
megalakítására, tagjaira, a bizottsági feladatokra vonatkozó javaslatot, azzal, hogy a
következő ülésre egy ütemtervet kell kidolgozni a hulladékszállítási díjfizetés lakosságra való
áthárításának bevezetésére vonatkozóan.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az elhangzott szavazatok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 335/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2. A képviselőtestület elhatározása alapján a hulladékszállítási díjfizetés lakosságra
való áthárításának 2014-től való bevezetése érdekében szakmai ( ad-hoc)
bizottságot hoz létre az alábbi tagokkal:
-

Kötő Attila

-

Marton Tamást

-

Szirtes Balázs

-

Pénzügyi osztályvezető

-

Jegyző részvételével.

A bizottságot Kötő Attila a városgazdálkodásért felelős alpolgármester vezeti.
A bizottság feladata: a lakossági hulladékszállítási díjfizetési kötelezettség rendszerének
kidolgozása.
A képviselőtestület felhatalmazza a bizottságot a Zalaispa Zrt-vel való tárgyalás folytatására,
melyről a soros üléseken a bizottságnak be kell számolni.
3. Elrendeli ütemterv kidolgozását a 2. pontban megjelölt feladatok végrehajtása
érdekében.
Határidő: 2012. december 17.
Felelős: Kötő Attila alpolgármester/ bizottság vezetője

7/ A természeti környezet értékeinek védelméről szóló rendelet végrehajtásának
tapasztalatai
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Süslecz: Árpád: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 104/2012. (XI.22.) számú határozatát:
A bizottság a természeti környezet értékeinek védelméről szóló rendelet végrehajtásának
tapasztalatai előterjesztést az alábbi módosítással javasolja elfogadásra:
- a határozati javaslat. 1.pontjában a hivatal helyett a polgármestert javasolja felkérni.
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Novák Ferenc: Az arborétum védettségre vonatkozóan érdekeinket nem befolyásolja.
Klie Zoltán: Nem változtat rajta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a természeti környezet értékeinek védelméről rendelettervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelettervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
44./2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete
helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi
LIII. törvény 24. § (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő
rendeletet alkotja:
1. § Helyi jelentőségű védett természeti területté/ védett természeti értékké nyilvánítja a(z)
(1) Európa Park és Termál úti arborétum
(2) Termál úti fasor
(3) Temetői fenyősor nevű területeket.
2. § (1) Az Európa Park és Termál úti arborétum helyi jelentőségű védett természeti terület
kiterjedése: 3,1287 ha, ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i): 312, 313/1, 313/2, 313/3,
656/5, 656/6, 656/7 hrsz.
(2) A Termál úti fasor helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése: 0,0360 ha,
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i): 261/37 és 288/4 hrsz.
(3) A Temetői fenyősor helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése: 0,2231 ha,
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i): 1124/2 hrsz.
(4) A területek természeti értékeinek felsorolását és természetvédelmi kezelési tervét
(Zalakaros város belterületének természeti értékvizsgálata és természetvédelmi kezelési terve)
a rendelet melléklete tartalmazza.
3. § A védetté nyilvánítás indoka és természetvédelmi célja
Az egyes természeti területek és értékek védetté nyilvánításának részletes indoklását jelen
rendelet melléklete (Zalakaros város belterületének természeti értékvizsgálata és
természetvédelmi kezelési terve) tartalmazza.
4. § A terület természetvédelmi kezelési feladatait ellátó szervezet a(z) Karos-Park
Városgazdálkodási Kft. (8749 Zalakaros, Behiák)
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5. § (1) Ez a rendelet 2012. december 15-én lép hatályba.
Novák Ferenc
polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2012. november 29.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc : Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottság módosító javaslatával
együtt:
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 336/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a helyi jelentőségű védett
természeti területté nyilvánításról szóló önk. rendelet elfogadása esetén
1. Felkéri a Polgármestert, hogy a gondoskodjon a védett természeti területet táblával
történő megjelöléséről, melyen fel kell hívni a figyelmet a védettség tényére, valamint
az ebből fakadó főbb korlátozó rendelkezésekre.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről és végrehajtásáról, valamint egy
példányának a működési területe alapján érintett nemzeti park igazgatóság részére
történő megküldéséről gondoskodjon.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a területek védetté nyilvánításának tényét az ingatlannyilvántartásba jegyeztesse be.
4. Felhívja a figyelmet a természetvédelmi kezelési terv szükség szerinti, de legalább
tízévenkénti felülvizsgálatára, és – amennyiben indokolt – módosítására.
5. A területek helyi jelentőségű természetvédelmi területté történő nyilvánításának
költségeit a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 1-2-3. pont: 2012. december 31.
4. pont: szükségesség esetén, de legkésőbb 2022. november 15.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
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8/ Gazdasági Program felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 10/2011. (III.30.) számú
Humánpolitikai bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes
ülésen hozott határozatát:
A bizottság az önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatára vonatkozó
előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 10/2011. (III.30.) számú
Humánpolitikai bizottsággal, valamint az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal együttes
ülésen hozott határozatát:
A bizottság az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatára vonatkozó
előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a gazdasági program felülvizsgálatáról szóló javaslatát.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 337/2012. (XI.28.) számú határozata:
Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést
határozati javaslatot elfogadta.

és

Határidő: 2013. februári soros ülésen ismételt felülvizsgálat
Felelős: Novák Ferenc polgármester

9/ Zöldjárat bevezetése ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/
Marton Tamás: Ismertette a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 87/2012. (XI.21.) számú
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozatát:
A bizottság a Zöldjárat bevezetése ügyében - a zsákos ürítést javasolja, meg kell próbálni
jövő évben is.
Süslecz Árpád: Ismertette az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 106/2012. (XI.22.) számú
határozatát:
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A bizottság a Zöldjárat bevezetésére vonatkozóan jövő évben is a zsákos elszállítás
folytatását javasolják, valamint javasolják, hogy szeptember 15-től kerüljön meghirdetésre,
amelynek lehetőségéről a lakosság időben tájékoztatást kapjon.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a zöldjárat bevezetésére vonatkozó határozati javaslatota
bizottsági javaslattal együtt
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 338/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A képviselőtestület
1/ A 322/2012. (X.25.) számú határozatára figyelemmel, - mely a Zalaispa Zrt. által 2012.
évben az un. lombtalanítás zalakarosi megvalósítását támogatta és az önkormányzat
koordináló szerepével megvalósult – 2013.évben is e határozatban foglalt módon való
megvalósítását támogatja a zöldhulladék gyűjtésének.

2/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalaispa Zrt-t tájékoztassa arról, hogy az
önkormányzat továbbra is koordináló szerepet vállal a zöldhulladék Zalakaroson történő
begyűjtésében azzal, hogy a 2013. évi gyűjtések számáról, időpontjáról egyeztessen és a
döntésről tájékoztassa a képviselőtestületet. A képviselőtestület a Zalaispa Zrt. figyelmébe
ajánlja, hogy 2014-től szeptember 15-vel kerüljön meghirdetésre az un zöld járat.
3/ A határozatban foglaltak alapján az önkormányzat számára a zöldhulladék ezen módon
való begyűjtése külön költséget nem jelent, az a Zalaispa Zrt egyedi szervezése.
4/ Az önkormányzat a „Zalakaros- fenntarthatóság és turizmus” című pályázaton elnyert 30
db. un. komposztáló edény lakossági felhasználására vonatkozóan felkéri a Zalaispa Zrt-t,
hogy tegyen javaslatot azok zöldhulladék gyűjtésbe való bevonására és felhasználására.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

26

10/ 2013. évi Közművelődési Terv megtárgyalása
Előadó: Jankovics Attila Közösségi Házigazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: A marketing és üzleti tervet nem tárgyalja a testület, azt levételre javasolta, a
közművelődési tervre vonatkozóan is ezt javasolja, csak akkor tárgyaljuk ha, forrást is
tudunk hozzárendelni.
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 88/2012. (XI.21.) számú
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság a 2013. évi Közművelődési Terv vonatkozásában az alábbiakat javasolja:
A jelenlegi helyzetben 2 fő létszám legyen a Közösségi Házban, ha plusz feladatot kapnak,
akkor plusz 1 fő alkalmazását javasolja. Az összevonás lehetőségét ki kell használni.
Nem javasolja a munkatervet elfogadásra, a költségvetés ismeretében és a feladatok konkrét
meghatározása függvényében újra javasolja tárgyalni.
A közművelődés langyobb hangsúlyt kapjon az előterjesztés során.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2013. évi Közművelődési Terv tárgyalására vonatkozó
azon javaslatát, hogy az a 2013. évi költségvetéssel együtt kerüljön ismételten tárgyalásra.
Javasolja, hogy a bizottság által tett észrevételekre legyen figyelemmel a Közösségi Ház az
ismételt tárgyalás során
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
kiegészítéssel elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 339/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Egyetért azzal, hogy a 2013. évi Közművelődési Terv a 2013. évi költségvetés
tárgyalásakor kerüljön ismételten a képviselőtestület elé az önkormányzati forrás biztosítás
konkrét ismeretében.
2. A Közösségi Ház igazgatójának figyelmébe ajánlja a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság számú Humánpolitikai bizottsággal 2012. november 21-i összevont ülésén hozott
javaslatát, mely szerint a közművelődés kapjon nagyobb hangsúlyt kapjon az előterjesztés
során.
Határidő: 2013. februári soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Jankovics Attila igazgató
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13/ Adventi környezetszépítő verseny
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 108/2012. (XI.22.) számú
határozatát:
A bizottság az Adventi környezetszépítő verseny előterjesztés határozati javaslata C.
variációja elfogadását javasolja azzal, hogy a lakosságnak fokozatosan fel kell hívni a
figyelmét, hogy járuljon hozzá a település minél szebbé tételéhez. A versenyfelhívást a Karos
Krónika következő számában meg kell hirdetni magyar és német nyelven.
Novák Ferenc: Kifáradt a verseny, mindig ugyanazok a családok versenyeztek, változtatni
szükséges, meg kellene újulni a versenynek.
Novák Ferenc: 3 tagú bizottság legyen, meg kell jelölni, hogy a díjak milyen értékűek
legyenek, javaslat kérése, javaslat bruttó 90e Ft fordítható erre a célra.
Böröcz József: Hogy lehet felosztani?
Marton Tamás: Nem kívánja támogatni.
Novák Ferenc: Régi rendszer szerint vagy új átdolgozás,
Tagoknak javasolja: Deutschnét
Deutschné Lang Erika: Marton Tamás és Böröcz Józsefet javasolja további tagoknak
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az Adventi környezetszépítő versenyről szóló javaslatot az
alábbiakkal:
- „A” változat kerüljön elfogadásra a „C” változat 5. mondatával kiegészítve
- A bizottság tagjai: Deutschné Lang Erika, Marton Tamás, Böröcz József
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
kiegészítéssel elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 340/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1/ Egyetért azzal, hogy 2012. évben is kiírásra kerüljön az Adventi környezetszépítő verseny
kategória függetlenül a településen.
2/ A város díszítésének figyelemmel kísérésére, a verseny kiírásában és elbírálásában való
közreműködésre az alábbi összetételű ad-hoc bizottságot hozza létre:

28

Deutschné Lang Erika bizottság elnöke, Marton Tamás bizottsági tag és Böröcz József
bizottsági tag.
3/ A versenyben maximum 6 díj kerül kiadásra, egyenként 15 e Ft/fő összegű jutalmat állapit
meg.
4/ A nyertesek a 2013. februári Lakossági Fórumon vehetik át a jutalmakat, melynek
pénzügyi fedezetét, 90.000,- Ft-ot, a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2013. február 28.
Felelős: Ad-hoc bizottság
Novák Ferenc polgármester
5/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2013. évre a település lakosságának a város
szépítésében való még hatékonyabb bevonása érdekében dolgozzon ki egy olyan javaslatot,
amely alternatívákat tartalmaz mind a téli, mind a nyári időszakban történő ingatlanok
értékelésére, figyelemmel Zalakaros virágos városok versenyén való részvételére, illetve az
adventi meghitt hangulatra.
Határidő:
Felelős: Novák Ferenc polgármester
14/ Lakosság tájékoztatása a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Előterjesztés kiegészítése: szükségesnek tartja az integrációt, Zalakaros
gesztor település legyen.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a lakosság tájékoztatásának a többcélú kistérségi társulás
tevékenysége tekintetében a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
kiegészítéssel elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 341/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A Lakosság tájékoztatása a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről előterjesztést
elfogadja.
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2. A későbbi törvények ismeretében szükségesnek tartja az integrációt, Zalakaros törekedjen
gesztor szerepe megőrzésére a többcélú társulásban.
3/ a tájékoztató elfogadásáról a társulást értesíteni kell.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

15/ Zalaispa Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 110/2012. (XI.22.) számú
határozatát:
A bizottság a Zalaispa Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztésnek
megfelelően javasolja elfogadásra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Zalaispa Társulás társulási megállapodásának
módosítására vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 342/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence
Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött
Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás)
módosításokkal egységes szerkezetben foglalt előterjesztés mellékletét képező Társulási
Megállapodását jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. november 28
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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16/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai, 2012
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 89/2012. (XI.21.) számú
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozatát:
A bizottság a Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai, 2012 című tájékoztatót az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a parlagfű elleni védekezés helyi feladatainak 2012. évi
tájékoztatását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 343/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
- tudomásul veszi a parlagfű elleni védekezés 2012. évi programjáról szóló tájékoztatást.
- elrendeli a parlagfű elleni helyi védekezés 2013. évi programjának kidolgozását.

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

17/ Közterület elnevezése - 2182 hrsz-ú út
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 111/2012. (XI.22.) számú
határozatát:
A bizottság a Közterület elnevezése - 2182 hrsz-u út vonatkozásában Bakonyi Károly utca
elnevezést javasol, mivel Dr Bakonyi Károly Zalakaros kitüntetettje, szőlőnemesítő, a Pannon
Egyetem szőlőkutató részlegének volt 30 évig vezető munkatársa.
Novák Ferenc: A Bor utcáról nyúló utca, Tónai és Dr. Bakonyi Károly.
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Süslecz Árpád: Személyes ismeretségre való tekintettel megérdemelné az elnevezést.
Szirtes Balázs: Hagyományok vannak az elnevezésekre, egyszerűségek, szépségekre
vonatkozik. Több ember van aki tett Zalakarosért. Ezt a folyamatot javasolja folytatásra,
Tónai névre gondolva.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2182 hrsz-ú elnevezésére dr. Bakonyi Károly nevét.
Képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavaz nélkül és 4 tartózkodás mellett a javaslatot
nem fogadta el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2182 hrsz-ú elnevezésére Tónai utca nevét.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás
mellett a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 344/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. Törvény 39. §. /2/
bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10.§ /1/ bekezdés h)
pontja , valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. rendelet alapján:
1/ A Zalakaros 2182 hrsz-u Zalakaros Város Önkormányzat tulajdonában álló - kivett közút
– megnevezésű közterületet:
Tónai utca elnevezést kapja.
A közterület elnevezésének időpontja: 2012. december 1.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított közterületnév hivatalos használata érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Józsa Zsanett jegyző
A KÉPVISELŐTESTÜLET AZ ÜLÉST MEGSZAKÍTOTTA ÉS A 13,00-RA
ÖSSZEHÍVOTT KÖZMEGHALLGATÁST MEGTARTOTTA.
A KÉPVISELŐTESTÜLET AZ ÜLÉST 14 ÓRA 30 PERCKOR FOLYTATTA TOVÁBB
NYÍLT ÜLÉSKÉNT.
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18/ Településen élő hajléktalanok helyzetének megoldása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: ZKTT SZAK felhívása a hajléktalanok tekintetében. Szükséges intézkedések
megtétele nem csak szükséghelyzet esetén, hanem egyébként is.
A határozati javaslat véleménye szerint tartalmaz olyan elemeket pl: tüzelő biztosítása ami
véleménye szerint nehezen értelmezhető esetükben ezért javasolja, hogy a testület a
tájékoztatót fogadja el.
Szavazásra teszi fel a településen élő hajléktalanok helyzetének megoldására vonatkozó
tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 345/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A hajléktalanok helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja.
Az önkormányzat számára meghatározott törvényi kötelezettség teljesítését, valamint a
hatékony szociális ellátó rendszer működtetését szolgáló intézkedések megtételét
szükségesnek tartja különös tekintettel az előterjesztésben meghatározott feladatokra:
- hatékony észlelő és jelzőrendszer működtetése,
- hajléktalanok megillető személyes gondoskodást biztosító szolgáltatások
igénybevételéhez való hozzáférésének biztosítása.
- étkeztetés biztosítása
Határidő: Folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester

19/ Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előadó: Novák Ferenc, polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Czirákiné Pakulár Judit nem adott javaslatot a pályázati sikerdíj
vonatkozásában, ezért a szabályzat módosításának tárgyalását most nem javasolja, arra
később térjen vissza a testület.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a közbeszerzési szabályzat módosítására vonatkozó
javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az elhangzott szavazatok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 346/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. elrendeli a Közbeszerzési szabályzat jelen ülésre előterjesztett módosításának későbbi
ülésre való halasztását.
Határidő: 2013. februári soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2. A 2012. évi közbeszerzési tervet melléklet szerinti módosítással - egységes
szerkezetben – elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

20/ Piac helyének végleges kijelölése, összefüggésben a piac kialakításához benyújtandó
pályázatokkal
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 90/2012. (XI.21.) számú
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozatát:
A bizottság a Piac helyének végleges kijelölése, összefüggésben a piac kialakításához
benyújtandó pályázatokkal kapcsolatosan az alábbiakat javasolja elfogadásra:
Új piac kialakításával akkor ért egyet, ha pályázati úton támogatott lesz.
A Leader támogatás 90 %-os, maximum 1,5 milliót javasol hozzátenni.
Egyetért azzal, hogy megtörténjen, de vissza kell térni rá pályázati lehetőség esetén, és ha
konkrétan ismert a bekerülési költség mértéke.
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Az új helyszint javasolják pályázati lehetőség esetén.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a piac helyének végleges kijelölésére, összefüggésben a
piac kialakításához benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos előterjesztés szerinti javaslatot,
figyelemmel a bizottság javaslatára.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Később visszatérni a napirendre- szavazás 6 igen.
Képviselőtestület 347/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a Zalakarosi piac végleges helyéül a 261/36 hrsz-u ingatlan (helyszín)
kerüljön megjelölésre, amennyiben pályázati úton a helyszín támogatott lesz.
2/ Az 1. pontban kijelölt piac üzemeltetése kapcsán figyelemmel kell lenni a 2005. évi
CLXIV. Törvény 2. §. 5/a. pontjára, mely a helyi termelői piac fogalmát határozza meg azzal
összefüggésben, hogy az önkormányzatunknak lehetősége van a LEADER együttműködés
keretében pályázat benyújtására helyi termelői piac kialakítására.
Az együttműködési projekt címe, amely keretében a piac megújulhat:
Dél-zalai helyi termék megjelenésének elősegítése osztrák modellek alapján
3/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozatban megjelöltekre figyelemmel az
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező együttműködési megállapodást aláírja annak
érdekében, hogy a LEADER együttműködés keretében a projekt határidőben összeállításra
kerüljön.
4/ Felkéri a főépítészt, illetve a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 3. pont alapján a Zalakarosi
termelői piac kialakítására vonatkozó előzetes megvalósíthatósági tanulmány konkrét
tartamát dolgozza ki, költségekkel, melynek jóváhagyására felhatalmazza a polgármestert és a
tanulmány elfogadását követően erről tájékoztassa a képviselőtestületet.
5/ A piac megújulására 1,5 millió Ft-os önrészt hagy jóvá a 2013. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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21/ Temető úti árok lefedése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismertette a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 91/2012. (XI.21.) számú
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozatát:
A bizottság a Temető úti árok lefedésére vonatkozóan az olcsóbb, 2. variációt, 3.173. e Ft +
Áfa összegben javasolja elfogadásra.

Bácsai Attiláné: Jövő évi költségvetés terhére biztosítva.
Dr. Józsa Zsanett: Ez csak egy irányár volt annak érdekében, hogy a testület lássa a bekerülés
költségét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Temető úti árok lefedésére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 348/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1. Egyetért a Temető úti árok lefedésével.
2. Tekintettel arra, hogy az árok lefedésére a 2012. évi költségvetésben nincs elkülönítve
külön összeg, annak megvalósítását 2013. évben javasolja.
3. A beruházás megvalósítása érdekében a Temető úti árok lefedésének költségeire
(kivitelezés) a 2013. évi költségvetésben különít el összeget.
4. A Temetői árok lefedésének 2. számú változat tervezésére megbízza a LINAKRON
Mérnöki Kft.-t, melynek költségeit 2012. évben a költségvetési általános tartalék
terhére biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására.
5. Felkéri a Polgármestert, hogy az elkészült engedélyezési és kiviteli terv alapján a
kivitelezésre vonatkozó ajánlati felhívást terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: a tervezői megbízásra azonnal, 2013. februári soros ülés- a kivitelezésre ajánlat
kérés
Felelős: Novák Ferenc polgármester

36

22/ HÉSZ módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 92/2012. (XI.21.) számú
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozatát:
A bizottság a HÉSZ módosítását az alábbiakkal javasolja:
A Fő u. - Hegyalja u. tömbbelső vizsgálatát, a 2-est, valamint a 4-est is javasolja a táblázatból
kivenni.
Fel kell kérni a főépítészt, hogy az 1. sz. mellékletet aktualizálja, vegye figyelembe a
képviselőtestület korábbi ez irányú döntéseit.

Klie Zoltán: Mellékletben a korábbi döntés szerint van benne, korrigálható, elfogadásra
javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a HÉSZ módosítására vonatkozó javaslatot a bizottsági
észrevétellel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 349/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy
1.
Zalakaros város teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési
eszközök felülvizsgálatára, módosítására a 2013. január 2.-ától érvényes törvényi és rendeleti
előírások alapján elkészíttesse a közbeszerzési eljáráshoz szükséges ajánlati felhívást;

Határidő: 2013. februári soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2.
Közvetlenül megbízza az Hübner Tervező Kft.-t, Hübner Mátyás településtervezőt, a
még ebben az évben elindítandó (előrehozandó) tervezési munkákra:
- a Gyöngyvirág sor szabályozási szélességének korrigálása: 12 m;
- a fürdőtől keletre eső kerékpár út szabályozásának pontosítása;
- a templom önálló építési telkének kialakításához szükséges övezeti módosítása;
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- az iskola tömbön belül az építménymagasság korrigálása a tényleges magasságnak
megfelelően.
A tervezési munkák költségét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
3. Egyetért azzal, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletéből az alábbi elemek kerüljenek
törlésre:
- Fő u. - Hegyalja u. tömbbelső vizsgálata
- a 2-es pont: A Napfény Üdülőszövetkezet területén a lakáscélú hasznosítás szabályozási
tervi biztosítása
- a 4-es pont: Az Art Hotel előtti út forgalmi szerepének a vizsgálata, útterület csökkentés
lehetőségének a vizsgálata.
Felkéri a főépítészt, hogy az 1. sz. mellékletet aktualizálja, vegye figyelembe a
képviselőtestület korábbi ez irányú döntéseit.
Határidő: 2013. februári soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester

23/ Ajánlati felhívás elkészítése a 287/12. hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabóné Dr. Csányi Marianna: Megkérték az értékbecslést, a bizottság sem tárgyalta.
Dr. Józsa Zsanett: A testület korábbi döntésének eleget téve megkértük az önkormányzattal
keretszerződésben álló értékbecslőt is. Javaslata: 12.400 Ft/m2.

Novák Ferenc: A magasabbat vegyük figyelembe.
Böröcz József: Ugyanaz a véleménye
Novák Ferenc: Az ajánlati felhívásnál az induló magasabb, módosított árat fogadják el.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Szavazásra teszi fel a 287/12 hrsz-ú ingatlan hasznosítására vonatkozó ajánlati felhívás
elkészítésére vonatkozó javaslatot az előbbi módosítással együtt.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 350/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a Zalakaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő Zalakaros
287/12. hrsz-u (3925 m2 nagyságú) belterületi ingatlanát az előterjesztés mellékletét képező
pályázati felhívás alapján – az abban rögzített feltételekkel, 12.400 Ft/ m2 minimum árral versenyeztetés útján hasznosításra, illetve értékesítésre meghirdesse és a pályázati
dokumentációt a polgármester aláírja, a 330/2012(XI.07) számú testületi határozat
végrehajtásaként.
2/ A pályázati felhívásban a határidőket oly módon kell meghatározni, hogy a benyújtott
pályázatokat a Képviselőtestület 2012. december 13-ai soros ülésén tárgyalni tudja.
Határidő: 2012. december 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás alapján a versenyeztetési eljárás
lebonyolításáról.
Novák Ferenc polgármestert az ülésről távozik. Az ülés vezetését átadja az SZMSZ 24 § 1.
bekezdése alapján Deutschné Lang Erika alpolgármesternek.

24/ Támogatási kérelmek ügyében döntés, Non profit szervezetek pályázatai
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Deutschné Lang Erika: Bizottsági javaslatok?
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 97/2012. (XI.21.) számú
Humánpolitikai bizottsággal összevont ülésen hozott határozatát:
A bizottság a Non-profit szervezetek támogatására vonatkozó javaslatokat az alábbi kivétellel
elfogadásra javasolja az előterjesztésnek megfelelően:
- A Gyóntató székre 500 e Ft-ot javasol 1 millió Ft helyett.
Deutschné Lang Erika: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben javasolt támogatási
összegeket:
Szavazásra teszi fel a Karos Sprint Úszóklub részére a korosztályos úszóverseny
megrendezésének támogatására 50 e Ft összeget
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Képviselőtestület
elfogadta.

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot

Deutschné Lang Erika Szavazásra teszi fel a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
részére a Triatlon verseny felkészítésének díjazására, valamint a kutya-gyerek kommunikáció
iskolai rendezvény költségeire 270 e Ft összeget
Képviselőtestület
elfogadta.

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot

Deutschné Lang Erika Szavazásra teszi fel Karosi Ifjak Köre részére, környezettisztaság és
védelem népszerűsítéséhez (parkerdő takarítás) valamint az évente visszatérő Honismereti
kirándulás támogatására 185 e Ft összeget,
Képviselőtestület
elfogadta.

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot

Deutschné Lang Erika Szavazásra teszi fel Zalakarosi Iskoláért Alapítvány részére
tanulmányi versenyek nevezési díjaira és a versenyeken való részvételek támogatására 100 e
Ft összeget
Képviselőtestület
elfogadta.

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot

Deutschné Lang Erika Szavazásra teszi fel Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány részére
az Isteni irgalmasság templom gyóntató székének építéséhez 500 e Ft összeget
Képviselőtestület
elfogadta.

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot

Deutschné Lang Erika Szavazásra teszi fel a keszthelyi Georgikon Alapítvány részére a neves
szőlőnemesítő Dr. Bakonyi Károly munkáságának elismeréseként emlékmű állításához 100 e
Ft összeget
Képviselőtestület
elfogadta.

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot

Deutschné Lang Erika Szavazásra teszi fel Karosi Civilek Egyesülete részére
elsősegélynyújtó tanfolyam, 2012.évi adventi családi program, működési költségek, eszköz
beszerzésekre (vérnyomásmérő, vércukorszint mérő) 300 e Ft összeget
Képviselőtestület
elfogadta.

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
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Deutschné Lang Erika Szavazásra teszi fel Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére a
Zalakarosi autós élmény hétvége rendőri biztosításához 90 e Ft összeget
Képviselőtestület
elfogadta.

5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot

Deutschné Lang Erika Szavazásra teszi fel A Közösségi Ház keretében működő Ezüst Klub
karácsonyi és szilveszteri rendezvények, továbbá ismeretterjesztő előadások szervezéséhez
70 e Ft összegű pótelőirányzat biztosítását.
Képviselőtestület
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az elhangzott szavatok alapján az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 351/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.A Nonprofit szervezetek támogatási szabályzatában foglaltakra tekintettel az alábbi
szervezeteket részesíti támogatást.
1.1. A Karos Sprint Úszóklub részére a korosztályos úszóverseny megrendezésének
támogatására 50 e Ft összeget
1.2. A Zalakaros
Sportjáért Közhasznú Közalapítvány részére a Triatlon verseny
felkészítésének díjazására, valamint a kutya-gyerek kommunikáció iskolai rendezvény
költségeire 270 e Ft összeget
1.3. Karosi Ifjak Köre részére, környezettisztaság és védelem népszerűsítéséhez (parkerdő
takarítás) valamint az évente visszatérő Honismereti kirándulás támogatására 185 e Ft
összeget,
1.4. Zalakarosi Iskoláért Alapítvány részére tanulmányi versenyek nevezési díjaira és a
versenyeken való részvételek támogatására 100 e Ft összeget
1.5. Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány részére az Isteni irgalmasság templom
gyóntató székének építéséhez 500 e Ft összeget
1.6. A keszthelyi Georgikon Alapítvány részére a neves szőlőnemesítő Dr. Bakonyi Károly
munkáságának elismeréseként emlékmű állításához 100 e Ft összeget
1.7. A Karosi Civilek Egyesülete részére elsősegélynyújtó tanfolyam, 2012.évi adventi
családi program, működési költségek, eszköz beszerzésekre (vérnyomásmérő, vércukorszint
mérő) 300 e Ft összeget
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1.8. Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére a Zalakarosi autós élmény hétvége rendőri
biztosításához 90 e Ft összeget
biztosít.
2. Intézmények támogatási kérelmei
2.1. A Közösségi Ház keretében működő Ezüst Klub karácsonyi és szilveszteri rendezvények,
továbbá ismeretterjesztő előadások szervezéséhez 70 e Ft összegű pótelőirányzatot biztosít
A fenti támogatási igények pénzügyi forrásait a nonprofit szervezetek támogatási
megtakarításából engedélyezi.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására .
Határidő: 2012. december 15
Felelős: Novák Ferenc polgármester

25/ Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit
Kft-vel kötendő Megállapodás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Deutschné Lang Erika: A Jegyző asszonytól tájékoztatást kér.
Dr. Józsa Zsanett: Minden évben kötünk velük szerződést, a szolgáltatás biztosítása
lehetséges legyen, 1 évre legyen megkötve, lakosságszám szerint.
Böröcz József: KSH által javasolt lakosság számot miért nem fogadják el?
Dr. Józsa Zsanett: 2277 fővel fogunk számolni, ez a KSH általi adat, ez az irányadó.
Deutschné Lang Erika: Szavazásra teszi fel a Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási,
Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-vel kötendő megállapodás elfogadására vonatkozó
javaslatot az előterjesztés szerint.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 352/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a Zalakaros Város Önkormányzata és a Nagykanizsa és Környéke Szociális,
Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. között 2013. január 1 napjától 2013.
december 31. napjáig határozott időre kötendő - a Szolgáltató Mentorhálózat által a
rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségével kapcsolatos feladatok
ellátására vonatkozó – Megállapodás megkötésével.
A KSH hivatalos lakosság szám alapján- 2277 fő - fizetendő szolgáltatás díját 18.975,-Ft/hó
összeget a 2013.évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

26/ Központi ügyelet létesítése érdekében megállapodás az Országos Mentőszolgálattal
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Deutschné Lang Erika: Szavazásra teszi fel a központi ügyelet létesítése érdekében az
Országos Mentőszolgálattal történő megállapodásra vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 353/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV.
örvény 7.§. alapján 2006. január 1. hatállyal hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátására kötött
megállapodásban foglalt feladatellátás biztosítása érdekében 2013. január 1. napjától a
háziorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátását központi ügyelet útján kívánja ellátni.
A központi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében az Zalakaros Város Önkormányzata és az
Országos Mentőszolgálat között kötendő – a központi ügyelet közös diszpécserszolgálati
feladatainak ellátására vonatkozó - együttműködési megállapodást és annak mellékleteit,
valamint az Országos Mentőszolgálat a Kanizsa Dorottya Kórház és Zalakaros Város

43

Önkormányzata között kötendő szakmai együttműködési megállapodásban foglaltakkal az
előterjesztésben megfelelően egyetért / jóváhagyja.
2/Felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: polgármester

27/Feladat finanszírozási megállapodás megkötése Nagykanizsa Megyei Jogú Városával
közoktatási feladatellátásra
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Deutschné Lang Erika: Kötelességünk ezzel foglalkozni. Szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 354/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy Zalakaros Város Önkormányzata által 2010. július 30. napján kötött
feladat ellátási megállapodás alapján Horváth Máté Zalakaros, Hegyalja u. 52.sz. alatti
lakos, sajátos nevelési igényű gyermek általános iskolai tankötelezettség teljesítésének
biztosítására az Zalakaros Város Önkormányzata 2012/2013. tanévre vonatkozóan
pénzeszköz átadási megállapodást kössön Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatával.
Jóváhagyja, hogy Zalakaros Város Önkormányzata a 2012. szeptember 1.- december 31.
közötti időszakra vonatkozóan 267.000 Ft összegű pénzeszközt utaljon át 2012. december
31-ig a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző
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Deutschné Lang Erika: Javasolja a 28. napirendi ponttól a 31. napirendi pontig terjedő
előterjesztések zárt ülésen való megtárgyalását, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) a./ és b/
pontjában foglaltakra az alábbiak szerint:
28/ Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2013. január 1. napjától történő működtetésére című
napirendet – ötv 12§ (4) a). mint önkormányzati ügy
29/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása - ötv 12§(4) b)
30/ Városmarketinges munkájának értékelése – ötv 12§(4) a)- személyi ügy
31/ Elismerések adományozása – 12§(4)a)- kitüntetés
32/ Lakáscélú támogatás iránti kérelem

- 12§(4) a)- önkormányzati

Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő folytatását.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 355/2012. (XI.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:

Zárt ülést rendel el a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj kérelmek elbírálása
című napirend tárgyalására, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.

Zárt ülés rendel el:
/ Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2013. január 1. napjától történő működtetésére című
napirendet – ötv 12§ (4) a). mint önkormányzati ügy
/ Városmarketinges munkájának értékelése – ötv 12§(4) a)- személyi ügy
/ Elismerések adományozása – 12§(4)a)- kitüntetés
/ Lakáscélú támogatás iránti kérelem
- 12§(4) a)- önkormányzati
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Deutschné Lang Erika: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és
a nyílt ülést 15 óra 04 perckor bezárta, a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Szirtes Balázs
Jkv.hitelesitő

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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