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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2011. február 10-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. február 10-én 13,15 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád,
Szirtes Balázs képviselők. Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, sajtó
képviselői.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket, a sajtót és egyéb meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel minden képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja: Deutschné Lang Erika és Szirtes Balázs képviselőket.
Ismerteti a napirendi pontokat:
Napirend:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/A/ Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletek tartalmáról új rendelet alkotása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
3/B/ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/C/ A költségvetési rendelet elfogadásához kötődő Ör. módosítása
3/D/ 2011. évi Közbeszerzési Terv megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/E/ Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
4/ Közterület-használat rendjéről szóló Ör. pontosítása, részletesebb szabályozással
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
5/A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
4/2006. (II.10.) ör.
felülvizsgálata, Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
6/ Anyakönyvi feladatok ellátása díjtételének meghatározása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző

7/ Nagykorúvá vált fiatalok, szépkorúvá vált emberek köszöntése
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
8/ A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények
meghatározása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
9/ Közoktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/a/ Közoktatási intézménybe 2011/2012. tanévre beiratkozás időpontjának
meghatározása
10/b/ Beszámoló a Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtására tett intézkedésekről
10/c/ Alapító Okirat módosítása
10/d/ Térségi Oktatási Integráció jelenlegi állásáról szóbeli tájékoztató
11/ Piac helyének meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Tájékoztató a magánszállásadók érdekképviseletének létrehozásáról, valamint a
nonprofit szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Sport koncepció
Előad: Deutschné Lang Erika alpolgármester
14/ Méltó városkapuk kiépítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Városközpont kérdése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16/ Rendezvénytér kialakítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Tájékoztató és javaslatok Zalakaros város fejlesztésének egyes kérdéseiről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18/ Szökőkút létesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19/ Lakossági fórum ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/ Zalakaros.hu weboldal működésének felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester

21/ Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/ Együttműködési megállapodás felülvizsgálata a Vállalkozók Szövetségével
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23/ Önkormányzati tulajdonok felújítási, karbantartási terve
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24/ Települési infrastruktúra fejlesztése, karbantartásának lehetőségei, különös
tekintettel:
Panoráma út járda építésére, Szőlő út vizel vezetés, árok, Betyár csárda közvilágítás,
Kapitányköz vizel vezetés, árok, Futballpálya világítás, Új templom bejárat rendezése, Sport
szálló támfal folytatása, Hegyalja utca járda (Hajló köz-Temető közötti) megvalósítása,
Hősök tere ároklefedés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/ Tájékoztató a Képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei felterjesztéséről
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
26/ Tájékoztató a turisztikai egyesület „nagyrendezvényével” kapcsolatban
Előadó: Horváth Vencel turisztikai egyesület elnöke
27/Zalakaros Zrínyi utca 2. szám alatti ingatlan bérlete
Előadó: Novák Ferenc polgármester
28/ Közösségi Ház igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
29/ Gránit Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Novák Ferenc polgármester
30/ Karos Park Kft. vállalkozási szerződésének felülvizsgálata és üzleti tervének
elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
31/ Alapítványok ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
32/ Egyéni kérelem
Előadó: Novák Ferenc polgármester
33/ Sport Hotel üzemeltetésére pályázat kiírása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
34/ Állandó közbeszerzési bizottság tagjainak választása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

35/ Egyéb ügyek
35/1/ Men-Dan kérelmei
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Javasolja a napirendről levenni: a 11 számu – Piac helyének meghatározása - napirendet,
mivel a rendezvénytér kialakítása jelenleg folyik, ez befolyásolja a piac elhelyezésének
lehetőségét. A beruházások megvalósítása után az áprilisi soros ülésen javasolja
megtárgyalni.
Javasolja továbbá a 18. számu napirendet - Szökőkút létesítése - is levenni – azzal, hogy egy
későbbi időpontban kerüljön megtárgyalásra.
Javasolja levenni a 20. számu napirendet Zalakaros.hu weboldal működésének
felülvizsgálata – levenni, és az áprilisi soros ülésen tárgyalni.
A honlap áttekintésre kerülnek, a tapasztalatok figyelembevételével tovább kell gondolni.
Javasolja levenni a 22. számu napirendet – Együttműködési Megállapodás felülvizsgálta a
Vállalkozók Szövetségével, szeptemberi soros ülésen javasolja tárgyalni azzal, hogy a
Vállalkozók Szövetségét tájékoztattuk.
Levételre javasolja a 24. számu napirendet - Települési infrastruktúra fejlesztés – mivel a
2011. évi költségvetést érinti, és a napirend során több ezzel kapcsolatos téma kerül
megtárgyalásra.
Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy 7 igen, egyhangú szavazással
elfogadta 11. a 18, a 20, a 22, 24 számu napirendek levételét, későbbi ülésre történő
napirendre tűzését.
Kérdezem, van-e valakinek javaslata, kiegészítése a napirendi tárgysorral kapcsolatban.
Kérem, hogy az így módosult, teljes napirendi tárgysorról szavazzanak. Megállapítom, hogy a
képviselőtestület 7 igen, egyhangú szavazással elfogadta a napirendi tárgysort

Napirendi pontok tárgyalása.
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Józsa Zsanett: A Polgármester beszámolójában 2 határozathoz határidő módosítást
kértünk.
A 235/2010. (X.28.) számu határozat végrehajtására 2011. március 15-ig,
A 249/2010. (XI.17.) számu határozat végrehajtására 2011. június 9-i soros ülésig,

A 281/2010. (XII.09.) számu határozat 7. pontjára vonatkozóan külön előterjesztést
javasolunk készíteni, melynek végrehajtási határidejét 2011. április 7-i soros ülésig kérjük
engedélyezni.
A 22/2010. (II.11.) számu határozatra vonatkozóan a jegyző, illetve a hivatal dolgozói részére
2011. évben új teljesítménycélok és követelmények kerültek megállapításra, melyet jelen
ülésen tárgyal a testület. Az egyéni célokat a jegyző állapítja meg.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolóját az elhangzott határidő
módosításokkal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 16/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját az alábbi határidő módosításokkal elfogadja:
A 235/2010. (X.28.) számu határozat végrehajtási határidejét 2011. március 15-ig
engedélyezi.
A 249/2010. (XI.17.) számu határozat végrehajtási határidejét 2011. június 9-i soros
ülésig engedélyezi.
A 281/2010. (XII.09.) számu határozat 7. pontjára vonatkozóan külön előterjesztést kell
készíteni, melynek végrehajtási határidejét 2011. április 7-i soros ülésig engedélyezi.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

2/ Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai bizottság együttes határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 1 /2011. (I.31..) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság:

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 1 /2011. (I.31..) számú Humánpolitikai
bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Igazgatási Bizottság együttes határozatát:
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 1 /2011. (I.31..) számú Humánpolitikai bizottsággal,
valamint az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Bácsai Attiláné: A rendelet-tervezet 2 §-a - beruházások előirányzata – pontosításra került,
ezért a kiküldött bizottsági anyagtól eltérő. 302.925 eft-tal javasolja elfogadni.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
3/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete
a 2010.évi költségvetésről szóló
2/2010.(II.12.) számú
Önkormányzati rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, a többszörösen módosított, államháztartásról szóló
1992.évi XXXVIII. tv. és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.)
számú Kormányrendelet alapján a 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.12.) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A”R” 3.§. (1) - (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszegét
1.350.154 eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.

(2)A bevételi előirányzatokon belül
- Az intézményi működési bevételeket
- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit
- Az önkormányzatok költségvetési támogatását
- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
- A támogatás értékű bevételeket
- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket
Európai Uniós projektekhez támogatás
- A véglegesen átvett pénzeszközöket
- A kölcsönöket
- A pénzforgalom nélküli bevételeket

153.750 eFt-ban
363.899 eFt-ban
307.883 eFt-ban
9.580 eFt-ban
408.331eFt-ban
15.500 eFt-ban
372.930 eFt-ban
28.368 eFt-ban
6.000 eFt-ban
72.343 eFt-ban

A kiadási előirányzaton belül

-

- a működési célú kiadásokból
- a személyi jellegű kiadásokat
a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a speciális célú támogatásokat

301.284 eFt-ban
77.132 eFt-ban
438.140 eFt-ban
20.397 eFt-ban
66.690 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat
- felújítási kiadásokat
- támogatásértékű felhalmozási célú kiadásokat
- véglegesen átvett pénzeszközöket
- kölcsönöket
- a tartalékokat

302.925 eFt-ban
79.688 eFt-ban
7.046 eFt-ban
22.542 eFt-ban
2.000 eFt-ban
26.513 eFt-ban

a finanszírozási kiadásokat (hiteltörlesztés)

5.797 eFt-ban

hagyja jóvá.
(3) A költségvetési hiány összege 66.546 eFt. A költségvetési hiány finanszírozása belső
forrásból, az előző évi pénzmaradvány igénybevételével történik.
2. §
A”R” 9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint
állapítja. Ezen belül a beruházások előirányzatát 302.925 eFt összeggel hagyja jóvá.
3.§
A 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 25.428 eFt összegben hagyja jóvá.

4.§.
A 11.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékait a 7. számú mellékletben felsorolt célokra
azzal hagyja jóvá, hogy egyben meghatározza azok átcsoportosításra való jogosultságát is. A
céltartalék összegét 1.085 eFt összegben hagyja jóvá.
5.§.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Rendelkezéseit a 2010. évi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.

Novák Ferenc
polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2011. február 11.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

3/A/ Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló
önkormányzati rendeletek tartalmáról új rendelet alkotása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 13/2011. (II.10.) számú határozata:
A bizottság:
A Költségvetést megalapozó önkormányzati rendelet- tervezet elfogadását javasolja a
képviselőtestület számára az előterjesztésnek megfelelően
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete
Zalakaros Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi
(szerkezetének , mellékleteinek ) meghatározásáról
Zalakaros Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ában foglaltakra az önkormányzat költségvetési rendelete
és zárszámadási rendelete mérlegei tartalmáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A Képviselő-testület költségvetési rendeletét az alábbi szerkezetben határozza meg:
A rendelet hatálya
Költségvetés bevételei és kiadásai
I. Önkormányzat bevételei és kiadásai
Általános és céltartalék
Többéves kihatással járó feladatok
Közvetett támogatások
Európai Uniós projektek
II. A költségvetés végrehajtásának szabályai
A költségvetési intézmények gazdálkodása
A polgármester hatásköre
Vegyes rendelkezések
Záró rendelkezések
Szöveges indoklás

(2) A költségvetési rendelet mellékleteinek jegyzéke e rendelet 1. sz. melléklete
tartalmazza.
2. §
(1) A Képviselő-testület a zárszámadási rendeletét az alábbi szerkezetben határozza meg:
Zárszámadás
Önkormányzat vagyona
Közvetett támogatások
Pénzmaradvány
Záró rendelkezések
Szöveges indoklás
(2) A zárszámadási rendelet mellékleteinek jegyzékét e rendelet 2. sz. melléklete
tartalmazza.
3. §
Az Önkormányzat a 249/2000. (XII. 24) számú Kormányrendelet 37.§. (7) bekezdésére
hivatkozva a leltározást kettő évenként hajtja végre.
4. §
Záró rendelkezés
1/ Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január
1. napjától kell alkalmazni.
2/Ezzel egyidejűleg az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés
végrehajtásáról szóló 5/2008. (II.15) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc
Polgármester

Záradék:
Kihirdetve 2011. február 11.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

3/B/ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai bizottság együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 2 /2011. (I.31..) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására
rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja, az alábbiak figyelembe vételével:
az intézmények gazdaságos működtetésének felülvizsgálata érdekében:
- a Polgármesteri Hivatal átvilágítását a jegyző végezze el és azt az április testületi ülésre
terjessze elő.
- A Móra Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
gazdálkodásának felülvizsgálatára közoktatási szakértőktől ajánlatokat kell kérni, megkeresve
a kistérségi feladatellátásban tapasztalattal rendelkező Szentlőrinci szakértőt is.
Az intézmény gazdálkodásának felülvizsgálata során különösen az alábbiakra kell választ
adni: intézmény által ellátott kötelező, valamint nem kötelező feladatellátásokra, azok
költségére, a bejáró gyermekek költségére, illetve arra vonatkozóan is számítást kell végezni,
hogy milyen költséggel jár, ha az intézmény önálló marad.
A bizottság többségi véleménnyel javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
illetménykiegészítése 10 %-al megemelésre kerüljön.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság együttes határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2 /2011. (I.31..) számú Humánpolitikai
bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására
rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja, az alábbiak figyelembe vételével:
az z intézmények gazdaságos működtetésének felülvizsgálata érdekében:
- a Polgármesteri Hivatal átvilágítását a jegyző végezze el és azt az április testületi ülésre
terjessze elő.
- A Móra Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
gazdálkodásának felülvizsgálatára közoktatási szakértőktől ajánlatokat kell kérni, megkeresve
a kistérségi feladatellátásban tapasztalattal rendelkező Szentlőrinci szakértőt is.
Az intézmény gazdálkodásának felülvizsgálata során különösen az alábbiakra kell választ
adni: intézmény által ellátott kötelező, valamint nem kötelező feladatellátásokra, azok
költségére, a bejáró gyermekek költségére, illetve arra vonatkozóan is számítást kell végezni,
hogy milyen költséggel jár, ha az intézmény önálló marad.
A bizottság többségi véleménnyel javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak
illetménykiegészítése 10 %-al megemelésre kerüljön.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Igazgatási bizottság együttes határozatát:
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 2/2011. (I.31..) számú Humánpolitikai bizottsággal,
valamint az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapítására
rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja, az alábbiak figyelembe vételével:
az z intézmények gazdaságos működtetésének felülvizsgálata érdekében:
- a Polgármesteri Hivatal átvilágítását a jegyző végezze el és azt az április testületi ülésre
terjessze elő.
- A Móra Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
gazdálkodásának felülvizsgálatára közoktatási szakértőktől ajánlatokat kell kérni, megkeresve
a kistérségi feladatellátásban tapasztalattal rendelkező Szentlőrinci szakértőt is.
Az intézmény gazdálkodásának felülvizsgálata során különösen az alábbiakra kell választ
adni: intézmény által ellátott kötelező, valamint nem kötelező feladatellátásokra, azok
költségére, a bejáró gyermekek költségére, illetve arra vonatkozóan is számítást kell végezni,
hogy milyen költséggel jár, ha az intézmény önálló marad.
A bizottság javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetménykiegészítése 10 %al megemelésre kerüljön.
Novák Ferenc: A pályázati forrásokra nagy figyelmet fordítanak, amely növeli a költségvetés
összegét.
Bácsai Attiláné: Év közben pályázatokból és egyéb forrásokból tovább növelhetők a
bevételek. 24 % fordítható fejlesztésekre, a fennmaradó működésre, fenntartásra,
városüzemeltetés, oktatás, egészségügy, szociális, egészségügy, vagyongazdálkodás.
Az általános és céltartalékok összege pontosításra került, a megosztás az alábbi:
Általános tartalék 21.800 eFt, céltartalék 80.400 eFt, összességében nem változik.
A könyvvizsgálóval egyeztetve: 3 § /5/ bek., kiegészül az alábbival : ………
„amely az előző évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra”.
Marton Tamás: Kérdése, hogy a dologi kiadásba 300 millió körüli kiadás szerepel, miből áll
össze, bontva kéri.
Bácsai Attiláné: A 3/b. mellékletben van lebontva.
Böröcz József: A költségvetést folyamatosan meg kell újítani, kevés a beruházásokra és
felújításokra elkülönített pénzösszeg. A település előrelépését ezek a költségek segítenék elő.
Sok az intézmények fenntartási költsége, a csökkentésére oda kell figyelni. Az átvilágítás
fontos.
Novák Ferenc: Pályázatokból bővíthetők a fejlesztési források. Lakások eladásából is lehet a
költségeket csökkenteni, saját brigád létrehozása is megfontolandó, hogy a fejlesztésekre több
összeg jusson.
Deutschné Lang Erika: Köszöni a pénzügyi osztályvezetőnek a költségvetés elkészítését. Hitel
felvételével nem számol a költségvetés, így szigorúan be kell tartani.
Kormányzati segítség, hogy az IFA utáni támogatás mértéke 1 Ft-ról 1,50-re emelkedett.
Az intézményi működtetés területén az új bölcsőde többletfeladat, de fontos.
A megkezdett pályázattal támogatott célok fontosak.
Kerékpáros centrum építése valósul meg a sport hotel mellett – kerékpáros pályázatból,
valamint a buszváró, buszpályaudvar – közösségi közlekedés pályázatból.
Óvoda felújítás – szintén pályázatból, valamint járdaépítések, fedett rendezvénytér, iskola
felújítás, templom környékének rendbetétele.

Szijártóné Gorza Klára: Egyetért az alpolgármester által elmondottakkal. A működés
egyensúlya biztosított. Fontosak a többletbevételek megszerzése, amelyek beruházásra,
felújításra fordíthatók. A rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Bácsai Attiláné: A törvény szerinti egyeztető eljárásról szól.
(Az egyeztetések – Vállalkozók Szövetsége és a Kamara együttes véleménye - a
jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Marton Tamás: A 3/b. táblázat szerint a közvilágítás 13 millió Ft, ez 2011. évre csak
közvilágítás költséget, vagy más költséget is tartalmaz?
Bácsai Attiláné: A karbantartást is tartalmazza.
Marton Tamás: Ha csak közvilágítás költsége, akkor túl van tervezve.
Bácsai Attiláné: A közbeszerzési eljárásnál csak az áramdíjra vonatkozott, egyéb díjakra nem
vonatkozik a csökkenés.
Marton Tamás: Soknak tartja az összeget.
Bácsai Attiláné: A pályázatot lebonyolító ezt az összeget hozta ki.
Novák Ferenc: Át kell vizsgálni, mennyire túlzó a 13 millió Ft.
Kötő Attila: A Vállalkozók Szövetsége levelében kaptunk javaslatot, ami nem jelöli meg,
miből kerül megvalósításra.
A bizottság által megfogalmazott javaslatot fogadja el a testület.
Novák Ferenc: Összefoglalja az elhangzottakat.
Marton Tamás felvetésével egyetért a közvilágításra vonatkozóan.
A bizottsági véleményeket figyelembe kell venni.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokat az iskola gazdálkodásának
felülvizsgálatára vonatkozóan.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatokat
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 17/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Móra Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
gazdálkodásának felülvizsgálatára közoktatási szakértőktől ajánlatokat kell kérni,
megkeresve a kistérségi feladatellátásban tapasztalattal rendelkező Szentlőrinci
szakértőt is.
Az intézmény gazdálkodásának felülvizsgálata során különösen az alábbiakra kell
választ adni: az intézmény által ellátott kötelező, valamint nem kötelező
feladatellátásokra, azok költségére, a bejáró gyermekek költségére, illetve arra
vonatkozóan is számítást kell végezni, hogy milyen költséggel jár, ha az intézmény
önálló marad.
Határidő: 2011. április 7.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató

Novák Ferenc: Külön határozati javaslatként javasolja megfogalmazni Marton Tamás által
javasoltakat. A közvilágítási megtakarításokat figyelni kell, és csak erre a célra kerülhet az
összeg felhasználásra.
A polgármesteri hivatal a megtakarításokra vonatkozóan készítsen előterjesztést év végén.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatokat
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 18/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli, hogy az önkormányzat 2011.évi költségvetésének megállapításáról szóló
önkormányzati rendelet 3/b. sz. mellékletében a közvilágítási szakfeladaton történő
megtakarítás estén az előirányzat átcsoportosítása csak közvilágítási célra kerülhet
felhasználásra.
Elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal a megtakarításokat kísérje folyamatosan
figyelemmel, és
megtakarítás esetén készítsen előterjesztést az előirányzat
felhasználásra vonatkozóan az év végén.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a teljes költségvetési rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
5/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete
a 2011.évi költségvetésről

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, valamint államháztartásról szóló többször módosított
1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht. ) 65.§.(1) bekezdésében, 68.§ (2)
bekezdésében és a 118.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény,
a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 1.§ (6) bekezdés b) pontjában és a 77.§ 81)
bekezdésben, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) számú
Kormányrendelet 36.§ (5-6) bekezdéseiben foglaltak alapján Zalakaros Város 2011. évi
költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet (a továbbiakban „R”) hatálya Zalakaros Város Képviselő-testületére, annak
bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat irányítása és felügyelete alá
tartozó költségvetési szerveire terjed ki.
2.§
(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés
szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv külön címet alkot a
melléklet szerint.
(3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot. (3.b.számú melléklet szerint)

4.számú

(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások az 5. sz.
melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
(5) Az önállóan működő költségvetési szerv alcímet alkot.

A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011.évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét
1.066.630 eFt-ban állapítja meg.
(2) A 2011. évi költségvetési bevételeinek összegét 943.430 eFt –ban hagyja jóvá, melynek
jogcímei:
- az intézményi működési bevételeket

138.203 eFt

- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

354.571 eFt

- az önkormányzatok költségvetési támogatását

292.546 eFt

- a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

15.200 eFt

- a támogatás értékű bevételeket
- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket
Európai Uniós projektekhez támogatás
- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök
- a kölcsönöket

104.043 eFt
15.500 eFt
40.775 eFt
35.000 eFt
3.867 eFt

hagyja jóvá .
(3) A költségvetési kiadások összegét 1.060.833 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímeken:
- a működési célú kiadások
- személyi jellegű kiadások
- a munkaadókat terhelő járulékok
- a dologi jellegű kiadások
- felhalmozási célú kiadások
- beruházási kiadások
- felújítási kiadások

281.746 eFt
72.823 eFt
363.248 eFt
160.800 eFt
10.700 eFt

- a támogatás értékű kiadások

1.000 eFt

- véglegesen átadott pénzeszközök

66.316 eFt

- ebből: az ellátottak pénzbeli juttatásai

18.316 eFt

- támogatási kölcsönök

2.000 eFt

- a tartalékok

102.200 eFt

(4) A költségvetés (felhalmozási célú ) hiányának összegét 117.403 eFt-ban állapítja meg. A
hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvány (felhalmozási célú)
bevonásával történik
(5) A finanszírozásai kiadásokat (hiteltörlesztés) 5.797 e Ft-ban hagyja jóvá, mely az előző
évi pénzmaradványból kerül finanszírozásra.
(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a
2.számú melléklet tartalmazza.
(7) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a számlavezető pénzintézethez
nyújtson be folyószámla hitel kérelmet az átmenti likviditási hiányok kezelésére. A
folyószámlahitel maximált összege 50.000 eFt, a hitel lejártának időpontja 2012. február 28.
(8) Az önállóan működő költségvetési szerv (Közösségi Ház) bevételei és kiadásai az 4/a
számú melléklet szerint beépülnek be az irányító szerv által kijelölt költségvetési szerv, a
Polgármesteri Hivatal költségvetésébe.
(9) A Képviselőtestület költségvetési létszám előirányzatot 96,5 főben állapítja meg. A
Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó önállóan működő költségvetési szerv /feladatok
statisztikai létszámkeretét 46 főben , ezen belül a köztisztviselők létszámát 30 főben hagyja
jóvá a 3/b. sz. melléklet szerint, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a
Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
létszámkeretét 50,5 főben hagyja jóvá a 4. számú melléklet szerint.
(10) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 7 fő
I.
Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.,és 2. sz.
mellékletek tartalmazzák.

5.§
A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3. számú és a
3/a. számú mellékletek, a költségvetési szervek bevételeit költségvetési szervenként
(címenként) a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6.§
A Képviselő-testület 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint az
önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül
szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti – előirányzatait, valamint a költségvetési
szervenkénti támogatásokat a 4 sz. melléklet szerint állapítja meg.
7.§
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű
feladatok kiadásait címenként – ezen belül szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként –
a 3/a. és a 3/b. számú mellékletek, a speciális célú támogatásokat a 3/c. sz. melléklet szerint
állapítja meg.
8. §
A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 5.sz. melléklet szerint 10.700 eFt
előirányzattal hagyja jóvá.
9. §
A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. sz. melléklet szerint állapítja
meg. Ezen belül a beruházások előirányzatát 160.800 eFt összeggel hagyja jóvá.
Általános és céltartalék
10. §
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 21.800 eFt összegben hagyja jóvá.

11. §
A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 80.400 eFt összegben, a 7. sz.
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg azzal, hogy meghatározza az átcsoportosításra
való jogosultságot is.
Több éves kihatással járó feladatok
12.§
(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a
8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester
kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Zalakaros Város önkormányzata által felvett hitelállomány, kezességvállalás
alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
13. §
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
Európai Uniós Projektek
14.§.
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6. számú
melléklet tartalmazza.

II.
A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
15.§
(1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester és a bizottságok a költségvetés végrehajtásáról meghatározott
hatásköreik szerint gondoskodnak.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetésének
végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért és a
bevételek növeléséért – az alapfeladatok ellátásának biztosításával – a költségvetési
szerv vezetője a felelős.
(4) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a
jóváhagyott önkormányzati finanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy
megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodása, teljesíthető legyen a
kötelezően ellátandó feladatai.
(5) Az költségvetési szerv kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és
feladatokra teljesíthet. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával, az
előirányzatok módosítását (felemelését) követően vállalható.
(6) Az önállóan működő költségvetési szerv előirányzatának a Képviselő-testület
hatáskörébe tartozó változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatokat végző Polgármesteri
Hivatal vezetője jogosult kezdeményezni a Képviselő-testületnél.
16.§.
A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök befektetéséről – megfelelő
garanciák és biztonság mellett - értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
17.§
(1) A Képviselőtestület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv részére - az
önkormányzati finanszírozását - a likviditási tervének megfelelően biztosítja. Ettől csak
rendkívüli kifizetések esetén lehet eltérni.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását a Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerveknél negyedévente kell a Képviselőtestület elé

terjeszteni azzal, hogy az I. negyedévben csak abban az esetben kerül sor a költségvetés
módosítására, ha azt az állami támogatások kiutalása szükségessé teszik. Kiemelt
fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék és az évközben keletkezett sajátos működési
bevételi többletek - bevételek terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza
a polgármesterre azzal, hogy az esetenkénti felhasználás nem haladhatja meg a 5.000 eFtot.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szakfeladatok, beruházási,
felújítási célok, illetve a pénzeszköz-átadások esetében - kivéve az Alapítványi
támogatásokat és közérdekű kötelezettségvállalásokat - a rendeletekben megjelölt célok
között az előirányzatokat átcsoportosíthatja, új célt azonban csak 5.000 eFt egyedi
értékhatárig jelölhet meg.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok
teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz.
mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint
rendelkezik.
(7) Az átruházott határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által
jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(8) Az átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni.
A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot
tenni.
18. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi
döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet
egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület a 17. § (8) bekezdésben foglalt módon dönt.

19. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
20.§
A Képviselő-testület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a
költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe
véve – a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.
21.§
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

22.§

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a
100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Vegyes rendelkezések
23.§.
(1) Pályázat alapján támogatásban részesülhetnek a helyi érdekeket képviselő és a városban
működő egyesületek, alapítványok, valamint azon városi rendezvények, melyeket a
Képviselőtestület is támogat.
(2) A támogatások kiutalásának feltétele, hogy a támogatott és a támogató nevében eljáró
között írásbeli megállapodás kerüljön megkötésre, amely megállapodás kiemelten kell,

hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét, megfelelve az Áht. 13/A § (2)
bekezdésében foglaltaknak. A támogatott újabb támogatásra nem jogosult, amennyiben
elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget.
(3) A Képviselőtestület a 8 órát meghaladó külföldi tartózkodás esetén 40 EURO, négy
óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő külföldi tartózkodás esetén 20 EURO napidíjat
állapít meg.
(4) A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolási rendjének megállapítására a
Képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel. A polgármester külföldi kiküldetését a
Képviselőtestület hagyja jóvá.
(5) A béren kívüli juttatásokról, azok igénybevételéről és feltétel rendszeréről a közszolgálati
szabályzat rendelkezik. A közalkalmazottak és egyéb munkavállalók juttatásairól a
munkaügyi szabályzat rendelkezik. A béren kívüli juttatások összege 2011.évben a
költségvetési törvényben foglaltak szerint került megállapításra.
24.§
(1) A Képviselőtestület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig - a
bevételek és kiadások teljesítése érdekében - tett intézkedéseit. Ezek pénzügyi hatásait a
13. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési
rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
25.§
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2011. év során
alkalmazni kell .

Novák Ferenc

Dr. Józsa Zsanett

polgármester

jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2011. február 11.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

3/C/ A költségvetési rendelet elfogadásához kötődő Ör. módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: A bizottságok módosító javaslatában szerepel, hogy a jegyző világítsa át a
hivatalt és az szükség esetén kerüljön átszervezésre.
Javasolja, hogy az illetménykiegészítés jelen ülésen ne kerüljön tárgyalásra, hanem az
átvilágítás után az áprilisi soros ülésre kerüljön előterjesztésre.
Szirtes Balázs: A dolgozók illetményére vonatkozó döntést meg kell hozni, a végrehajtást kell
a következő ülésre tenni, a 10 % illetmény kiegészítést javasolja.
Cziráiné Pakulár Judit: Javasolja az illetménykiegészítést jelen ülésen elfogadni, mivel nem
plusz juttatás, hanem az elvett jövedelem pótlása. Így is kevesebb lesz a dolgozók jövedelme.
Kötő Attila: A hivatal átvilágítás és a 10 %-os béremelés ellentmondásos. A polgármester
javaslatával ért egyet, javasolja elhalasztani.
Böröcz József: Egyetért a hivatal dolgozói javadalmazása elhalasztásával, csak átvilágítás
után kerülhet rá sor.
Süslecz Árpád: Egyetért a szigorral, de amennyiben az átvilágítás megtörtént, és van
megtakarítás, visszamenőleg kapják meg a bérkiegészítést a dolgozók.
Novák Ferenc: Összefoglalja az elhangzottakat.
17 -18 % kafetéria csökkenése van a köztisztviselőknek. Ennek egy részét a jövedelembe
próbálja visszaadni a testület. Fontos a dolgozók anyagi elismerése is. Több mint 5 éve nem
volt béremelés, a jutalmak sem kerültek fizetésre. A lehetséges összeget, amely bérfejlesztésre
fordítható, a költségvetésbe be kell venni. Az átvilágítás után lehet a dolgozóknak
visszamenőleg biztosítani a bérfejlesztést.
Szavazásra teszi fel azon javaslatot, hogy az illetménykiegészítés vonatkozásában az
átvilágítást követően, az áprilisi soros ülésen döntsön a testület.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül egyetért
azzal, hogy a Hivatal átvilágítását követően, az áprilisi soros ülésen kerüljön megtárgyalásra a
dolgozók bérfejlesztése és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 19/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az intézmények gazdaságos működtetésének felülvizsgálata érdekében:
1/ Felkéri a jegyzőt, hogy a polgármesteri Hivatal működését tekintse át és az erről
készült szakmai anyagot terjessze a képviselőtestület következő soros ülése elé.

2/A Polgármesteri Hivatal dolgozói illetménykiegészítése az átvilágítást követően, az
áprilisi soros ülésen kerül megtárgyalásra.
Határidő: 2011. április 7.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

3/D/ 2011. évi Közbeszerzési Terv megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 1/2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság:
A 2011. évi közbeszerzési terv megállapítására vonatkozó előterjesztést elfogadásra
javasolja azzal, hogy a közösségi közlekedés pályázatát a tervből törölni szükséges, tekintettel
arra, hogy a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulásának beruházásában valósul meg.
Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 1 /2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a 2011. évi Közbeszerzési Tervét az
alábbi módosításokkal, kiegészítésekkel:
- a táblázatot egészítsék ki az egyes tervezett beruházások várható összegével és azt egy
Excel táblázatba foglalva juttassák el a Képviselőtestület minden tagjának.
- az önkormányzat írjon ki a közbeszerzések lebonyolítására pályázatot kizárólag egy évre.
Ezzel gyorsítani lehet a közbeszerzések bonyolítását is.
- a Zalakarosi székhelyű vállalkozásokról készítsenek egy listát szakmánként.
- az Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítások kerüljenek ki a Közbeszerzési tervből,
tekintettel arra, hogy csak konkrét beruházási, felújítási célokat tartalmazhat a terv.
- Javasoljuk, hogy a Liget utcai szolgálati lakás (4 lakás), a Rákóczi utcai önkormányzati
bérlakások felújítás helyett kerüljenek értékesítésre. Az ebből befolyó összeget pedig
fordítsuk a többi épület felújítására.
- A közbeszerzési terv táblázatában az Ökoturisztikai pályázat, valamint a Közösségi
közlekedési pályázat nem szerepelhet mivel ezeket a beruházásokat a Zalakarosi Többcélú
Kistérségi Társulás valósítja meg.
Dr Józsa Zsanett: Ismerteti a Közbeszerzések Tanácsának útmutatóját, a közbeszerzési terv
tartalmára vonatkozóan. Az ajánlásban felhívták a figyelmet, hogy a bekerülés költség ne
jelenjen meg.
A közbeszerzési referenssel egyeztetve, az útmutató alapján az utolsó két oszlop helyet cserél.
Cziráiné Pakulár Judit: A közösségi közlekedés és kerékpáros pályázat a kistérség
megvalósításában lesz. A többi pályázat a hivatal lebonyolításában működött, a megvalósítás
nagyon komoly szakmai munkát igényel, ha nem megfelelő juttatások miatt elmennek a jó
szakemberek, problémák adódnak.

Novák Ferenc: A következő ülésre kéri a lakások felújítására vonatkozó koncepció
elkészítését, valamint a felújítások vonatkozásában a régi településközpontban lévő
pincesöröző, gyógyszertár épületére észrevételeket vár, melyet javasol külön napirendként
tárgyalni.
Marton Tamás: Javasolja, hogy a villamos energia beszerzés 2011. októberében kerüljön
kiirásra.
Böröcz József: A közbeszerzési pályázatoknál javasolja figyelembe venni, hogy a helyi
vállalkozások mit tudnak ebből megvalósítani. Főleg ők legyenek támogatva, beruházások és
kivitelezések esetén.
Kötő Attila: A helyi vállalkozásokkal kapcsolatosan kimutatást kértek a Vállalkozók
Szövetsége elnökétől, amely referenciát is jelenthet, ez kiegészítésre kerül az önkormányzat
nyilvántartásában lévő vállalkozókkal.
Marton Tamás: A szabályzat-tervezet 10.pontját kéri javítani – gazdasági bizottság helyett
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra. .
Az elektronikus pályáztatás nincs kifejtve. E-mailen kell megvalósítani, papírkiváltással, ez
olcsóbb és környezetkímélő.
Deutschné Lang Erika: Támogatja a polgármester javaslatát, arra vonatkozóan, hogy külön
napirend legyen a következő soros ülésen a lakások hasznosítása, és meg kell vizsgálni a fiatal
házasok lakáshoz jutásának feltételeit is.
Novák Ferenc: Egyetért azzal, hogy a hivatal szakemberei kevesebb papírt használjanak, de
az elektronikai ügyintézés jogi szabályozást igényel, utána lehet megvalósítani.
Javasolja határozatba foglalni az alábbiakat:
A következő ülésre lakáshasznosításra, felújításra vonatkozóan, valamint a fiataloknak
kedvező lakáshoz jutás lehetőségét vizsgálva előterjesztést kell készíteni.
A villamos energia beszerzés dátumát októberre szükséges javítani.
A helyi vállalkozókat meg kell keresni a felújítások, beruházások vonatkozásában.
Dr Józsa Zsanett: Kéri, hogy a járdafelujitásokra tegyenek javaslatot a képviselők, hogy a
terveztetést, engedélyeztetést be tudja a hivatal költségelni.
Novák Ferenc: Egyetért, hogy a képviselők tegyenek javaslatokat a járdafelujitásokra
vonatkozóan.
Meg kell oldani a Panoráma úti járda megépítését, az iskola beázás megszüntetését, a konyha
működőképességét biztosítani kell, valamint a csapadékvíz elvezetés megoldása is fontos.
Elfogadni javasolja a rendezvénytér saját erőből történő megvalósítását, már szezonra
működhetne.
A Panoráma úti járda nagy költség, de a Szőlő utcában is fontos lenne a járda megépítése, az
árok lefedésével. A megvalósítás érdekében a tervezést el kell indítani A Hegyalja-Liget utcai
vizelvezetés megoldása is fontos.

Czirákiné Pakulár Judit: A felújítások a 23.napirend keretében szerepelnek, ezekről ott
döntsön a testület, ne ezen napirend keretében.
A Panoráma utcai járdára készült-e új költségbecslés, a régi 23 millió Ft-os.
Novák Ferenc: Elsősorban utak, járdák felújítása, építése a fontos, ezekről kell dönteni.
Deutschné Lang Erika: A Panoráma úti járdaépítést támogatja.
Böröcz József: A járda lefedést saját brigáddal, saját kivitelezésben kell megoldani.
Dr Józsa Zsanett: Ha a közfoglalkoztatási pályázat eredményes lesz, és a pályázat során
alkalmazható a feladat ellátására megfelelő munkavállaló akkor a brigád elvégezheti a kisebb
javitásokat. Amennyiben a fenti feladatoknak összértéke meghaladja a közbeszerzési
értékhatárt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni és nem láthatja el Karos Park a munkát,
mivel a kft-t közszolgáltatás ellátására hozta létre az önkormányzat. A kisebb munkálatokat el
lehet végeztetni a brigáddal, de új járdaépítést nem lehet megoldatni a közbeszerzés miatt.
A Karos Park 90 %-ban közszolgáltatási és csak 10 %-ban fordíthat beruházási feladatokra
munkát, igy saját szervezeten belül a jogszabályi előírások miatt nem végezhetőek el a
nagymunkák.
Süslecz Árpád: Ujfalu-Ujmajor járda lesz-e tervezve? Behiákon vannak e célra megfelelő
40x40-es betonlapok, azokkal le lehetne rakni.
Kötő Attila: Ha terveztetni akarjuk a járdát, akkor 2 év múlva lehet nekiállni a járdaépítésnek.
A Közútkezelő hozzájárult, hogy a 40x40-es betonlapokat kavicságyba lerakva a járda
ideiglenesen elkészüljön, melyet a tavaszi munkák során a Karos Park elvégez.
Czirákiné Pakulár Judit: A felszíni vizelvezetéssel kapcsolatban minden döntést meghozott a
testület, ha az idő engedi a beruházás befejeződik a Hegyalja-Liget utcákban.
Novák Ferenc: A Panoráma és Szőlő út járdaépítését terveztetni kell.
A Hegyalja utca 30 m-es szakaszán szintén javasolt a járdaépítés.
A Nyirfa-Akácfa utat összekötő 50 m-es járda megépítése tervezve van.
Ki kell gyűjteni az önkormányzati utak állapotát, mikor épültek, a garanciát figyelemmel kell
kísérni az új felújítások, a közművek rendbetétele előtt.
Böröcz József: A Hegyalja-Liget utcák vizelvezetés átadás előtt, meg kell szervezni a
területbejárást, ellenőrizni kell, hogy a meghatározott feladatok hogy lettek végrehajtva.
Marton Tamás: A garanciális hibákat ki kell javíttatni, ellenkező esetben pénzvisszatartást
javasol, ez kapcsolódik a közbeszerzési szabályzathoz.
Első olvasatnak kell tekinteni a szabályzatot, vissza kell hozni a következő ülésre.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért a különböző utfelujitások kapcsán az alatta lévő közművek
felújítása áttekintésével, ha ezek a felmérések elkészültek, a Vizmü beruházási keretéből
érvényesítsük, valamint a zalakarosi vízminőség javítási lehetőségét is, a vastalanitó cseréjét,
felújítását is meg kell nézni.
Szirtes Balázs: A 34. napirend okafogyottá válik, ha nem fogadjuk el a szabályzatot.

Novák Ferenc: Javasolja a szabályzat módosítását.
Dr Józsa Zsanett: A szabályzatot első olvasatnak tekintik. A régi szabályzat hatályban marad
addig, amíg az új szabályzat nem kerül elfogadásra, így tárgyalható a 34. napirend, nem
ellentétes.
Novák Ferenc: Összefoglalja a határozati javaslatot:
- Egyetért a 2011. évi közbeszerzési terv módosításával.
A becsült költség összege kerüljön ki a táblázatból, valamint plusz sor beépítése arra
vonatkozóan, hogy került-e előzetes összesített tájékoztató közzétételre.
- A közbeszerzési tervben a bizottsági javaslatok kerüljenek átvezetésre.
- A tervet a Város honlapján közzé kell tenni.
Szavazásra teszi fel az elhangzottakat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
lefogadta.
Novák Ferenc: A Saubermacher-Pannónia céggel lejár a hulladékszállításra vonatkozó
szerződés, ezért a feladat megoldása érdekében előkészítő munkálatok megtétele szükséges.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
lefogadta.
Novák Ferenc: Javasolja közbeszerzés lebonyolítására pályázat kiírását, legyen egy olyan
lebonyolító, aki műszaki ellenőrzéssel együtt végzi.
Marton Tamás: Ketté kell bontani a közbeszerzési kiírást és a műszaki ellenőrzést.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel közbeszerzés lebonyolítására és a műszaki ellenőrzésre
vonatkozóan külön pályázat kiírását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
lefogadta.
Novák Ferenc: A Liget utcai és a Rákóczi utcai szolgálati lakások értékesítésére vonatkozóan
javaslat hangzott el, ezzel szemben javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal készítsen az
önkormányzati tulajdonú lakások használatára koncepciót.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
lefogadta.

Novák Ferenc: A régi településközpont kérdése, a közösségi ház, gyógyszertár külön
napirendként kerüljön előterjesztésre.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
lefogadta.
Novák Ferenc: A költségvetési rendeletben szereplő járdafelujitás, a Panoráma utcai
járdaépítés kiemelten fontos, elsődleges prioritásként valósuljon meg.
A Gesztenye és Szőlő út közötti 200 m-es szakasz járdaépítése a vízelvezető árok lefedésével
valósuljon meg.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: A Szőlő utcai járda építésére vonatkozó tervezés elindítása árok lefedéssel,
komoly pénzigényű beruházás, több tízmillió Ft értékű munka, javasolja.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Az Ujfalu-Ujmajor járda valósuljon meg a meglévő betonlapok lerakásával,
ideiglenesen, saját kivitelezéssel.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Rózsa utca 30 m-es szakaszon, a Hegyalja utcai
kereszteződést összekötő útszakasz ároklefedéssel történő megterveztetését.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja az utak állapotáról kimutatás készítését. A jelenlegi utak
állapotfelmérése, garanciális lehetőségek feltüntetése, viziközmüvek állapota felmérése,
lehetőség szerint vizmü beruházási keretéből cserélni az elhasználódott csöveket, a zalakarosi
vízminőség javítása, - vastalanitó felújítása a célok között szerepeljen.
Liget-Hegyalja utca bejárása műszaki átadás előtt, hogy tervszerűen történt-e a felszíni
vizelvezetés.
Az út felújításokat, útépítéseket csak a közművek állapotával összhangban lehet elvégezni,
kötelező megvizsgálni.
Böröcz József: Javasolja a Hajló köz –Hegyalja utca - temető keleti bejáratáig– járdaszakasz
kiépítését is felvenni.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi az elhangzottakat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
lefogadta.
Novák Ferenc: A közbeszerzés lebonyolítása 1évre kerüljön kiírásra.
Marton Tamás: Szakáganként kell kiírni a közbeszerzést.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi az elhangzottakat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
lefogadta.
Novák Ferenc: Járdaépítésekre a költségvetési rendelet ezirányu céltartaléka biztosit forrást, a
viziközmü beruházásokat a vizmü által fizetett használati díjak biztosítsák.
Javasolja a Kutyachip 2011. évben ingyenes biztosítás az új kutyáknak.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
lefogadta.
Az elhangzott szavazatok alapján a Képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 20/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
I. A 2011. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja az alábbiak figyelembevételével:
1. A közbeszerzési útmutató figyelembe vételével, a becsült költség összegét a közbeszerzési
terv nem tartalmazhatja, az előzetes összesített tájékoztató közzétételéről a tervben
gondoskodni kell .
2.A hulladékszállításra vonatkozó - Saubermacher-Pannónia Kft. és Zalakaros Város
Önkormányzata között létrejött - 2011.szeptember 30-án lejáró közszolgáltatási szerződésére
figyelemmel, mint különösen fontos települési közszolgáltatási feladat, a 2011. áprilisi soros
testületi ülésre meg kell tenni a szükséges előkészületeket a közbeszerzési eljárás lefolytatása
érdekében, figyelemmel a hulladékgazdálkodásról szóló törvény és a kapcsolódó
kormányrendelet előírásaira.
Határidő: 2011. április 7,
Felelős: Novák Ferenc polgármester

3. A beruházások megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzés lebonyolítására és a
műszaki ellenőrzésre külön-külön pályázat kiírását rendeli el, 1 éves időtartamra.
4.A villamos energia beszerzés dátumát októberre szükséges javítani.
Határidő: 2011. április 7.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
5.A Közösségi közlekedés pályázatát, az Ökoturisztikai pályázatát, a tervből törölni
szükséges.
6.. Az Önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítások kerüljenek ki a Közbeszerzési Tervből.
7. Elrendeli -a fenti módosításokkal - a közbeszerzési terv Zalakaros Város honlapján történő
közzétételét.
II.
1. A Polgármesteri Hivatal készítsen az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítására
vonatkozóan javaslatot - különös tekintettel a Liget és a Rákóczi utcai lakásokra - az áprilisi
soros ülésre. Meg kell vizsgálni a fiatal házasok lakáshoz jutásának feltételeit is.
Határidő: 2011. április 7,
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2. A régi településközpont, a közösségi ház, a gyógyszertár tekintetében külön előterjesztést
kell készíteni a szükséges feladatok tekintetében.
Határidő: 2011. április 7,
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3. A költségvetési rendeletben szereplő járdafelújítások tekintetében a Panoráma utcai
járdaépítés kiemelten fontos, a Gesztenye és Szőlő utca közötti 200 m-es szakasz
megépítésével, a vízelvezető árok lefedésével.
4. A Szőlő utcai járda építésére terv készítését rendeli el az árok lefedésével.
5. Az Újfalú és Újmajor közötti járdaépítését elrendeli a meglévő betonlapok lerakásával,
ideiglenes megoldással, saját kivitelezéssel.
6. Elrendeli a Rózsa utca Hegyalja utcai kereszteződést összekötő – mintegy 30 m útszakasz
ároklefedéssel történő járdaépítésre vonatkozó terv elkészítését.
7. Az utak állapotáról kimutatást kell készíteni a garanciális lehetőségek
feltüntetésével.(jelenlegi utak állapotfelmérése, garanciális lehetőségek feltüntetése, Vizi
közművek állapot felmérése. )
A vízdíjba beépített használati díj összegéből kell cserélni az elhasználódott csöveket,
valamint biztosítani a települési vízminőség javítását, továbbá a Vastalanító felújítását .
8. Általános elvként határozza meg, hogy az út felújításokat, útépítéseket csak a közművek
állapotával összhangban lehet elvégezni és azt kötelező vizsgálni.

9. A Liget utca-Hegyalja utca műszaki átadása előtt szükségesnek tartja ismételt helyszíni
bejárást, annak érdekében, hogy a felszíni vizel vezetés tervszerűen történt-e meg.
10. A Hajló köz- Hegyalja utca járdaszakasz a Temető keleti bejáratáig történő kiépítését meg
kell valósítani.
11. Szükségesnek tartja a
készítést.

zalakarosi székhelyű vállalkozásokról szakmánként kimutatás

12. Az általános iskola aulájának garanciális javítása érdekében meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket a beázás megszüntetése érdekében, a konyha működőképességét biztosítani
kell, különös tekintettel a zsírfogóra.
13. A járdaépítéseket a 2011. évi költségvetési rendelet ezirányu céltartalékából, a viziközmü
beruházásokat a viziközmü használati díjakból kell megvalósítani.

III.
Egyetért az ebek egyedi azonosítóval való ellátása érdekében azzal, hogy a chip költsége
2011. évben is ingyenesen kerüljön biztosításra. Ennek fedezetét a 2011. évi költségvetés
állategészségügyi szakfeladat terhére biztosítja.
Határidő: folyamatos és 2011. április 7.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

3/E/ Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

(Első olvasat)

Süclecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 2/2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztés szerint javasolja, hogy első olvasatként elfogadásra kerüljön a Közbeszerzési
Szabályzat felülvizsgálata.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2 /2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra a Közbeszerzési Szabályzat első
olvasatát.
Novák Ferenc: A közbeszerzési szabályzatot első olvasatnak tekintsék, az elektronikus
közbeszerzést, „zöld közbeszerzés” meg kell valósítani.
Fel kell kérni Marton Tamást, hogy vegyen részt előkészítő munkákban.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
lefogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági és az ülésen elhangzott
javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 21/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az előterjesztés mellékletét képező közbeszerzési szabályzatot első olvasatnak kell
tekinti.
2. Fel kéri Marton Tamás képviselőt, hogy vegyen részt - az elektronikus
közbeszerzés, „zöld közbeszerzés” szabályzatban történő további beépítésének
vizsgálatában, illetve az előkészítő munkákban.
3.A szabályzat-tervezet 10.pontját Gazdasági bizottság helyett Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottságra kell javítani.
Határidő: 2011. május 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

4/ Közterület-használat rendjéről szóló Ör. pontosítása, részletesebb szabályozással
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 3/2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság:
Közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet „A” változatát amely
az engedély méltányossági jogkörben eljárva történő biztosítását teszi lehetővé elfogadásra
javasolja a képviselőtestület számára.
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:

A Humánpolitikai Bizottság 1/2011. (I. 31.) számú határozata:
A bizottság:
Közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztés szerinti
„A” változatot javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
6/2011.(II.11) önkormányzati rendelete
a közterületek használatáról szóló
6/1998. ( III.31.) sz. rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a közterületek használatáról alkotott
6/1998. ( III.31.)sz. rendeletének (továbbiakban ör.) 16.§.(2) bekezdését az alábbiak szerint
módosítja :
16.§. /2/ Az engedélyező hatóság indokolt esetben – kérelemre – a közterület-használati díj
fizetésére részletfizetést engedélyezhet, illetve a közterület-használati díj fizetése alól részben
vagy egészben felmentést adhat, ha kifejezetten ingyenes sport, vagy kulturális rendezvény,
jótékony célú vagy közérdekű tevékenység, a hitéletet és a vallási érzületet bemutatni és
terjeszteni kívánó tevékenység vagy rendezvény, a város életében hagyományokkal
rendelkező egyházak/vagy történelmi egyházak(a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi
Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége.), illetve helyi egyházi rendezvényhez, egyházi ünnephez (karácsony,
húsvét, pünkösd, Szent István nap, Mária ünnepek…)szorosan kapcsolódó (pl. engesztelőnap,
lelkigyakorlat, templom védőszentjének ünnep…. )rendezvény indokolja a méltányos
elbírálást, vagy a szolgáltatás a hiányszakmában történik

2.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2011. február 11.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

5/ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II.10.) ör.
felülvizsgálata, Rendkívüli élethelyzetbe került személyek támogatása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 4/2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II.10.) ör. felülvizsgálatára
vonatkozó rendelet-tervezetet az alábbi két kiegészítéssel elfogadásra javasolja:
1./ A rendelet tervezet 10/A.§- /1/bekezdésében, valamint a 18.§. /1/bekezdés c./ pontjában a
vagyon alatt az alábbiakat kell érteni:
a) Vagyon: az a hasznosítható ingatlan továbbá vagyoni értékű jog, amelynek:
- külön-külön számított forgalmi értéke, ill. összege az öregségi nyugdíjminimum
200-szorosát,
- az a hasznosítható ingóság, jármű amelynek:
- külön-külön számított forgalmi értéke, ill. összege az öregségi nyugdíjminimum
30 szorosát,
- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíjminimum 240-szorosát meghaladja.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

2./ 10/A.§. /7/ bekezdés ca/. pontja kiegészüljön az alábbiak szerint:
c) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a törlesztési támogatásnak a hitelintézet felé havonta
történő kiutalásáról
ca) első alkalommal az önkormányzat javára szolgáló jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásban
széljegyzetként történő bejegyzését követően, legkésőbb a hatósági szerződés aláírását
követő második hónap 5. napjáig.
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 2/2011. (I. 31.) számú határozata:
A bizottság:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II.10.) ör. felülvizsgálatára
vonatkozó rendelet-tervezetet az alábbi két kiegészítéssel elfogadásra javasolja:
1./ A rendelet tervezet 10/A.§- /1/bekezdésében, valamint a 18.§. /1/bekezdés c./ pontjában a
vagyon alatt az alábbiakat kell érteni:
a) Vagyon: az a hasznosítható ingatlan továbbá vagyoni értékű jog, amelynek:
- külön-külön számított forgalmi értéke, ill. összege az öregségi nyugdíjminimum
200-szorosát,
- az a hasznosítható ingóság, jármű amelynek:
- külön-külön számított forgalmi értéke, ill. összege az öregségi nyugdíjminimum
30 szorosát,
- együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíjminimum 240-szorosát meghaladja.
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások jogosultsági feltételeinek
vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
2./ 10/A.§. /7/ bekezdés ca/. pontja kiegészüljön az alábbiak szerint:
c) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a törlesztési támogatásnak a hitelintézet felé havonta
történő kiutalásáról
ca) első alkalommal az önkormányzat javára szolgáló jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásban
széljegyzetként történő bejegyzését követően, legkésőbb a hatósági szerződés aláírását
követő második hónap 5. napjáig.
Novák Ferenc: A rendelet elfogadásával a rászorultaknak segítési lehetőséget biztosit az
Önkormányzat.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a bizottsági javaslatokkal kiegészítve.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
7/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
4/2006. (II.10.) számú rendeletének módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) kapott
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól az
alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II.10.) számu rendelet
(továbbiakban Ör.) 3.§. /10/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(10)1 Az Önkormányzat Képviselőtestülete feladat- és hatáskörébe utalt – e rendeletben
szabályozott - kérelmeket a Polgármester bírálja el .

2.§
Az Ör. 5.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(1) Aktív korúak ellátását az: Sztv. 33- 37/C §-ban meghatározottak szerint kell megállapítani
és folyósítani.
a) A bérpótló juttatást Sztv.35. § -ban foglaltak szerint kell megállapítani és folyósítani.
b) A rendszeres szociális segélyt az Sztv 37. §-ban foglaltak szerint kell megállapítani és
folyósítani.
3.§
Az Ör. 9.§. /3/ bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:
/3/ Méltányossági alapon megállapított ápolási díj havi bruttó összege az Sztv. 44.§. /1/ c.
pontjában meghatározott összeg

4.§.
Az Ör. 10.§. /5/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(5) Havi rendszerességgel megállapítható átmeneti segély annak a személynek, aki
létfenntartásához átmenetileg semminemű jövedelemmel nem rendelkezik, munkába
helyezés közfoglalkoztatás formájában sem oldható meg. A támogatás havi mértéke az
öregségi nyugdíjminimum 60 %-a.
5.§.
Az Ör. kiegészül az alábbi 10/A.§-al:
10/A §.
Hiteltörlesztési támogatás
(1) A 10.§ /1/ bekezdésében foglalt esetben, természetes személyek számára, pénzintézeti
hitel törlesztésének támogatására, kamatmentes kölcsön formájában nyújtható támogatás
az alábbi együttes feltételek esetén:
- az adós érvényes kölcsönszerződéssel rendelkezik és
- az adós legalább 1 hónapot meghaladó törlesztő részlet hátraléka van és
- a havi törlesztő részlet összege - hátralékkal együtt - meghaladja a háztartás egy főre
jutó havi jövedelmének összegét, és
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum 250 %-át.
- aki az e §-ban meghatározott ellátás tekintetében alábbiak szerint meghatározottnál nagyobb
mértékű vagyonnal nem rendelkezik:
Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek:
külön-külön számított forgalmi értéke, ill. összege az öregségi nyugdíjminimum
200szorosát, az a hasznosítható ingóság, jármű amelynek: külön-külön számított forgalmi
értéke, ill. összege az öregségi nyugdíjminimum
30 -szorosát, együttes forgalmi értéke az
öregségi nyugdíjminimum 240-szorosát meghaladja., és
- vállalja a (4) bekezdésben meghatározott feltételeket.
(2) A törlesztési támogatás havi összege a kérelem benyújtását megelőző hónap, valamint a
szerződés kötéskor megállapított törlesztő részlet közötti különbözet összege, legfeljebb a
kérelem benyújtásakor esedékes törlesztő részlet 50 %-a. A törlesztési támogatás
folyósításának időtartama legfeljebb 24 hónap, de nem haladhatja meg a kölcsönszerződés
megszűnésének időpontját.
(3) A törlesztési támogatás kizárólag a kölcsöntartozás megfizetésére használható fel, ezért a
kölcsönt folyósító pénzügyi intézményhez utalható.
(4) A törlesztési támogatás iránti kérelmet e rendelet 4. sz melléklet szerinti
formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:
- a jövedelemnyilatkozatot,
- vagyonnyilatkozatot,

-

kölcsönszerződés másolatát,
kölcsönt folyósító pénzügyi intézmény igazolását az érvényes törlesztő részlet összegéről,
a támogatás visszafizetésének biztosítására : az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezett
jogosult pénzügyi intézmény írásbeli hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának
bejegyeztetéséhez, vagy az ingatlan tulajdonosának nyilatkozatát a tehermentességről,
valamint írásbeli hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez,
feltéve, hogy a terhelendő ingatlan forgalmi értéke meghaladja a tartozás összegét.

(5) A kérelmező e rendelet 4.számú mellékletét képező formanyomtatványon köteles
nyilatkozni arról, hogy :
- a támogatási időszak alatt törlesztő-részlet fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget
tesz és ezt havonta hitelt érdemlően igazolja az önkormányzat fele,
- törlesztési támogatás megállapítását hány hónapra kéri,
- kamatmentes kölcsön formájában nyújtott törlesztési támogatás visszafizetését hány
hónap alatt vállalja.
(6) A polgármester a jogosultsági feltételek fennállása esetén - Ket szerint - hatósági
szerződést köt a kérelmezővel, amely szerződésnek tartalmaznia kell:
- a támogatást nyújtó szervezet nevét, székhelyét, azonosító adatait, a nevében eljáró személy
nevét, beosztását,
- a támogatott nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, személyi azonosítóját, lakcímét
(továbbiakban: személyi adatok),
- a lakóingatlan alapadatait (így különösen: helyrajzi szám, cím, nagyság, stb.)
- a támogatás összegét,
- a támogatás folyósításának kezdő és befejező időpontját,
- a támogatás biztosításának és a kamatmentes kölcsön visszafizetésének feltételeit,
- a támogatott, illetve szükség szerint az érintett pénzügyi intézmény, illetve az egyéb
ingatlantulajdonos hozzájárulását a jelzálogjog bejegyzéséhez,
- a szerződésszegés jogkövetkezményeit,
- az érintettek aláírását.
(7) A törlesztési támogatás folyósításának és a kölcsön visszafizetésének rendje:
A hatósági szerződés aláírását követően:
a) amennyiben a támogatás visszafizetésének biztosítékaként ingatlanra történő
jelzálogjog bejegyzés került meghatározásra, akkor az önkormányzat az aláírást
követő 30 napon belül saját költségére gondoskodik a jelzálogjog bejegyezésére
irányuló ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításáról,
b.) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a támogatott támogatási időszak alatt vállalt
lakáscélú kölcsön törlesztő-részlet fizetési kötelezettségének és ennek havonta előírt
igazolásának ellenőrzéséről,
c) a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a törlesztési támogatásnak a hitelintézet felé
havonta történő kiutalásáról
ca) első alkalommal az önkormányzat javára szolgáló jelzálogjog ingatlannyilvántartásban széljegyzetként történő bejegyzését követően, legkésőbb a
hatósági szerződés aláírását követő második hónap 5. napjáig, illetve ha eddig
az önkormányzat javára szóló jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzése
nem történt meg, akkor legkésőbb a bejegyzést követő 10 munkanapon belül,
cb) az első támogatási részlet utalását követően pedig a b) pontban lefolytatott
ellenőrzést követően minden harmadik hónap 15. napjáig.

(d) A kölcsön formájában nyújtott törlesztési támogatást a jogosultnak kamatmentesen, havi
részletekben, a törlesztési támogatás lejártát követő legkésőbb 48 hónap alatt kell
visszafizetnie, amely alól felmentés nem adható.
(e) A törlesztési támogatás visszafizetését – figyelemmel a (2) meghatározottakra – az
igényelt folyósítási időtartam befejezését követő hónapban kell megkezdeni és minden
hónap 15. napjáig teljesíteni.
(f) A törlesztési támogatás részletekben történő visszafizetése – a jogosult indokolt kérelmére
– a kölcsön időtartama alatt egy alkalommal, legfeljebb 6 hónapra felfüggeszthető.
(g) A részletfizetés felfüggesztéséről – a képviselőtestület által átruházott hatáskörben – a
polgármester határozatban dönt. A felfüggesztés engedélyezése esetén a polgármester
gondoskodik a hatósági szerződés – visszafizetési időtartam meghosszabbítására
vonatkozó – módosításáról.
(h) A kiutalt törlesztési támogatást a teljesítésre irányuló írásbeli felhívás eredménytelensége
után a hatósági szerződéstől való elállás esetén egy összegben, a mindenkor hatályos
polgári törvénykönyvben meghatározott mértékű kamattal növelten kell visszafizetni,:
- ha a jogosult a d.) pontban meghatározott határidőre a pénzügyi intézmény felé vállalt
törlesztő-részlet fizetési kötelezettségének teljesítését nem igazolja,
- vagy a visszafizetési kötelezettségének a hatósági szerződésben foglaltaknak
megfelelően nem tesz eleget,
- vagy valótlan adatok közlésével, illetve valós adatok elhallgatásával, vagy az
önkormányzat más módon történő megtévesztésével szerzett támogatásra való
jogosultságot.
6.§
Az Ör. 12.§./1/bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) Gyógyszerköltség támogatásra jogosult az:
a) akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum
egyedülálló esetén 250 % nem haladja meg, és

200 %

7.§
(1) Az Ör. 18.§. /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(1)

Az alábbi feltételek együttes fennállása esetén adósságkezelési támogatásban adósságcsökkentési támogatás és az Sztv. 38.§. /5/ szerinti lakásfenntartási támogatásrészesülhet az a család vagy személy:
a) akinek az Sztv. 55. § (1) bekezdésében meghatározott adóssága van, ami nem
haladhatja meg a az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-át, és összege
legfeljebb 300. ezer forintot, az Sztv. 55.§. /6/ bekezdése szerinti esetben legfeljebb
600 ezer forintot, és
b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át. És
c) aki az e §-ban meghatározott ellátás tekintetében alábbiak szerint meghatározottnál
nagyobb mértékű vagyonnal nem rendelkezik: Vagyon: az a hasznosítható
ingatlan, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek:külön-külön számított forgalmi
értéke, ill. összege az öregségi nyugdíjminimum
200-szorosát, az a
hasznosítható ingóság, jármű amelynek: külön-külön számított forgalmi értéke,

d)
e)
f)
g)

ill. összege az öregségi nyugdíjminimum
30 -szorosát, együttes forgalmi értéke
az öregségi nyugdíjminimum 240-szorosát meghaladja.;és
akinek a lakásnagysága nem haladja meg az Sztv 38.§ (4) bekezdése szerinti
mértéket és
aki fizetési kötelezettsége teljesítése érdekében együttműködést vállal az
önkormányzattal és az általa megbízott Adósságkezelési Tanácsadóval, és
aki havonta részt vesz az együttműködési szerződésben meghatározott
adósságkezelési tanácsadáson, és
aki vállalja a megállapított adósságcsökkentési támogatás és az adóssága
különbözetének (önrész) megfizetését.
8.§

Az Ör. 18.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(2) Az Adósságkezelési Tanácsadó feladatait 63/2006.(III.27.) Kormányrendelet 53.§-ban
foglaltak szerint látja el, különösen: kérelmező részére részletes felvilágosítást ad a
jogosultság feltételeiről az eljárás módjáról. A kérelmező írásbeli igénylése alapján a
közüzemeknél a kérelmezőt és családját érintő adósságokról való tájékozódik és segítséget
nyújt az eljárásokhoz.
9.§.
Az Ör. 18.§. (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(5)A kérelmező/adós az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt együttműködik a
tanácsadóval, mely keretében kötelezettségei különösen:
- köteles a határozatban foglaltaknak határidőre eleget tenni.
-

folyamatosan együttműködni a tanácsadóval, és részére havonta bemutatni a befizetett
önrészt igazoló és havi esedékes csekkeket

-

továbbá a tanácsadó javaslatára háztartási naplót vezet.
10.§.

Az Ör.3.sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
3.számú melléklet2
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Az intézményi térítési díj 460 Ft/adag + szállítás 75,- Ft /alkalom

2

Módositotta a 28/2009. (XII.18.) sz. Ör. 7. §-a

A személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme
alapján kerül kiszámításra azzal, hogy az Sztv. 116. § (3) bekezdés alapján a személyi térítési
díj nem haladhatja meg a jövedelemigazolásban igazolt jövedelem 30 %-át.
11.§.
Az Ör. 4. sz. mellékletét az alábbiak szerint állapítja meg:
4. sz. melléklet.
Kérelem az önkormányzati rendelet 10/A. §-ban meghatározott hiteltörlesztési támogatáshoz

KÉRELEM
hiteltörlesztési támogatás megállapítására
I.SZEMÉLYI ADATOK
kérelmező

megnevezés

kérelmező házastársa/élettársa

név
születési név
anyja neve
születési hely, év, hó, nap
családi állapot
személyi azonosító
állampolgárság
lakóhely
tartózkodási hely
életvitelszerű lakás helye
foglalkozás
munkahely
megnevezése
címe
telefonszám

II. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI
születési év, hó,
nap

Név

rokoni kapcsolat

foglalkozás

1
2
3
4
5

III. A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEIRE VONATKOZÓ ADATOK
1. A lakóingatlanra vonatkozó adatok
címe
nagysága
Lakóingatlan
helyrajzi
száma
fajtája
Lakóingatlanon fennálló terhek
felsorolása
(pl.jelzálog, elidegenítési tilalom
stb)

Zalakaros,

családi ház

társasházi lakás egyéb:

2. hitelre vonatkozó adatok
megnevezése
Pénzügyi
intézmény
székhelye, telephelye
Kölcsönszerződés létrejöttének ideje

a) lakás vásárlás
c) egyéb:

Kölcsön felvételének célja*
Adós

Adóstárs

b) lakás építés

neve
lakóhelye
neve
lakóhely
adóssal való rokoni kapcsolat

Kölcsön összege

Ft
Ft/hó

2008. szeptember
hónapban
Törlesztés
havi összege
a kérelem benyújtását
megelőző hónapban
Törlesztés teljesítésének bankszámlaszáma

Ft/hó

3. Egyéb adatok
1.

a kölcsönnel terhelt lakóingatlan(mert jelzálog bejegyezhető)
tulajdonosá(i)nak neve
egyéb
ingatlan

címe
helyrajzi száma
becsült forgalmi értéke
készfizető neve
kezesek
lakóhelye
3.
(2fő)
neve
lakóhelye
Az adós és háztartásának tagjai részesültek-e már önkormányzati
törlesztési támogatásban*
A törlesztési
támogatás
visszafizetésének
biztosítéka

2.

Mennyi időre igényli a törlesztési támogatást(legfeljebb 24 hó)
Mennyi idő alatt fizeti vissza a törlesztési támogatást( legfeljebb 48 hó)
Vállaja-e, hogy a pénzügyi intézmény felé fennálló törlesztő-részlet
fizetési kötelezettségének a támogatási időszak alatt folyamatosan eleget
tesz*
Vállaja-e, hogy a pénzügyi intézmény felé fennálló törlesztő-részlet
fizetési kötelezettségének teljesítését három havonta-hitelt érdemlő
módon- igazolja*
Vállalj-e, hogy a jelzálog bejegyzésével, valamint a bejegyzés
módosításával járó költségek viselését*

igen

nem
hónap
hónap

igen

igen
igen

nem

nem
nem

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok és a tett nyilatkozatok a
valóságnak megfelelnek.
Zalakaros, 20_______________________________
____________________________________________
kérelmező és háztartása nagykorú tagjainak aláírása

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL:
1) a lakás célú kölcsönszerződés másolatát,
2) a pénzügyi intézmény igazolását arról, hogy a kérelem benyújtásakor a kölcsönszerződés
érvényes,
3) a pénzügyi intézmény igazolását a törlesztő-részlet nagyságáról a kérelem benyújtását
megelőző hónapban,

4) a lakóingatlan nagyságát hitelt érdemlően igazoló dokumentumot (pl. családi ház esetén a
használatbavételi engedély másolatát stb.),
5) amennyiben a támogatás visszafizetésének biztosítéka
5.a) a kölcsönnel terhelt lakóingatlan: akkor a pénzügyi intézmény írásbeli hozzájárulását
az önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez, vagy
5.b) a kérelmező által megjelölt egyéb ingatlan: akkor az ingatlan tulajdonosának írásbeli
nyilatkozatát az ingatlan helyrajzi számáról, tehermentességéről, valamint
hozzájárulását az önkormányzat jelzálogjogának bejegyeztetéséhez,
6) a kérelmező és háztartása jövedelemnyilatkozatát a kérelem benyújtását megelőző hónapról,
amelyhez csatolni kell a nyilatkozatokban feltűntetett jövedelmekről – a jövedelem típusának
megfelelő – igazolásokat vagy azok másolatát,
7) a kérelmező és háztartása tagjainak vagyonnyilatkozatát.

12.§.

Záró rendelkezések

/1/ Hatályát veszti az Ör. 2.§ /1/ bekezdés b.)ca.)cb.)cc.) cd.) d.) pontjai, az 5.§. /5/
bekezdése, az 1. és a 2.sz. melléklete.
/2 / A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2011.február 11.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

6/ Anyakönyvi feladatok ellátása díjtételének meghatározása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismertet az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 5/2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság:
Anyakönyvi feladatok ellátása díjtételének meghatározására vonatkozó rendelettervezetet
elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára azzal, hogy a 4.§.ban meghatározott díjtétel
40 000 ft összegben kerüljön megállapításra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a bizottsági javaslattal.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
8/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
Zalakaros város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. tv. 44/A § (2 ) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a
helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV tv. 1 § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában, az
anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982 évi 17. törvényerejű
rendelet 42/A.§. /4/bek. kapott felhatalmazás alapján a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolt
létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékéről a következő
rendeletet alkotja:
1. §
A rendelet hatálya
E rendelet hatálya kiterjed Zalakaros város területén történő házasságkötés, továbbá a
bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének eljárása kapcsán az e rendeletben megjelölt
szolgáltatásokat igénybe vevőkre.
2.§
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi
esemény engedélyezésének szabályai
(1) Anyakönyvi esemény – a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992.évi XXII. törvény 125.§.
/3/-/4/ bek meghatározott munkaszüneti napok kivételével
valamennyi napon
engedélyezhető.
(2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell
lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az
engedélyezendő hivatali anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(3) Szabadtéren anyakönyvi esemény kizárólag április 1. és október 30. között engedélyezhető
azzal a feltétellel, hogy a rossz időjárási viszonyok között – eső, zápor zivatar, szélvihar, 18
o
C alatti hőmérséklet esetén - az anyakönyvi eseményt a házasságkötő teremben kell
megtartani.
(4) A 3.§-ban meghatározott díj befizetését az engedélykérelem benyújtásával egyidejűleg a
feladóvevény, vagy hivatalos számla bemutatásával kell igazolni. A kérelem elutasítása esetén
a befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell utalni.
(5) A 2. § -ban szereplő szabályoktól a 4. § (2) foglalt esetekben lehet eltérni.
3. §
Az anyakönyvi esemény díjazása
(1) Az Önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi
esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.
(2) Az Önkormányzat hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben az anyakönyvi
esemény lebonyolításának díja bruttó 10.000,- Ft. (rezsi, munkadíj aktő, technikai
személyzet)
4.§
(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításának díja bruttó
40.000.-Ft.
(2) Rendkívüli körülmény esetében különös tekintettel a házasulandók, valamint az élettársi
kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota
esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított
anyakönyvi esemény díjmentes.
5.§
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő
anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben
meghatározott szabadidő, vagy a kifizetéskori illetményének szabadidőre járó arányos
összege illeti meg.

6.§
Értelmező rendelkezések
E rendelet alkalmazásában:

1. Anyakönyvi esemény.: házasságkötés, és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.
2. Hivatali helyiség: Zalakaros Önkormányzata által térítésmentesen biztosított, az
anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyisége (8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1. I.emelet . tanácsterem)
3. Hivatali munkaidő: Zalakaros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezeti
és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.
4. Anyakönyvi esemény lebonyolítására: az 1982.évi 17. törvényerejű rendelet 15/A §. /4/
bekezdésében meghatározottakat, 2012. január 1 napjától a 2010.évi I. törvény, 18.§. /3/
valamint a 32.§. /3/ bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni
7.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit hatályba lépését követően
bejelentett házassági szándék és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék alapján
indult eljárásokban kell alkalmazni.

Novák Ferenc
polgármester

Dr Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2011. február 11. napján
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 22/2011. (II.10.) számu határozata:
A képviselőtestület

A 167/2007. (VIII.28.) számú határozatát – mely a házasságkötések külső
helyszíneként a Disz téren lévő un Zenepavilon használatára vonatkozik- a rendelet
hatálybalépésére tekintettel 2011. február 28. napjával hatályon kívül helyezi, azzal
hogy a folyamatban lévő eljárások során a határozatban foglaltakat alkalmazni kell.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

7/ Nagykorúvá vált fiatalok, szépkorúvá vált emberek köszöntése
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Deutschné Lang Erika: Ismertette az előterjesztést. Kiemelt figyelmet kívánnak fordítani a
helyi lakosságra, a legkisebbektől a legöregebbekig. 3 célcsoport került megjelölésre,
legkisebbek, felnőtté válók, és a szépkoruak, megbecsülésünket fejezzük ki őfeléjük.
Mindenki automatikusan megkapja, hivatalból kerül kiutalásra, aki megfelel a rendelet
előírásainak. A lakosság érezhesse, hogy figyelünk rájuk.
Süslecz Árpád: Az Ügyrendi bizottság a képviselőtestületi ülés előtt is ülésezett, igy uj
bizottsági javaslat van a rendelet elfogadására vonatkozóan.
Ismerteti a bizottsági javaslatokat:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 6/2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság:
A szép korúakra vonatkozóan a rendelet-tervezet alábbi módosítását javasolja:
A bizottság az alábbi kiegészítéssel javasolják elfogadásra:
3.§. E rendelet alkalmazásában szép korú:
1.
a tárgyév október 1. napjáig a nyolcvanadik, nyolcvanötödik, kilencvenedik,
kilencvenötödik, századik életévét betöltött személy.
Az aprónépek köszöntése tekintetében a rendelet-tervezet alábbi kiegészítését javasolja:
3.§ E rendelet alkalmazásában:
1.
legifjabb : aki a tárgyévet megelőző év július 1. és a tárgyév július 1.napja között
született. Kivéve a 2011.évet. 2011. évi elismerés tekintetében legifjabb: aki 2010. január
1.napján, illetve napját követően és a tárgyév július 1 napja között született.
A nagykorúak esetén arra hívja fel a figyelmet, hogy a támogatás kifizetésére csak a
fogadalom megtörténtét követően kerülhet sor.

Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 14/2011. (II.10.) számú határozata:
A bizottság:

1.
A szép korúak egyszeri támogatására vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezet
3.§. /1/bek. valamint az 5. §. /1/ bekezdése esetében a tárgyév legyen az irányadó. Törlésre
javasolja, az 5.§. /2/ bekezdéséből az alábbi szöveget:… a megállapított támogatásokat
végrehajtható határozat alapján postai úton kell kiutalni. A nagykorúakra vonatkozó
önkormányzati rendelet-tervezet 6. §.
/3/ bekezdéséből az alábbi mondatrészt javasolja
törlésre: a nagykorúságot megállapító határozat alapján történik, melyet a meghívóval együtt ,
postai úton kell kiküldeni.
2. Javasolja a képviselőtestület számra, hogy
születésnapjuk alkalmából külön köszöntse.

polgármester a szép korú személyeket

Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 3/2011. (I. 31.) számú határozata:
A bizottság:
A szép korúakra vonatkozóan a rendelet-tervezet alábbi módosítását javasolja:
A bizottság az alábbi kiegészítéssel javasolják elfogadásra:
3.§. E rendelet alkalmazásában szép korú:
1.
a tárgyév október 1. napjáig a nyolcvanadik, nyolcvanötödik, kilencvenedik,
kilencvenötödik, századik életévét betöltött személy.
Az aprónépek köszöntése tekintetében a rendelet-tervezet alábbi kiegészítését javasolja:
3.§ E rendelet alkalmazásában:
2.
legifjabb : aki a tárgyévet megelőző év július 1. és a tárgyév július 1.napja
között született. Kivéve a 2011.évet. 2011. évi elismerés tekintetében legifjabb: aki 2010.
január 1.napján, illetve napját követően és a tárgyév július 1 napja között született.
A nagykorúak esetén arra hívja fel a figyelmet, hogy a támogatás kifizetésére csak a
fogadalom megtörténtét követően kerülhet sor.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Ismerteti a rendelet-tervezetet, amely a korábbi bizottsági
javaslatokkal kiegészítésre, pontosításra került.
Marton Tamás: Javasolja a nagykorúvá válók számára nem pénzt kell adni, hanem
könyvutalványt, tárgyi eszközt, pl. cd-t, stb.
Novák Ferenc: Egyetért a tárgyjutalommal, a pénz helyett.
Süslecz Árpád: Fontosnak tartja ezt a gesztust, legyenek bevonva, legyenek a figyelem
központjába a településen élők.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági és elhangzott képviselői javaslatokkal a
rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeleteket alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
9/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete
az „ apró népek”( legifjabbak) köszöntéséről
Zalakaros Város Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX.törvény 44/A.§. /2/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
I.
fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy Zalakaros Város a született gyermekek ( a továbbiakban: aprónépek) ünnepélyes köszöntésével elősegítse a szülővároshoz való kötődést és kifejezze a
település legifjabb tagjainak erkölcsi megbecsülését.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden, a 3.§ -ban meghatározott időszakban
született gyermekre, akinek bejelentett és életvitelszerű lakóhelye is Zalakaros Város
közigazgatási területe.
Értelmező rendelkezés
3.§
E rendelet alkalmazásában:
1. legifjabb : aki a tárgyévet megelőző év július 1. és a tárgyév július 1.napja között
született. Kivéve a 2011.évet. 2011. évi elismerés tekintetében legifjabb: aki 2010.
január 1.napján, vagy napját követően és a tárgyév július 1. napja között született.
2. életvitelszerű lakóhely: azon lakóhely, amely a család /egyén tényleges otthona,
élete helyszínéül szolgál, ahonnan az életét szervezi (pl. munkába/ iskolába jár és
ide tér haza, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe).
3. nem minősül életvitelszerű lakóhelynek az , ha az egyén/család ritkán,
alkalomszerűen az ott lakás látszatának keltése céljából használja az ingatlant.

Hatásköri szabályok
4.§
Az apró-népek köszöntésével kapcsolatos feladat-és hatásköröket a Képviselőtestület által
átruházott hatáskörben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004.évi CXL. Törvény alapján – a polgármester gyakorolja.
II.

fejezet

A köszöntés formája, igénybevétele
5.§
1. Az apró-népek köszöntésére , személyenként 1db emléklap átadásával és 1db városi
címerrel ellátott kendő nyakba történő felhelyezésével kerül sor.
2. A köszöntésre kerülők körének megállapítása hivatalból , a jogosultságot megállapító
határozat alapján történik, melyet a meghívóval együtt , postai úton kell kiküldeni.
3. Az apró-népek köszöntésére minden év városnapján, az ünnepségen kerül sor.
4. Az ünnepség megszervezéséről és lebonyolításáról a polgármesteri hivatal
gondoskodik.
III.

fejezet

A köszöntő finanszírozása
6.§
E rendeletben megállapított ünnepi köszöntő finanszírozására Zalakaros Város
Képviselőtestületének tárgyévi költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.
IV.

fejezet

Záró rendelkezések
Hatálybalépés
7.§
A rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

A kihirdetés napja 2011. február 11.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági és elhangzott képviselői javaslatokkal a
rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeleteket alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
10/2011.(II.11.) önkormányzati rendelete
a szép korúak egyszeri támogatásáról
Zalakaros város Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX.. törvény 44/A.§. /2/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
l.§.
E rendelet célja, hogy Zalakaros Város a szépkorú lakosság iránti tisztelet és megbecsülés
jeleként, olyan egyszeri támogatást nyújtson (továbbiakban: szépkorúak támogatása),
amellyel hozzájárul a mindennapi élettel járó kiadások csökkentéséhez, a nyugdíjas évek
anyagi biztonságának megőrzéséhez.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet személyi hatálya kiterjed minden szépkorúra, akinek bejelentett és életvitelszerű
lakóhelye is a tárgyév október 1-jén Zalakaros Városban van.
Értelmező rendelkezés
3.§
E rendelet alkalmazásában szépkorú:
1. a tárgyévben a nyolcvanadik, nyolcvanötödik, kilencvenedik, kilencvenötödik,
századik életévét betöltött személy.
2. életvitelszerű lakóhely: azon lakóhely, amely a család /egyén tényleges otthona, élete
helyszínéül szolgál, ahonnan az életét szervezi (pl. munkába/ iskolába jár és ide tér
haza, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe).
3. nem minősül életvitelszerű lakóhelynek az , ha az egyén/család ritkán,
alkalomszerűen az ott lakás látszatának keltése céljából használja az ingatlant.

Hatásköri szabályok
4.§
A szépkorúak támogatásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket – a Képviselőtestület által
átruházott hatáskörben – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004.évi CXL. törvény alapján a polgármester gyakorolja.

II. Fejezet
A támogatás formája, mértéke és igénybevétele
5.§
(1) A szép korúak támogatása 10.000,-Ft egyszeri pénzbeli támogatás.
Szép korúak köszöntésére a tárgyévi idősek napi rendezvényen kerül sor feltéve, ha a
szépkorú tárgyévben a betölti a 3.§.1. pontjában meghatározott életkort .
(2) A támogatás megállapítása hivatalból történik.
(3) A támogatások megállapítására e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
III. Fejezet
A támogatás finanszírozása
6.§
E rendeletben megállapított támogatás finanszírozására Zalakaros Város
Önkormányzata tárgyévi költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
7.§
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kihirdetés napja: 2011. február 11.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági és elhangzott képviselői javaslatokkal a
rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeleteket alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
11/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete
a nagykorúak köszöntéséről és egyszeri támogatásáról
Zalakaros város Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi
XX.törvény 44/A.§. /2/ bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja:
I.
Fejezet
Általános rendelkezések
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy Zalakaros Város a nagykorúvá vált fiatalok ünnepélyes köszöntésével
kifejezze a városban élő fiatalok megbecsülését, elősegítse a szülővároshoz való kötödést, és
olyan egyszeri támogatást nyújtson (továbbiakban: nagykorúak támogatása), amellyel
hozzájárul a pályaválasztással összefüggő kiadások csökkentéséhez.
A rendelet hatálya
2.§
A rendelet személyi hatálya kiterjed a tárgyévben nagykorúvá vált minden fiatalra, akinek
bejelentett és életvitelszerű lakóhelye is Zalakaros Város közigazgatási területe.
Értelmező rendelkezés
3.§
E rendelet alkalmazásában:
1. nagykorú : aki a tárgyév 01.01. napja és 12.31.napja között betölti a 18. életévét.
2. életvitelszerű lakóhely: azon lakóhely, amely a család /egyén tényleges otthona,
élete helyszínéül szolgál, ahonnan az életét szervezi (pl. munkába/ iskolába jár és
ide tér haza, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe).

3. nem minősül életvitelszerű lakóhelynek az , ha az egyén/család ritkán,
alkalomszerűen az ott lakás látszatának keltése céljából használja az ingatlant.
Hatásköri szabályok
4.§
A nagykorúak támogatásával és köszöntésével kapcsolatos feladat-és hatásköröket a
Képviselőtestület által átruházott hatáskörben – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. Törvény alapján – a polgármester
gyakorolja.

II.

Fejezet

A támogatás formája, mértéke és igénybevétele
5.§
1. A nagykorúak számára 10.000,-Ft egyszeri támogatás, amelyet természetbeni ellátásként
- utalvány formájában, a tárgyév december 20. napjáig kell megállapítani.
2. A támogatás megállapítása hivatalból történik, a megállapított támogatásokat a
végrehajtható határozat alapján postai úton kell kiutalni.
3. A támogatások megállapítására e rendelet eltérő rendelkezése hiányában a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A köszöntés formája és igénybevétele
6.§
1/ A nagykorúak köszöntésére minden év decemberében az ünnepi képviselőtestületi ülésen
kerül sor .
2/ A nagykorúak köszöntése fogadalomtétellel, személyenként 1db emléklap átadásával és
1db városi címerrel ellátott szalag kitűzésével történik.
3/ A köszöntésre kerülők körének megállapítása hivatalból történik.
4/ Az ünnepi képviselőtestületi ülés megszervezéséről és lebonyolításáról a
polgármesteri hivatal gondoskodik.

III.

Fejezet

A támogatás és köszöntő finanszírozása

7..§
E rendeletben megállapított támogatás és ünnepi köszöntő finanszírozására Zalakaros Város
Képviselőtestületének tárgyévi költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.

IV.

Fejezet

Záró rendelkezések
Hatálybalépés
8.§
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

A kihirdetés napja:
Zalakaros, 2011. február 11.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 23/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:

Egyetért azzal, hogy a Polgármester a jelen ülésen elfogadott szép korúak támogatásáról
szóló önkormányzati rendelet szerint szép korúnak minősülő személyeket
születésnapjukon külön köszöntse.
Határidő: Folyamatos (2011. december 31.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

8/ A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények
meghatározása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság javaslatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 7/2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság:
A köztisztviselők 2011. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények
meghatározására vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 24/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.)
Az előterjesztésnek megfelelően határozza meg a polgármesteri
hivatal köztisztviselői számára a 2011. évi teljesítménykövetelmények
alapját képező kiemelt célokat.
2.)
Az önkormányzat kiemelt céljainak figyelembe vételével a
munkáltató jogkör gyakorlói (polgármester, jegyző) írásban állapítsák meg a
tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselőkkel és alkalmazottakkal szemben
támasztott egyéni követelményeket.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző
3.)
A Polgármester a jegyzőre vonatkozó teljesítmény követelmények
kitűzéséről és értékeléséről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: 2011. március 31.

2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

9/ Közoktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 4/2011. (I. 31.) számú határozata:
A bizottság:
A beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
10/a/ Közoktatási intézménybe 2011/2012.
meghatározása
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

tanévre

beiratkozás

időpontjának

A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 8/2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság:
Közoktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatala vonatkozó
előterjesztéseket, amelyek:
-Közoktatási intézménybe 2011/2012. tanévre beiratkozás időpontjának meghatározása
-Beszámoló a Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtására tett intézkedésekről
-Alapító Okirat módosítása
elfogadásra javasolja az előterjesztés szerint.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Ismerteti a beiratkozás időpontját.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 25/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:

A Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX törvény (továbbiakban Köotv.) 66.§./6/bek
biztosított jogkörében a Móra Ferenc Áltanos Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Könyvtár és Bölcsőde beiratkozás időpontjait az alábbiak
szerint határozza meg:
- Bölcsődei intézményegységbe való beiratkozás időpontja: 2011. március 21-22.
(8.00-16.00 óráig)
- Óvoda, Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény egységekbe való beiratkozás
időpontja: 2011. március 28-29.
(8.00.-16.00 óráig)
A beiratkozás időpontjának közzétételéről a Közoktatási törvény, valamint az intézmény
belső szabályzatának megfelelően az intézményvezető gondoskodjon.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató

10/b/ Beszámoló a Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtására tett intézkedésekről
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató

Böröcz József: Az intézmény sporttevékenységéről kérdez.
Benkőné Gulyás Edit: A külfoglalkozásokat emelte ki, hétfőn és csütörtökön van foglalkozás,
olyanok, mint a szakkörök, az iskolai óra terhére végzik. 2-3 óráig tart a foglalkozás, a
tornateremben, szivacskézilabda, és aerobic. Az oktatási törvény által megadott testnevelési
órák számát felemelték. Úszásoktatás is van minden évfolyamnak a reggeli időben. Napi
program van, kiajánlott sportolási lehetőség.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a fenntartói ellenőrzési terv elkészítésére felhatalmazást adjon
a Képviselőtestület.
Szavazásra teszi fel a beszámoló tudomásul vételét és a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 26/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1/ A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézkedési Terv (2008-2014)
felülvizsgálata tárgyában hozott 295/2010. (XII.09.) számú képviselőtestületi határozat
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2/ Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a Közoktatási Intézkedési Tervben
feltárt hiányosságok megelőzéséről gondoskodjon annak érdekében, hogy a felsoroltak a
jövőben ne fordulhassanak elő.
3/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Közoktatási Tv.102. §-ban meghatározott
fenntartói, ellenőrzési tervet terjessze a következő soros testületi ülés elé.
Határidő: 2011. április 7.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
4/ A Móra Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
2009-2010. tanévre vonatkozó beszámolóját tudomásul veszi.
5/ A Közoktatási Tv.102. § /5/ bekezdésében meghatározott intézmény tevékenységére
vonatkozó helyzetelemzést és beszámolót évente a szeptemberi soros ülésre elő kell
terjeszteni az eddigiektől eltérő, kivonatos formában.
Határidő: 2011. szeptember 8.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató

10/c/ Alapító Okirat módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 27/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1. A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár Alapító okiratát módosítja az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.
2. Egyidejűleg jóváhagyja a 2. sz melléklet szerint a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot.
3.Felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy a névváltozás miatt a szükséges intézkedéseket
soron kívül tegye meg.
Határidő: Azonnal (2011. február 11.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

10/d/ Térségi Oktatási Integráció jelenlegi állásáról szóbeli tájékoztató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató, Dr Markács
Adrienn Zalakaros Kistérség Koordinációs Iroda vezető, Gigler László közoktatási szakértő.
Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy 2011. február 9-én Budapesten
Czirákiné Pakulár Judit képviselő, Dr Markács Adrienn munkaszervezet vezető és Gigler
László közoktatási szakértő részt vettek szakmai egyeztetésen.
Dr Markács Adrienn: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2011. január 7-én az
önkormányzat döntésének megfelelően a társulás felmérést végzett, a kérdőív kiküldésre
került, voltak akik igent mondtak az integrációra, mások nem tartották időszerűnek.
A közoktatási intézmény gyakorlati működése megtekintése más településen döntésre
vonatkozóan is tettek intézkedést. Megkeresték a Letenyei és Szentlőrinci kistérséget.
A kiadási oldalt hiányolták a szakértői anyagból.
Szentlőrincen a gazdasági szervezet felállítása jelentett plusz költséget.
Az iskoláknál van gazdasági szakember, átcsoportosítással még plusz 2-3 fő kellene.
A társulás döntése az volt, hogy társulási fenntartásba támogatja modell kidolgozását, mellyel
Gigler László szakértőt megbízták.
A minisztériumban választ kértek azokra a kérdésekre, amelyeket a polgármesterekkel
felvetettek.
Gigler László: A minisztériumi egyeztetés fél sikerrel járt. Komplett szakember gárda nem
volt a minisztériumban, így minden kérdésre nem kaptak választ.
Javaslat volt, hogy a helyi sajátosságok figyelembevételével az iskola és óvoda
vonatkozásában kerüljön sor átgondolásra a társulás fenntartásában.
Zalakaros puskapros lehet a helyzet az esélyegyenlőségi szempontokat látva.
Konkrét számítási anyag nem készíthető el jelenleg.

Több település érdekei távol esnek egymástól. Össze lehet-e egyeztetni- ezeket, kérdés.
Zalakaros fél, hogy az intézmény kinyílik más szociális környezetből érkező gyerekek előtt.
Két dologra nem kaptak választ. Egyik a székhely kérdése. A társulás székhelye és az
intézmény székhelye meg kell hogy egyezzen. Belépő intézmények tagintézményei között
halmozottan hátrányos helyzetűeket figyelembe kell venni. Nem járna akkora
költségvonzattal, mint a Szentlőrincieknél. Önálló gazdasági szervezet létrehozása
megfontolandó, vagy a polgármesteri hivatal munkaszervezet keretében megoldható.
Mérlegelni kell, hogy milyen egyéb kiadásai vannak a kistérségi kiadás más területeire.
A kistérség önkormányzatai Zalakaros Önkormányzatától választ várnak mielőbb.
Május 31-e a határidő a döntésre.
Novák Ferenc: Döntést kell hozni, hogy sor kerüljön-e az integrációra.
Számításokat kell végezni.
Czirákiné Pakulár Judit: A pozitív és negatív dolgokat egymással szembe kell állítani, Gigler
úr elkészíti a tanulmányt, és megalapozza azt a döntést, amit nekünk meg kell hozni.
Jól mutassuk be, hogy milyen előnyei vannak az átalakításnak, és hátrányai, anyagi és egyéb,
hiszen a döntéshozatali mechanizmusnál fontos.
Az anyag elkészülte után lehet dönteni, amely nem lehet pénzügyi döntés, a térségi
szerepvállalás figyelembevétele fontos.
Kötő Attila: A szakértő szerint esélyegyenlőségi törvény alapján puskaporos a helyzet. Az
önkormányzat kötelezettsége az oktatás biztosítása a helyi lakosság számára.
Benkőné Gulyás Edit: Nem jelent veszélyt Zalakarosra a más szociális környezetből érkező
gyerekek.
Az intézményfenntartó társulás területéről Zalamerenye-Zalakaros közigazgatási területén
lakókat fel kell venni. Csak addig lehet felvenni létszámot, amíg a létszámhatár be nem telik.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek előnyt kell élvezniük. Garaboncról és
Zalakomárból is hoznak gyerekeket.
Ebben az évben nem tudnak mindenkit felvenni. Az iskola léte függ attól, hogy bejárók is
jöjjenek, mivel Zalakarosnak nincs elegendő gyereke. Ha nem lennének bejárók, akkor már
nem lehetnének általános iskola Zalakaroson. Valamelyik intézménynek lehetnének
tagintézménye.
Szakmailag emeltebb szintű oktatást végeznek az iskolában. A normatívát a
teljesítménymutatók alapján kapja az iskola.
Az átszervezés ne érintse a tantestületet, az 5 intézményegység szervezetileg példaértékűen
működött. Kezelhetetlen lenne a mai testületi gárdával, ha nem egy tömbben maradhatnánk,
ha csak iskola és csak óvoda kerülne át az társulásba. A kistérség esetében van olyan
működőképes intézmény, amelynél a gazdálkodás formája úgy működik, hogy minden
intézmény kialakítja a költségvetését. A 20 év alatt felépített működést nem célszerű leépíteni.
Novák Ferenc: Megköszöni a részvételt, és várják a Gigler Urtól az elkészített anyagot.
A Képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

11/ Tájékoztató a magánszállásadók érdekképviseletének létrehozásáról, valamint a
nonprofit szervezetek támogatásáról szóló szabályzat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy
létrejött a Zalakarosi
Magánszállásadók Egyesülete. Ahhoz, hogy támogatáshoz jussanak, módosítani kellett a
támogatási szabályzatot.
Bácsai Attiláné: Azok a csoportok, amelyek nem egyesületi formában működnek, azok
kapcsolódnak valamelyik intézményhez, azon belül végzik feladataikat. Az iskola és a
közösségi ház költségvetésében előirányzat kerül biztosításra, a plusz igényekre, ugyanúgy
pót-előirányzati igénnyel fordulhatnak a Képviselőterülethez, amelyek nem szerepelnek az
intézményi költségvetésben. A többletköltséget a képviselőtestület egyedi kérelmek alapján
bírálja el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 28/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakarosi Magánszállásadók Egyesülete megalakulásáról szóló tájékoztatót
tudomásul vette.
2./ Módosítja a non-profit szervezetek támogatásáról szóló szabályzatát ( továbbiakban :
szabályzat )az alábbiak szerint: 2. számú módosítás:
A./ A szabályzat 2.§(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(1)
A szabályzat hatálya alá tartoznak azon társadalmi szervezetek – alapítványok,
egyesületek stb. – (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és munkavállalói
érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a bíróság a
pályázati
kiírás
időpontjáig
nyilvántartásba
vett
és
az
alapító
okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen
folytatják.
B./ A szabályzat 6.§(1) bekezdése 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
(1)
A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának
határideje minden év március 31-e és szeptember 30-a.

(2)
Ezzel egyidejűleg a 281/2010. (XII.9.) számú határozatának 5. pontját hatályon
kívüli helyezi.
Határidő: 2011. február 11. a szabályzat hatályosulásának időpontja
Felelős: Novák Ferenc polgármester
C./ A szabályzat 1. számú mellékletébe az alábbi mellékletek lépnek:
Pályázati adatlap RENDEZVÉNYEKRE
A pályázó neve

Zalakaros Város Önkormányzata

Címe
A pályázott cél
megnevezése
A pályázott cél
ismertetése

A program tervezett időpontja
Pályázatért felelős elérhetősége
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Költségvetés teljes összege

____________Ft
____________Ft
____________Ft
____________Ft
____________Ft
____________Ft
Ft

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg
Egyéb forrásból származó támogatások
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________

Ft
____________Ft
____________Ft
____________Ft

A pályázaton igényelt pénzösszeg

Ft

Bankfiók, számlaszám
-

Nyilatkozat

Kérelmünket egyidejűleg azonos célra, az alábbi helyekre nyújtottuk be:

…………………..…………………………. összeg- hely megnevezése
…………………..…………………………. összeg- hely megnevezése
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy
az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak szerint elszámolok a
támogatást nyújtó részére.
A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA:
Kezdő időpont:_____________________________________
Befejező időpont:___________________________________
A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:
a. a bírósági bejegyzésről szóló – 30 napnál nem régebbi - végzés másolata;1
b. az alapszabály másolata;2
c. az előző támogatás felhasználásáról készített e rendelet 9. §-ban meghatározottak szerint
elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló
d. az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató
e. a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek
szerint részletezve;
f. a szervezet képviselője által tett nyilatkozat, miszerint az Önkormányzat által kiírt más
pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást;
g. írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és
összeg) kezeléséhez és Zalakaros Város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;
h. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati
adóhatóság) nincs.
Zalakaros, dátum: …………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása
PÁLYÁZATI ADATLAP
szervezetek ……… évi működési támogatására
1. A pályázó szervezet neve:
2. A pályázó előző évi költségvetése:
bevétel……………… e/Ft
ebből:

kiadás:……………….e/Ft
ebből:

- tagdíj:………………………...

- nevezési díj:………………………

- önkormányzati tám:………….

- utaz.,szállás,étk.:……………..…..

- egyéb…………………………

- felszerelés:…………………….....

- ………………….…..

-személyi kiad.:……………….…...

- ………………………
- egyéb:…………………………….
3. A pályázó tárgyévi tervezett költségvetése:

bevétel……………… e/Ft
ebből:

kiadás:……………….e/Ft
ebből:

- tagdíj:………………………...

- nevezési díj:………………………

- önkormányzati tám:………….

- utaz.,szállás,étk.:……………..…..

- egyéb…………………………

- felszerelés:…………………….....

- ………………….…..

- személyi kiad.:……………….…..

- ……………………...

- egyéb:…………………………….

- összesen:……………………..

- összesen:………………………….

4. Az igényelt támogatás indoklása:
5. Kérem, hogy az elnyert összeget az alábbi címre szíveskedjenek utalni:
A számlavezető bank megnevezése és számlaszáma:…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A szervezet adószáma:…………………………………..
6. A PÁLYÁZATI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ IDŐPONTJA:
Kezdő időpont:_____________________________________
Befejező időpont:___________________________________
7. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elnyert
pénzösszegről a támogatási szerződésben meghatározott határidőig elszámolok, és azt megküldöm a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályához.

A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK:
a. a bírósági bejegyzésről szóló – 30 napnál nem régebbi - végzés másolata;1
b. az alapszabály másolata;2
c. az előző támogatás felhasználásáról készített e rendelet 9. §-ban meghatározottak szerint
elkészített szakmai és pénzügyi beszámoló
d. az előző évi tevékenységről szóló tájékoztató
e. a szervezet által megpályázott összeg felhasználásának tervezete, a várható költségek
szerint részletezve;
f. a szervezet képviselője által tett nyilatkozat, miszerint az Önkormányzat által kiírt más
pályázaton ugyanerre a célra nem kapott támogatást;
g. írásbeli hozzájárulás a pályázatban foglalt adatok (pályázó neve, igényelt támogatási cél és
összeg) kezeléséhez és Zalakaros Város hivatalos internetes honlapján való közzétételéhez;
h. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati
adóhatóság) nincs.

Zalakaros, dátum:………………………..
P.H.
………………………………………….
kérelmező aláírása
A módosítás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szabályzatot aláírja.
3./ Felhívja az egyesületek elnökeinek figyelmét a az önkormányzati jelképekről, azok
használatáról, valamint a településnév használatáról szóló 26/2004.(XI.26) rendelet 13.§-ban
meghatározott engedély iránti kérelem benyújtására.
Határidő: azonnal (2011.02.11.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

12/ Sport koncepció
Előad: Deutschné Lang Erika alpolgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Deutschné Lang Erika: A városnak jelenleg is van hatályos sportkoncepciója, de ez nem adott
irányt a városi sportélet szereplőinek, melyet a sportkoncepció szemléletében, szándékaiban,
prioritásában új alapokra helyezte, ezért új koncepció készült. Átfogó képet nyújt Zalakaros
jelenlegi sportéletéről.
Süslecz Árpád: Ismerteti a Humánpolitikai, Pénzügyi és Városfejlesztési, valamint Ügyrendi
bizottságok együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 3/2011. (I.31..) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
A sportkoncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra ajánlja a képviselőtestület
számára.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 /2011. (I.31..) számú Humánpolitikai
bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
A sportkoncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra ajánlja a képviselőtestület
számára.

Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 3/2011. (I.31..) számú Humánpolitikai bizottsággal,
valamint az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
A sportkoncepciót az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra ajánlja a képviselőtestület
számára.
Czirákiné Pakulár Judit: A koncepció részletesen kidolgozott, köszönet az elkészítőnek.
Félelmei: a koncepció során részletekben rejlő problémákra nem lehetett kitérni, finanszírozás
kérdése, prioritások, sportágak megjelölése. Veszélye, egykét sportág kiemelésével a többi
elsikkadhat. Ha egy adott sportágnak nem tudunk megfelelő támogatást adni, ha nem
elegendő össze áll rendelkezésre az adott színvonalhoz, akkor nem jutnak előre, megszűnik pl.
a futball szakosztály. Soktérü dolgot kell finanszírozni. Utánpótlás nevelésre kell kellő
hangsúlyt kell helyezni.
Novák Ferenc: A koncepciót elfogadásra javasolja.
Deutschné Lang Erika: Zalakaros második helyen van abban, hogy az önkormányzat mennyi
támogatást nyújt a sportélethez. A koncepció egyik sportágat sem szeretné elsorvasztani
Zalakaroson.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 29/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Képviselő Testülete elfogadja a 2011-2016. évekre vonatkozó
Sportkoncepcióját és felkéri a Polgármestert a Sportkoncepcióban meghatározott
feladatok megvalósítására azzal, hogy a Sportkoncepcióban meghatározott, testületi
hatáskörbe tartozó feladatokat terjessze a Testület elé.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2. Zalakaros Város Képviselő Testülete felkéri a Polgármestert, hogy 2013-ban végezze
el a Sportkoncepció félidei felülvizsgálatát és annak eredményéről tájékoztassa a
Testületet.
Határidő: 2013. december 31.

Felelős: Novák Ferenc polgármester

13/ Méltó városkapuk kiépítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Fontos, hogy az ideérkező vendégek milyen képet látnak a településre
érkezéskor.
Javasolja az előterjesztést elfogadásra.
Böröcz József: A fák kivágásával ki van megbízva Zalakomár felé haladva? Rondán
vagdossák, kéri, hogy formát kapjon.
Dr Józsa Zsanett: A Közútkezelőnek levélet küldtünk, melyben felhívtuk, hogy esztétikusan
oldják meg a fakivágást, mivel Zalakaros kiemelt idegenforgalmi hely, és kértük, hogy a
tuskókat távolítsák el.
Kötő Attila: Felhívta a Közútkezelőt telefonon, azt követően került hivatalos levél elküldésre
a Közútkezelőnek. Csúnyán vannak elvágva, az esztétikai állapot helyreállítására felhívtuk a
figyelmet, és a közlekedési törvényre is hivatkozva.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 30/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az un. „méltó városkapu” című előterjesztésben foglalt tájékoztatót tudomásul vette és
elfogadja a Méltó Városkapuk kiépítése érdekében meghatározott feladatokat és
felkéri a Polgármestert, hogy a végrehajtásban működjön közre.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2. Felkéri a Polgármestert, hogy a feladatok végrehajtása után a Képviselőtestületet
tájékoztassa.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

14/ Városközpont kérdése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Karmazin József főépítész
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3 /2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a határozati javaslatban foglaltakat.
Dr Józsa Zsanett: A főépítésszel egyeztetve kettő határozati javaslat van, a bizottsági javaslat
alapján új határozati javaslat készült, kiegészítve . Megkérdezi, hogy a bizottság erre is
fenntartja-e álláspontját?
Karmazin József: Ismerteti a határozati javaslat változást az eredeti határozathoz képest.
Novák Ferenc: Az egész komplex fejlesztési elképzelés útjában a 9 magántulajdonban álló
üzletsor van.
Czirákiné Pakulár Judit: Számokat is próbáljunk mellé tenni, hogy áll fel a projekt
pénzügyileg, a 16 milliárd Ft.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozat javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 31/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A „Zalakaros Gyógyfürdő Város Központja” c. fejlesztési projekt előkészítéséről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Megállapítja, hogy az országos-nyilvános tervezői pályázaton alapuló tanulmánytervben
foglaltak alkalmasak a további tervi előkészítésre.
2. Vizsgálni kell a területen meglévő, de a fejlesztés során más megoldást kívánó
vendéglátó üzletsor jogi-, valamint a piac jövőjének a telepítési lehetőségeit.

3. A központi térre készült tanulmányterv alapján, vizsgálva az önkormányzat jelenlegi
igényeit és lehetőségeit, az első ütemben célszerű fejlesztés:
a Gránit Gyógyfürdő északi bejáratától a Dísz téren és a szálloda alatti átjárón át vezető
gyalogos főiránytól keletre eső ( a tervezett konferencia-központtal egy területi egységet
alkotó) területrészen) a tanulmány 8. és 9. jelű épületcsoportja, a kapcsolódó térrel.
E terület egységre beruházási program-tervet kell készíttetni, a Pestterv Kft mellet
további ajánlatok alapján kiválasztva a tervezőt.
A tervezési munka során vizsgálni kell, hogy a tanulmány I. ütem területéhez
kapcsolódó javaslatai a mai igényekkel mindenben összhangban vannak-e, és a kijelölt
ütemezési változat alapján kell meghatározni azok illeszkedésének a feltételeit.
4. A teljes terület műszaki infrastruktúrájára útépítési, közmű-, és energiaellátási
tanulmánytervet kell készíttetni, ezáltal biztosítva az ellátó hálózat egységét és a
szükséges kapacitások gazdaságos biztosíthatóságát, a tervezett ütemezéshez illeszkedő
szakaszolási lehetőséggel.
5. A területről a rendelkezésre álló dokumentációk, és a tervezettek alapján befektetőikiajánlási dokumentáció készíthető, mely vonzóan, látványosan mutatja be a projektet,
és egyben népszerűsíti is azt. Ezt kapcsolni kell a települési marketing tevékenységhez,
figyelemmel a város befektetési lehetőségeit bemutató dokumentációhoz.
Határidő: 2011. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

15/ Rendezvénytér kialakítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a tervező leadta a javaslatokkal
átdolgozott tervet.
A Képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

16/ Tájékoztató és javaslatok Zalakaros város fejlesztésének egyes kérdéseiről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 /2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a határozati javaslatban foglaltakat.
Marton Tamás: Az ’A’ változat elfogadását támogatja.

Novák Ferenc: Az ’A’ változat elfogadását javasolja.
Karmazin József: Tájékoztatja a testületet, hogy 31 millió Ft-ra becsülte a tervező a
költségeket. A közbeszerzési táblázatban szereplő 40 millió Ft reális, mivel a környezetet is
tervezni kell.
Czirákiné Pakulár Judit: A terv nem tetszik neki. A fontosságával és szükségszerűségével
egyetért. Minél előbbi megvalósítással, az ’A’ változatot javasolja. Erre a célra a
költségvetésben 20 millió Ft került elfogadásra.
Süslecz Árpád: A vendégeknek és vállalkozóknak a napját, bevételeit tette tönkre az esős
időjárás, ezért mindenképpen szükséges lenne pályázati forrás nélkül is megvalósítani.
Novák Ferenc: A rendezvénytér vonatkozásában a költségvetésben szereplő 20 millió az
önrész, mivel úgy volt, hogy pályázati forrásból került volna megvalósításra.
Czirákiné Pakulár Judit: A pályázati forrásból csak jövő évben valósulna meg.
Süslecz Árpád: Lehet kisebbre is készíteni.
Böröcz József: Egy ütemben, minél előbb javasolja megvalósítani.
Marton Tamás: Hitelfelvétellel is megoldódhat.
Süslecz Árpád: Ha nem lehet megoldani, akkor is el lehet kezdeni, kisebbel, és
továbbfolytatni.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendezvénytér megvalósítását, soron kívül
engedélyeztetéssel, és a hivatal tegye meg az intézkedéseket.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat többi pontját.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 32/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1. A város fejlesztésében megatározó jelentőségű célok körében a Gyógyhelyi Közpark
és a Promenád projektek előkészítő munkáiról szóló tájékoztatást elfogadja.
2. A két fejlesztési cél megvalósítása további előkészítő munkát igényel. Ennek során
meg kell határozni a komplex pályázati projekt főbb szakmai szempontjait, a
közbeszerzési eljárásban a feladatra vállalkozók részére részletes programot kell
kidolgozni, az ajánlataik összehasonlíthatósága érdekében.
A fejlesztési célok előkészítése időszerűségének a meghatározására a támogatási
pályázatok információi, és a szakmai közreműködő partnerek véleménye alapján kell
döntést előkészíteni, a pályázást előkészítő dokumentációk, így az üdülőhely fejlesztési
koncepció, - fejlesztési program és - cselekvési terv szükségességét is megítélve.
Határidő: 2011. március 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3. Tovább kell folytatni a Közút Kht-val, a közút 2x2 forgalmi sávja
visszaépíthetőségének a feltételeiről. Ennek eredményessége esetén a felszabaduló
területet a promenád részeként kell a projekt előkészítése során kezelni.
Határidő: Azonnal (2011. december 31)
Felelős: Kötő Attila alpolgármester
4. Vizsgálandó a jellegében illeszthető célok kapcsolásával olyan projektcsomag
lehetősége, mely alkalmas lehet EU- közvetlen pályázat benyújtásával, nagyobb összegű
pályázati támogatás elnyerésére.
5.Az önkormányzat településfejlesztési igénye és saját anyagi forrásai
figyelembevételével a 2011. évi rendezvény-szezon kezdetéig a létesítmény elkészítését
tűzi ki célul az önkormányzat.
A Rendezvénytér engedélyezési terve birtokában, az építési engedélyezés ideje alatt elő
kell készíteni a kivitelezési munka pályáztatását.
Egyidejűleg gondoskodni kell a tervezési terület közvetlen környezetével együtt,
a
külső közmű-, és energiaellátás terveztetéséről, megvalósításáról.
Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal tegye meg a szükséges intézkedéseket,
hogy a beruházás mielöbb megvalósítható legyen.
A költségek pontos ismeretében a képviselőtestület ismét tárgyalja a
feladatokat.
Határidő: Azonnal (2011. május 1.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

17/ Lakossági fórum ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja, hogy lakossági fórumon a Szobakiadók Egyesülete elnöke
ismertesse az egyesület megalakulását, valamint a főépítész is adjon tájékoztatást.
Süslecz Árpád: A karos krónika egy hete jelent meg. Javasolja, hogy a fórum előtt 5 nappal
szórólappal a településen a fórum kerüljön hirdetésre.
Novák Ferenc: A Karós Krónika tartalmazza a Lakossági Fórum hirdetését.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 33/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 5/2003. (IV.25) számú Ör. 32-33. §-ában biztosított jogkörében:
1/ 2011. február 21-én (hétfő) 18,00 órai kezdettel, a helyi általános iskola aulájába a
Lakossági Fórumot összehívja.
2/ A Lakossági Fórum keretében a lakosságot tájékoztatni kell:
- a Képviselőtestület 2010. évi munkájáról
- a 2011. év fontosabb feladatairól.
Határidő: 2011. február 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A Lakossági Fórum összehívásának előkészítéséről a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
Határidő: Azonnal (2011. február 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

18/ Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van: Szécsényi Szabolcs Tourinform Irodavezető

Süslecz Árpád: Ismerteti a Humánpolitikai, Pénzügyi és Igazgatási bizottságok együttes
határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 4/2011. (I.31..) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodás, alapszabály
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztésben foglaltakkal kiegészített határozati javaslat
elfogadását javasolja, azzal, hogy a 4. pont szerinti elszámolást, a helyszíni ellenőrzéssel is ki
kell egészíteni.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4 /2011. (I.31..) számú Humánpolitikai
bizottsággal, valamint az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodás, alapszabály
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztésben foglaltakkal kiegészített határozati javaslat
elfogadását javasolja, azzal, hogy a 4. pont szerinti elszámolást, a helyszíni ellenőrzéssel is ki
kell egészíteni.
Igazgatási és Ügyrendi Bizottság 4/2011. (I.31..) számú Humánpolitikai bizottsággal,
valamint az Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat között létrejött megállapodás, alapszabály
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztésben foglaltakkal kiegészített határozati javaslat
elfogadását javasolja, azzal, hogy a 4. pont szerinti elszámolást, a helyszíni ellenőrzéssel is ki
kell egészíteni.

Szécsényi Szabolcs: Időszerű volt a megállapodás megújítása.
A megállapodásba kerüljön definiálásra, melyik helyi közösség szerepeljen és mikor.
A megállapodás alapján az elszámolást tételesen kell végezni, amely egyes rendezvények
esetén jelentős adminisztrációval jár. Ezt kéri felülvizsgálni.
Bácsai Attiláné: A nyilvántartást folyamatosan végezzék, a számlákon fel kell tüntetni, hogy
hova került felhasználásra a támogatás, erre szabály van.

Marton Tamás: A számlát feldolgozás után, szkennelve a pénzügy osztály rendelkezésére
kellene bocsátani, ez lehetne megoldás.
Novák Ferenc: Szakmai megoldást kell erre kitalálni, a törvényi kötelezettségnek eleget kell
tenni a hivatalnak.
A megállapodást elő kell készíteni, és újra beterjeszteni a Képviselőtestület elé.
Deutschné Lang Erika: Javasolja, hogy a magánszállásadók szövetségével is működjön együtt
a Turisztikai Egyesület.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó határozati
javaslatot a bizottsági javaslattal, valamint az ülésen elhangzottakkal kiegészítve.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 34/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2008. november 8-án kelt, Zalakaros Város Önkormányzat és Zalakaros Turisztikai
Egyesület együttműködésére kötött megállapodás felülvizsgálatával egyetért azzal, hogy
az előterjesztésben szereplő javaslatok minimum kötelezettségként jelenjenek meg a
megállapodás módosításában.
2/ Az 1.pontban megjelölt megállapodást ezen minimum kötelezettségek mellett az
alábbiakkal javasolja még módosítani:
- A megállapodásba kerüljön definiálásra, hogy az önkormányzat mely rendezvényeken
várja el a helyi közösségek szereplését
- az okirati bizonylatokkal történő elszámolás rendjét, helyszíni ellenőrzés keretében is
kontrollálni kell.
- A Turisztikai Egyesület figyelmében ajánlja a Magánszállásadók Szövetségével való
együttműködés lehetőségét.
3/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a módosítások figyelembevételével készítse el
a megállapodást, melynek aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
4/ A Megállapodást előkészítése
Képviselőtestület elé kell terjeszteni.

után,

jóváhagyás

Határidő: 2011. április 7.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
19/ Önkormányzati tulajdonok felújítási, karbantartási terve
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

céljából

ismételten

a

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5 /2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra, hogy a Hivatal állítson fel fontossági
sorrendet a felújítási, karbantartási munkálatokról. A sorrendiségnél vegyék figyelembe az
állagmegóvást, illetve az állag romlások megakadályozását.
Novák Ferenc: A legszükségesebb feladatokat kell elsődlegesen elvégezni a felújítások
vonatkozásában.
A bérleti szerződéseket felül kell vizsgálni, hogy melyek a bérlő kötelezettségei.
Meg kell nézni eleget tettek-e a kötelezettségeiknek.
Több mint 200 millió Ft-os igény a felújítás, van olyan, amit nem érdemes felújítani, a nagy
költségre tekintettel. Így javasolt a hasznosításuk. Ki kell jelölni egy személyt, aki az
állagmegóvásra figyel. Minden intézménynek kell felújítási, karbantartási tervet készíteni.
Áprilisi ülésre újra elő kell terjeszteni, hogy melyek legyenek az elsődleges feladatok.
Czirákiné Pakulár Judit: A pincesöröző állagmegóvása fontos lenne, hogy prioritást élvezzen.
Nem fontos, az óvoda belső festése, mivel pályázatot nyert az óvoda, ebből megvalósul, itt
400 eFt megspórolható.
Nem fontos az orvosi rendelő padlóburkolása, ebből a pincesöröző megvalósítható.
A Rendőrség épülete nyílászáró csere sem fontos, amely 400 eFt-os költség, KEOP-os
pályázatból teljes felújítása megoldható.
A Polgármesteri Hivatal tanácsterem felújítását, a világítást szintén KEOP-os pályázatból kell
megvalósítani, mivel ez is magas költség, 800 eFt.
A Zrínyi u. 2. számú épületnél a mozgáskorlátozott parkoló aszfaltozás 550 eFt, a közösségi
közlekedés pályázat célterületét érinti, önkormányzati területen, a projekt megvalósítását ne
sértse, erre oda kell figyelni.
Kötő Attila: A pénzügyi bizottság javaslatára részletes felújítási karbantartási tervet kaptak.
A hivatal felállította a sürgősségi sorrendet, nem javasolja újra tárgyalni, a hivatal a bizottsági
javaslatot figyelembe véve döntsön.
Böröcz József: A bérlakásokat külön kell kezelni, sok lakás lesz, ami funkciójában más
feladatot fog kapni. A közintézmények felújítását halaszthatatlannak tartja.
Novák Ferenc: Az elhangzottak figyelembevételével a hivatal által legszükségesebbek
figyelembevételével a karbantartási, felújítási tervet az áprilisi ülésre ismételten be kell
terjeszteni, de ettől függetlenül a munkálatokat el kell kezdeni.
Dr Józsa Zsanett: Az éves felújitás tervezett költségét ismerni kell, mivel közbeszerzési
értékhatárt is elérheti. A költségeket nem bonthatjuk szét, egybe kell számítani, komplexen
kell kezelni.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért a jegyzővel az egybeszámítási kötelezettség tekintetében. A
felújításokat azonnal meg kell tenni havária esetén. Az előbb elmlitettek azonban nem
tartoznak ebbe a sürgősségi kategóriába.

Novák Ferenc: A prioritások felállításával látható, hogy mennyi összeget jelent a szükségesek
elvégzése. Közbeszerzési eljárás megindításával számolni kell. A legszükségesebbeknek neki
kell állni.
Deutschné Lang Erika: A 3. pontban szerepel a bölcsőde udvari játék beszerzése, erre 180 eFt
+ Áfa- szerepel a költségvetésben, kéri javítani, mivel nem elég egy, és a babakocsi tároló is
fontos.
Dr Józsa Zsanett: Javasolja, hogy a felmérést a testület vegye tudomásul. A következő ülésre
(soros) kimutatást kell készíteni épületre lebontva, amely tartalmazza mikor épült, mikor volt
felújítva, milyen munkákra melyik évben van szükség. Igy az elkövetkezendő években a
költségvetésben tervezhető a költség. A pályázatokat is figyelembe kell venni.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a jegyző javaslatát.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 35/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elrendeli, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartására, felújítására
vonatkozóan a következő soros képviselőtestületi ülésre részletes kimutatást kell
készíteni épületekre lebontva az alábbiak szerint:
- kimutatásnak tartalmazni kell, hogy az adott önkormányzati ingatlan mikor épült,
mikor volt felújítva, milyen felújítási, karbantartási munkákra van szükség és azokat
melyik évben kell elvégezni.
- A felújítás, karbantartás prioritásának felállításakor a pályázatokat is figyelembe kell
venni.
Határidő: 2011. április 7.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető

20/ Tájékoztató a Képviselőtestületi ülések jegyzőkönyvei felterjesztéséről
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztatót.
Képviselőtestület a tájékoztatót 7 igen szavazattal, egyhangúlag tudomásul vette.

21/ Tájékoztató a turisztikai egyesület „nagyrendezvényével” kapcsolatban
Előadó: Horváth Vencel turisztikai egyesület elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Szécsényi Szabolcs Tourinform Irodavezető.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6 /2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a Turisztikai Egyesület javaslatát és
továbbá ajánlja a finanszírozását az alábbiak alapján :
A Turisztikai Egyesület erre a nagy rendezvényre amennyi bevételt fel tud mutatni a
rendezvény előtt illetve után - ami megjelenik a számláján- ehhez az Önkormányzat utólag
20 %-os un. önrésszel fog hozzájárulni.
Szécsényi Szabolcs: Szívesen részt venne a bizottsági üléseken is, és a képviselőtestületi
üléseken is, kéri, hogy kapjon meghívást.
A Copaca Bana rendezvényt az idén szeretné megvalósitattni.
Novák Ferenc: Fásy Ádám küldött egy kimutatást. Véleménye, hogy mivel ez 3 évre 40
millió Ft-os összeget jelentene, a rendezvénytér ebből megvalósulna. Javasolja, hogy inkább a
rendezvénytér kerüljön megvalósításra, nem javasolja a Fásy rendezvényt. Ha a TE hozzá tud
járulni megfelelő összeggel, lehet dönteni, hogy megvalósuljon-e.
Szirtes Balázs: 3 vagy 6 millió Ft-os rendezvényt ne a bizottság döntse el, a TE szakmai
elnökségből áll, ők döntsék el, hogy áll-e elegendő forrásrendelkezésre, szponzorok
bevonásával, az önkormányzat természetesen hozzájárul az összeghez, de nem teljes
egészében.
Novák Ferenc: Egyetért Szirtes képviselő felvetésével, amennyi bevételt az adott
rendezvényre tud szerezni az egyesület, annyi valósuljon meg.
Czirákiné Pakulár Judit: Kéri vegyék figyelembe a TDM pályázatot, amelyből a jövő évi
megvalósítást lehet figyelembe venni.
Szécsényi Szabolcs: 3 millió Ft-ból országos nagyrendezvényt nem lehet megvalósítani.
Jövőre akár a 6 milliós Ft-os megvalósítást is meg tudják valósítani. Először régiós

rendezvény legyen, jövőre pedig már országos rendezvény valósítható meg, ha a forrás
rendelkezésre áll.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a bizottsági javaslatot elfogadni, az önkormányzat által adott
20 % ösztönzővel.
A Fásy produkcióra milyen forrásai vannak a TE-nek?
Szécsényi Szabolcs: Hármas finanszírozásban valósulna meg, a fürdő, az önkormányzat és a
TE hozzájárulásával. Fásy Ádám elküldte a költségkimutatást.
Novák Ferenc: Egy hétvégén lenne a produkció. Regionális 3 milliós rendezvény
megvalósítását javasolja, a Fásy produkció nélkül. Fásy Ádámnak köszönetet kell mondani a
lehetőségért, de az önkormányzat anyagi forrásait jelenleg máshova koncentrálja. Fontosabb a
rendezvénytér megvalósítása. Javasolja a bizottsági határozat elfogadását, minden Ft után 20
fillért ad az önkormányzat a Turisztikai Egyesületnek.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 36/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Fásy Ádámnak a „Magyarok Világszépe” rendezvényének Zalakaroson történő
megszervezésére az önkormányzatnak tett ajánlatát nem fogadja el.
A döntésről Fásy Ádámot tájékoztatni kell, azzal, hogy az önkormányzat meg köszönni
a lehetőséget, de az anyagi erőforrásokat máshova koncentrálja Bízik a jövőbeni
együttműködésben.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ A Turisztikai Egyesület által megszervezésre kerülő éves nagy rendezvényéhez un.
Copa-Cabana-Caros Beach rendezvényhez – a az egyesület által számlán kimutatható
bevétellel arányos - a rendezvény előtt illetve utáni költséghez - Önkormányzat utólag
20 %-os önrésszel járul hozzá a 2011. évi költségvetés tartaléka terhére.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
22/Zalakaros Zrínyi utca 2. szám alatti ingatlan bérlete
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Áprád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 9/2011. (I.31.) számú határozata:
A bizottság:
Zalakaros Zrínyi utca 2. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozó előterjesztést elfogadásra
javasolja azzal, hogy a hiányzó adatokat a testületi ülésig pótolni szükséges.
Dr Józsa Zsanett: Ismerteti az előterjesztés kiegészítését.
Mivel a kistérség hétfőn ülésezik, dönteni kell az elvekről, a polgármesternek az ülésen
képviselni kell a Képviselőtestület döntését.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy ne alakítsunk ki rosszabb feltételt, arányos bérleti díj fizetésre
kerüljön sor.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja a rezsi felszámítását is. Zalakomárban alapul vették az
arányosan használt m2 rezsiköltségét, ezt az összeget állították be bérleti díjnak. Zalakomár
kedvezőbb feltételekkel biztosította az irodát. Engedni kell a költségekből.
Telefonköltség áthárítása jogos.
Novák Ferenc: A bérleti díj plusz arányos rezsit nem javasolja, mivel duplája lenne a költség,
mint Zalakomárban. Telefonköltség fizetését mindenképpen.
Czirákiné Pakulár Judit: A társulás a mi ingatlanunkon hajtott végre 10 millió Ft-os
beruházást, ezt is figyelembe kell fenni.
Novák Ferenc: Lehet úgy is, hogy rezsi plusz telefonköltség, bérleti díj nélkül. Ez gesztus
lenne.
Czirákiné Pakulár Judit: Ezt a megoldást jónak tartja.
Bácsai Attiláné: A 40 eFt-ot javasolja nem bérleti díjként, hanem rezsiköltség átalányként
megállapítani, és csak akkor kell fizetni, ha éves szinten túllépi a társulás.
Novák Ferenc: A takarítás költsége nem számit, havi 40 eFt költségátalány megállapítással
egyetért az ingatlan üzemeltetési költségeire, év végén pedig elszámol a társulás.
Ki kell mondani, mely költségek számítanak bele.
Marton Tamás: Egyetért az átalányfizetéssel.
Bácsai Attiláné: Amennyiben a társulásra eső költségekre nem nyújt fedezetet, a következő
évben a költségek ismeretében felülvizsgálatra kerül.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi az elhangzott javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 37/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az Önkormányzat tulajdonában lévő Zalakaros Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlan
használatára vonatkozó megállapodás megkötésének feltételeit az alábbiakban határozza
meg:
- Az Önkormányzat a társulás részére bérleti díjat nem határoz meg.
- Az ingatlan üzemeltetési költségeire havi 40 eFt költségátalányt állapit meg, mely
összegről a társulás év végén köteles elszámolni.,
A szerződésben meg kell határozni, hogy az átalányba mely költségek számítanak bele.
- Amennyiben a költségátalány a társulásra eső költségekre nem nyújt fedezetet, a
következő évben a költségek ismeretében felülvizsgálatra kerül.
A fenti feltételeknek Zalakaros Kistérségi Többcélú Társulás által történő elfogadását
követően – kölcsönös megállapodás alapján – a
szerződésbe foglalását a
képviselőtestület elé kell terjeszteni a következő ülésre.
2./ A Zrinyi u. 2. szám alatti ingatlanon lévő 38,2 nm alapterületű melléképület
használatára vonatkozóan a pályázat feltételeinek függvényében – a VÁTI
véleményének megérkezését követően – dönt.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület az 1990.évi LXV. Törvény 12.§. /4/ bek. a.
pont előírásai alapján a 28, 31. és 34. napirendet zárt ülés keretében tárgyalja.
Javasolja, hogy az 1990.évi LXV. Törvény 12.§. /4/ bek. b.pont előírásai alapján a 29, 30,
32, 33, 35/1 napirendet az önkormányzat gazdasági érdekére tekintettel zárt ülés keretében
tárgyalja meg a képviselőtestület.
Képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 38/2011. (II.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a zárt ülésre tett napirendi javaslattal.

Elrendeli a 29, 30, 32, 33, 35/1 sz. zárt ülés keretében tárgyalandó napirend zárt ülés
keretében történő megtárgyalását.

Novák Ferenc: A nyilvános ülés előterjesztései megtárgyalásra kerültek, ezért megköszöni a
részvételt és bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.
A nyilvános ülést 18,00 órakor bezárta.
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