Határozat: 134 - 141
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Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2011. május 3-án megtartott
rendkívüli Nyílt üléséről

1

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án 10,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Dr Csetneki
Gábor ügyvéd.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Süslelcz Árpád és Szirtes Balázs képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.) Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének tárgyalása és közszolgálati ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ „Termál- Völgy Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai hálózat” projekt keretében
megvalósuló Zalakarosi kerékpáros központ kiviteli tervével kapcsolatban döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Nemzetközi kapcsolatokról tájékoztató
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Ajánlattételi felhívások elbírálása a közbeszerzési eljárások lebonyolítására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ A Rendezvénytér közbeszerzési és műszaki ellenőrzési ajánlattételi felhívásának
jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. ügyében döntések
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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8/ Egyéb tájékoztatók
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/1/ Men-Dan Zrt. ügye
8/2/ Bíróság levele Sport hotel ügyében
9/ Egyéb ügyek
9/1/ 5/ Nagykanizsai Múzeum kérelme ügyében hozott 111/2011. (IV.07.) számú
határozat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/2/ Együttműködés Nagykanizsa Városával
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Deutschné Lang Erika: Javasolja a napirendre felvenni a bölcsőde melletti játszótér
körbekerítése témát.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatokkal teljes napirendi tárgysort.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.) Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 54/2011. (V.03) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra a 2011.évi költségvetésről szóló
5/2011.(II.11) Ör. rendelet módosítását.
Süslecz Árpád : Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 31/2011. (V.03.) számú határozata:
A bizottság:
2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (II.11.) Önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.

3

Czirákiné Pakulár Judit: Az egészséges városok projekt kapcsán a személyi jutatások között
feltüntetésre került a projektmenedzser költsége, ezt hogy valósitja meg az önkormányzat,
mivel ez jelentős költséget jelent a projekt egészéhez viszonyitva. A Polgármesteri Hivatalnál
kerül elszámolásra? Kik veszek részt a projektmenedzsmentben? Kerül-e plusz személy
felvételre ezen feladatok ellátására.
Bácsainé Attiláné: Nem kerül uj személy felvételre. A Polgármesteri Hivatal kiadásai között
kerül elszámolásra.
Novák Ferenc: Az egészségtervhez kapcsolódó pályázat tartalmazza a költségeket.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

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

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
20/2011. (V.04.) önkormányzati rendelete
a 2011.évi költségvetésről szóló
5/2011.(II. 11.) 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 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.11.) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A”R” 3.§. (1) - (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegét
1.191.236 eFt-tal állapítja meg.
(2) A 2011. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.032.372 eFt –ban hagyja jóvá, melynek
jogcímei:
- az intézményi működési bevételeket
- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

138.203 eFt
350.727 eFt

- az önkormányzatok költségvetési támogatását
- a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
- a támogatás értékű bevételeket

291.636 eFt
15.200 eFt
197.739 eFt
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- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket
Európai Uniós projektekhez támogatás
- véglegesen átvett pénzeszközöket
- a kölcsönöket

15.500 eFt
134.461 eFt
35.000 eFt
3.867 eFt

hagyja jóvá.
(3) A költségvetési kiadások összegét 1.185.439 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
- a támogatás értékű kiadások
- véglegesen átadott pénzeszközök
- ebből: az ellátottak pénzbeli juttatásai
- támogatási kölcsönök
- a tartalékok

287.486 eFt
74.373 eFt
373.240 eFt
263.578 eFt
17.725 eFt
1.000 eFt
79.055 eFt
18.316 eFt
3.000 eFt
85.982 eFt

(4) A költségvetés (felhalmozási célú ) hiányának összegét 158.864 eFt-ban állapítja meg. A
hiány finanszírozása belső forrásból, az előző évi pénzmaradvány (felhalmozási célú)
bevonásával történik
2. §
A”R” 8.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 5. számú melléklet szerint
állapítja. Ezen belül a beruházások előirányzatát 17.725 eFt összeggel hagyja jóvá.
3.§
A 9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet szerint
állapítja meg, ezen belül a beruházások előirányzatát 263.578 eFt-tal hagyja jóvá.
4.§.
A 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 31.581 eFt összegben hagyja jóvá.
5.§.
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 54.401 eFt összegben hagyja jóvá.
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6.§.
Záró rendelkezések
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Novák Ferenc
polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2011. május 4.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

2/ Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének tárgyalása, a köztisztviselők közszolgálati
jogviszonyáról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 55 /2011. (V.03.) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a határozati javaslatban foglaltakat,
az alábbi kiegészítésekkel:
- A 3.pont 6. mellékletét aktualizálni kéne a jelenlegi szervezeti táblához ugyanis az még egy
régebbi változat.
- a Jegyző asszony vizsgálja meg, illetve tegyen lépéseket arra vonatkozóan, hogy az
Önkormányzatnál bevezetésre kerüljön az elektronikus iktatási illetve levelező rendszer.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 32/2011. (V.03.) számú határozata:
A bizottság:
A polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbiak figyelembe
vételével javasolja elfogadásra:
- A jegyző és aljegyző együttes akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat a Hatósági
osztályvezető látja el.

6

- A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztésnek
megfelelően elfogadásra javasolja.
Süslecz Árpád: Javasolja, a közterület-felügyelők munkarendjét ne csak főidőben 8-4-ig,
hanem hosszabbított munkarendben, 6-14, valamint 14-22 óráig állapítsák meg, az esti
órákban is járják a települést.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Az önkormányzat szmsz-ében az elmúlt évek gyakorlata alapján
került rögzítésre a helyettesítés rendje. Ha a jegyző nincs, akkor az aljegyző látja el a jegyzői
feladatokat és ilyenkor a hatósági osztályvezetői állás betöltéséről kellett gondoskodni, hogy a
jegyzői feladat ellátható legyen azideig.
Novák Ferenc: Mi a javaslat a bizottsági inditványra?
Vlasicsné Dörgönye Márta: A Polgármesteri Hivatal Szmsz-ében rögzített nem zárja ki
egymást.
Novák Ferenc: Ha mindkettő távol van, ki helyettesit, az a kérdés?
Dr Józsa Zsanett: A közterület-felügyelők munkája megosztását munkajogilag meg kell
vizsgálni, mivel törvény írja elő a pihenő időt és a munkarendet. Át kell tekinteni, hogy az
Mtv. szerint munkaidő kerettel, hogy oldható meg, vagy más egyéb módon kell az egyéni
munkarendet megszervezni azzal, hogy vizsgálni szükséges a pótlékok kérdését is. Munkajogi
szempontból jó ötletnek tartja. Az Szmsz szerint általános munkarend van, a
részletszabályokat megvizsgáljuk, és visszahozzuk az ő munkarendjüket, a legközelebbi
ülésre.
Novák Ferenc: A közterület-felügyelőkre vonatkozóan csak a konkrét munkarenddel
kapcsolatosan kell dönteni, az Szmsz-t nem kell módosítani?
Dr Józsa Zsanett: Igen, javaslom, hogy a képviselőtestület fogadja el így az Szmsz-t és a
vizsgálat után a módosításokat visszahozzuk a testület elé.
A pénzügyi bizottság felvetésére vonatkozóan, külön kellett választani – gazdasági vezető,
költségvetési szerv vezető- az Ász kérte, hogy igy legyen. A korábbi ügyrend tartalmazta ezt,
s az került átvételre.
Marton Tamás: A szervezeti táblában nem találtak gazdasági vezetőt. Üzemeltetésifenntartási tevékenység a településüzemeltetési osztályvezetőnek a feladata lenne.
Dr Józsa Zsanett: Az Áht. konkrétan rögzíti a gazdasági vezető feladatait, de pontosítjuk ezt
is.
Novák Ferenc: A képviselői észrevétel mennyiben érinti az Szmsz-t?
Dr Józsa Zsanett: Módosítva visszahozzuk az Szmsz-t testületi ülésre.
Novák Ferenc: Az elektronikus ügyintézés hogy oldható meg?
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Dr Józsa Zsanett: Most is elektronikus iktatás van, az ügyiratok kinyomtatásra kerülnek,
mivel nincs elektronikus aláírás.
Marton Tamás: A papír alapút szkennelve, elektronikusan kell kezelni, nem kinyomtatni, a
papírfelhasználás költségét csökkenteni kell.
Dr Józsa Zsanett: A jelenlegi iktató program fejlesztőjével ezirányban felvesszük a
kapcsolatot.
Novák Ferenc: Egyetért képviselő felvetésével és a hivatal a szükséges intézkedést tegye meg
és számoljon be a tett intézkedésekről.
Dr Józsa Zsanett: A Hivatalnak van iratkezelési szabályzata, amelyet a Levéltár és a
Kormányhivatal jóváhagyott.
Marton Tamás: Javasolja, hogy az elektronikus feladat küldés, ellenőrzés, névre szóló küldés
érdekében minden dolgozónak legyen egyéni postafiókja.
Dr Józsa Zsanett: Van elektronikus nyilvántartásunk, amit a hálózaton minden kolléga elér,
alkalmazzuk.
Czirákiné Pakulár Judit: Az Szmsz 2. h. pontjában a hivatal engedélyezett létszáma 36 fő, az
állománytáblában pedig 35,5 fő szerepel, pontosítani szükséges, hogy a 0,5 fő a főépítész.
Az Szmsz utolsó részében a feladatmegosztások szerepelnek, ismét nehezményezi a jogi
referens felvételét, az itt leirt feladatokból kitűnik, hogy nincs rá szükség, nem indokolt az
alkalmazása.
Novák Ferenc: Összefoglalja az elhangzottakat.
A közterület-felügyelet vonatkozásában a munkarendre vonatkozó módosítást megvizsgálni
és kidolgozva a képviselőtestület elé vissza kell hozni.
A 3.pont 6. mellékletét pontosítani kell.
Az elektronikus ügyintézést az iratkezelésnél figyelembe kell venni.
Dr Józsa Zsanett: Az Ámr. Illetve a Áht. Rögzíti, hogy a hivatal Szmsz-ében szerepeltetni kell
a hivatal létszámát, melynek az alapját a költségvetési rendelet tartalmazza, illetve ennek
melléklete röghiti. Összességében 47 főről beszélünk a Polgármesteri Hivatal és a
Polgármester irányítása alatt álló dolgozók, ebben benne van a polgármester is. A 0,5 fő
eltérés a főépítész státusza, aki korábban köztisztviselőként volt alkalmazva, most pedig
megbízási jogviszonyban látja el a munkáját közvetlen polgármester irányítása alatt. Egyetért
a felvetéssel. A költségvetés következő negyedévi módosításakor egyértelmüsitjük a
költségvetési rendeletben is, hogy mennyi a köztisztviselő, közalkalmazott, és Mtv. Szerint
alkalmazott dolgozó.
Novák Ferenc: Az április 7-i ülésen a testület úgy döntött, hogy szükség van a jogi referens
alkalmazására.
A felvetett javaslatokra vonatkozóan határidőket kell megállapítani.
Dr Józsa Zsanett: A közterület-felügyelet munkarendjére, valamint az elektronikus iktatásra
vonatkozóan előterjesztést kell készíteni.
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A létszámtábla módosítását a költségvetési ör. II. negyedévi módosításakor visszahozzuk a
képviselőtestület elé.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az ülésen elhangzottakkal az Szmsz elfogadását és a
feladat meghatározásokat.

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

Képviselőtestület 134/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 85/2011. (IV.07.) számú Képviselőtestületi határozatán alapuló Zalakaros
Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát, annak
mellékletét és függelékét az alábbi módosításokkal jóváhagyja:
a/ Az Szmsz-ben rögzíteni szükséges, hogy a jegyző és aljegyző együttes
akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat a Hatósági Osztályvezető látja
el.
b/ A létszámok vonatkozásában meg kell jelölni, hogy a 0,5 fő eltérés a főépítészi
státusz.
2/ Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata
kapcsán az alábbi feladatokat kéri megvizsgálni:
a/ A közterület-felügyelet munkarendjére vonatkozó egyéni munkarend
elkészítésére és annak megvizsgálására felkéri a Polgármesteri Hivatalt azzal,
hogy a munkarend módosítására figyelemmel szükség szerint az Szmsz-t a testület
elé kell ismételten terjeszteni.
Határidő: 2011. junius 9.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
b/ Az Szmsz 6. számu mellékletét aktualizálva szükség szerint módosítva az
Ámr.és az Áht-ra figyelemmel a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2011. junius 9.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
c/ Az elektronikus ügyintézés és iktatás, illetve levelezőrendszer kiszélesítése
érdekében a lehetőségeket vizsgálni szükséges.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
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d/ A 2011. évi költségvetési ör.II. negyedévi módosításakor a létszámokat
munkajogviszony szerinti bontásban kell feltüntetni.
Határidő: 2011. julius 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ A Polgármesteri Hivatal Szmsz-e hatályba lépésének időpontja: 2011. május 4.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a struktúraváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
A szabályzatot jogszabályváltozás, belső szervezeti változás vagy feladatváltozás
során módosítani kell.
Határidő: 2011. május 4.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Novák Ferenc: Az Ügyrendi bizottság tárgyalta a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről
szóló ör. módosítását, amelyet a bizottság elnöke már ismertetett. Ennek lényege, hogy az
Szmsz elfogadásával új munkarendet fogadott el a Képviselőtestület.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
21/2011.(V.04.) önkormányzati rendelete
a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló
20/2002.(XII.18.) sz. rendeletének módosításáról
Zalakaros Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (továbbiakban Ktv.) 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Ktv. 49/H §-ára és 49/J §-ára, a polgármesteri tisztség egyes kérdéseiről és az önkormányzati
köztisztviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 13. § (1) bekezdésére, valamint
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére a
Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről
szóló 20/2002.(XII.18.) rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről szóló 20/2002.(XII.18.) rendeletének (továbbiakban Ör. ) 2.§. helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
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2.§.
Munkaidő
(1) A Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra, amely hétfőn 8-18,00
óráig, keddtől- csütörtökig 8-16,00 óráig, pénteken 8-14 óráig tart.
(2) A Hivatal ügyfélfogadási ideje a következő:
Zalakaros Városban
Hétfő:
8,00-12,00 óra
12.30-18,00 óra
Kedd:
8,00-12,00 óra
Szerda:
8,00-12,00 óra
12,30-14,00 óra
csütörtökön: ügyfélfogadás nincs
pénteken:
8,00-12,00 óra
(3) Az Okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
Hétfő:
8.30-12,00 óra
12,30-18,00 óra
Kedd- Szerda
8.30-12,00 óra
12.30- 14,00 óra
Péntek:
8,30-12,00 óra
Csütörtök:
ügyfélfogadás nincs
(4) Zalamerenye Község esetében az ügyfélfogadás:
Gyámügyi - Igazgatási ügyintézés: minden héten hétfőn 13.00-15.00 óráig
Jegyző: minden hónap első és harmadik hetének keddjén 9.00-10.00 óráig
Adóügyi ügyintézők: az adófizetési időszak két-két hetében tartanak ügyfélfogadást az
adott hét csütörtöki napján, 8.00-10.00 óráig
(5) Polgármester a hónap első és harmadik hetén: hétfő 8.00-10.00
(6) Jegyző Zalakaros Városban : minden héten hétfőn 8.00-12.00 óráig.
(7) A teljes munkaidőben, valamint a legalább napi 6 órában foglalkoztatott köztisztviselő
részére napi 30 perc munkaközi szünetet munkaidőben kell kiadni.
(8) A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának
rendjéről a jegyző külön rendelkezik, melyről a polgármestert tájékoztatni kell.

3.§
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Novák Ferenc
Polgármester
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Záradék:
A rendelet kihirdetve 2011. május 4. napján
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

3/ „Termál- Völgy Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai hálózat” projekt keretében
megvalósuló Zalakarosi kerékpáros központ kiviteli tervével kapcsolatban döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 56 /2011. (V.03.) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a plusz 1 millió forintos költséget
azzal a kiegészítéssel, hogy a jövőben a pályázat írója illetve a Hatósági osztály jobban
figyeljen arra, hogy milyen engedélyekre , milyen tervekre van szükség egy pályázathoz.
Czirákiné Pakulár Judit: Mivel kívülről figyeli az eseményeket, az építési engedélyben írták
elő a kiviteli terv elkészítésének szükségességét, a tervező úgy nyilatkozott, hogy kiviteli
tervre nincs szükség, ezért nem került betervezésre, jobban oda kell figyelni.
Marton Tamás: Ha pályázati pénzből oldjuk meg, mindenképpen szükség van kiviteli
tervekre.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 135/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Hévízi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Jankó Bt.-vel konzorciumban
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megvalósuló a „Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése” felhívására
benyújtott „ Termál- Völgy- Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai szolgáltató
hálózat” című NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0004 számú projekt keretében önerőként
biztosítja a pályázati támogatásból nem fedezett zalakarosi kerékpáros központ
kiviteli tervének elkészítését 800.000 Ft + ÁFA, összesen 1.000.000 Ft összegben
2011. évi költségvetése fejlesztési célú általános tartalék terhére azzal, hogy ezzel
a 100/2010. (V.20.) számú Képviselőtestületi határozatban Zalakaros Város által
ezen pályázathoz biztosított önrész összege kiegészül. (megemelkedik)
2./ Megbízza a Társulás munkaszervezetét a projekt megvalósítására kötött
Együttműködési Megállapodás 1./ szerinti módosításának elkészítésével.
3./ Megbízza a Társulás munkaszervezetét, hogy amennyiben lehetőség lesz rá,
kezdeményezze a kiviteli terv költségének pályázat keretében történő
elszámolását.
4./ A pályázatok elkészítése során pályázat írója illetve az építéshatóság jobban
kísérje figyelemmel, hogy milyen engedélyekre, tervekre van szükség egy
pályázathoz.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
Novák Ferenc polgármester

4/ Nemzetközi kapcsolatokról tájékoztató
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Dönteni kell a polgármester külföldi kiküldetése kapcsán.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 57 /2011. (V.03.) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek elfogadásra a Nemzetközi
kapcsolatokról szóló tájékoztatót, az alábbi javaslattal:
- az Önkormányzat készíttessen egy 5 éves idő távlatra Nemzetközi kapcsolati tervet,
amelyben a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok fejlesztési irányait , illetve a jövőbeni
(Ausztria- Szlovénia ) testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit, elsődlegesen
onnan, ahonnan turisták érkezése várható, tartalmazza.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért a javaslattal. A marketinges véleményét ki kell kérni.
Marton Tamás: Javasolja bízzuk meg a marketingest ezzel a feladattal.
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Zalakarostól a D-Dny-i rész felé kell fejleszteni a kapcsolatokat.
Novák Ferenc: Párizs környékéről is szeretnének kapcsolatot kiépíteni.
Kötő Attila: A balatoni települések D-i irányba szeretnének nyitni, Zalakarosnak is mielőbb
tenni kell ez ügyben.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot a nemzetközi kapcsolatok
fejlesztése ügyében, amelyre vonatkozóan előterjesztést kell készíteni III-IV. negyedévben
történő tárgyalással.
Czirákiné Pakulár Judit: A IV. n.év megfelelő, egy-egy országból legyen alternatíva, milyen
nagyságú településsel, konkrét javaslatokkal, szakaszosan lehetne ütemezni, hogy egy-egy
évben egyel teremtsünk kapcsolatot.
Novák Ferenc: Az önkormányzatnak van függőben lévő kapcsolatfelvétele Kovászna, és
Nova-szlupia településekkel. Túl távoli teleüléssel történő kapcsolatfelvétellel nem ért egyet,
mivel finanszírozni is kell.
Deutschné Lang Erika: A településen sokan vannak akinek baráti kapcsolatai fűződnek
külföldre, javasolják a lakosság véleményének kikérését, hogy kivel lehetne felvenni a
kapcsolatot.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot arra vonatkozóan, hogy a település nemzetközi
kapcsolatainak bővítésére a IV. negyedévben történő megtárgyalással előterjesztést kell
készíteni azzal, hogy a lakosság véleményét is ki kell kérni.
Ezen kiegészítésekkel együtt javasolja a határozati javaslatot elfogadni.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 136/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A partnertelepülési kapcsolatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Hozzájárul ahhoz, hogy Novák Ferenc polgármester képviselje a települést
Puchheim (Németország) település városavató ünnepségén, 2011. május 17-19.
közötti időszakban.
A nemzetközi kapcsolatok költségeit - az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően- engedélyezi.
Felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző
Határidő: 2011. május 6. és folyamatos
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2/ Egyetért azzal, hogy az Önkormányzat készíttessen egy 5 éves idő távlatra
szóló Nemzetközi kapcsolati tervet, amelyben a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok
fejlesztési irányait, illetve a jövőbeni (Ausztria- Szlovénia ) testvérvárosi
kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit - elsődlegesen onnan, ahonnan turisták
érkezése várható - tartalmazza.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A nemzetközi kapcsolatok bővítésére vonatkozóan kéri a lakosság
kezdeményező szerepét.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5/ Nagykanizsai Múzeum kérelme ügyében hozott 111/2011. (IV.07.) számu határozat
módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: A Képviselőtestület a 2011. április 7-i ülésén tárgyalta a múzeum kérelmét. A
Képviselőtestület 111/2011. (IV.07.) számú határozata módosítása szükséges, mivel
minisztériumi engedély kell a múzeum részéről a szerződés megkötéséhez, ezért az
önkormányzatnak szándékozták átadni a gyűjteményt. Fel kell hatalmazni a polgármestert a
gyűjtemény átvételére, a dokumentumok aláírására. A kiállítás jóváhagyott költsége ne a
Közösségi Ház költségvetésében jelenjen meg, hanem a Polgármesteri Hivatal
költségvetésében, a határozat többi része változatlan marad.

Szavazásra teszi fel a módosításra vonatkozó javaslatot.

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

Képviselőtestület 137/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Módosítja a 111/2011. (IV.07.) számu határozata 1. pontját az alábbiak szerint:
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A kiállítás megszervezésének költségét, legfeljebb 500.000,- Ft-ot a Zalakaros
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése általános tartaléka terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a kiállításhoz kötődő szerződés aláírására.
A határozat egyéb rendelkezéseit hatályában fenntartja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

6/ Együttműködés Nagykanizsa Városával
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Nagykanizsa város az együttműködési megállapodásra vonatkozóan módosító
javaslatokat tett néhány területen, amelyet részben pontosítottak, részben tágabbá tették a
kereteket az ő lehetőségeik függvényében.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatban foglaltakat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 138/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 107/2011.(IV.7.) számú képviselőtestületi határozatával Nagykanizsa Megyei
Jogú Városa és Zalakaros Városa között kötendő együttműködési megállapodás
tervezetet jelen tartalmi formájában módosítva elfogadja.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
együttműködési megállapodás aláírására.
3/ A megállapodás aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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7/ Bölcsőde melletti játszótér körbekerítése
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester

Deutshné Lang Erika: A bölcsőde melletti játszótér bekerítése a használó családok kérték. A
játszótér melletti út nagyon forgalmas, a gyerekek pedig kifutnak az útra. Támogatja a
lakossági kezdeményezést. Vannak szülők, akik több gyerekkel érkeznek, és idősebbek is,
akik nem tudnak a gyerekek után rohanni.
Novák Ferenc: Egyetért a felvetéssel.
Süslecz Árpád: Kéri a Polgármester intézkedését az alábbi ügyekben.
A játszótér körbekerítésével egyetért, különösen azért, mert a parkokból, játszóterekről a
kutyák kitiltása érdekében a szükséges intézkedést meg kell tenni, mivel sok a kutyapiszok.
A parkfenntartó dolgozók jelezték, hogy a kutyapiszkot a kaszával szétverik, és a ruhájukra,
hajukra kenődik kaszáláskor. E miatt is ki kell tiltani a kutyákat azokról a helyekről, amelyek
nincsenek bekerítve.
Október végén bejárták azokat a kereszteződéseket, amelyek a beláthatóságot gátolják,
balesetveszélyesek. A mai napig nem történt intézkedés, pedig a problémák leírásra kerültek.
(Hegyalja u., Gyöngyvirág sor, Szilágyi cukrászda, Termál u. Zalakomár felé vezető út, stb.)
A régi településrészen, Zalakomártól Garabonc felé É-ra vezető útrészen az árkok tele vannak
földdel, az átfolyók felső részéig el vannak az árkok telve. A Karos Parknak van technikai
felszerelése, amellyel ezeket el lehet végezni. Meg tudják önköltséges alapon oldani, az ott
lakók nem rendelkeznek eszközökkel.
A pincesöröző betontámfal átfestését minél előbb meg kell oldani.
A Hegyalja- Liget utcákban a K-szegély – járda közötti szakasz földterület eligazítása nem
kellő szakértelemmel történt, homokkal töltötték fel, a fű kiég, nincs humusz tartalma. Az
eligazítást a Karos Park meg tudná oldani, megfelelő minőségű föld kivitelével, a lakók is
segítnének a munka elvégzésében.
A képviselőtestületi ülések közvetítése minősége elfogadhatatlan, jelezte a lakosság, vagy
hang nincs, vagy recseg. Kéri a felvétel minőségének javítását.
Novák Ferenc: Deutschné felvetésével egyetért. A hivatal korábban több táblát kihelyezett a
parkokhoz, játszóterekhez arra vonatkozóan, hogy a kutyák bevitele tilos. Felkérjük a
Hivatalt, hogy új táblákat helyezzen ki, a régiek már tönkrementek. A kereszteződések
beláthatósága érdekében, felkérik a Karos Parkot, azonnali határidővel, hogy a
balesetveszélyes helyek megszüntetésre kerüljenek. A régi településrészen az árkok
kitisztítására szintén felkérik a Karos Parkot, ütemezzék be. A söröző K-i oldala lefestése
ügyben is született döntés.
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A következő hónap végéig a K-i oldala rendbetételre kerül, a falra a Hivatal táblái és a TE
táblái kerülnek felszerelésre, amely lefedi csúnya részt, valamint zöld növényzet
felfuttatásával szebbé teszik. A Karos Parkkal egyeztetett ez ügyben, ez meg fog oldódni.
Felkérjük a Karos Parkot a felszíni vízelvezetéssel érintett utcákban a füvesítés megoldására
az érintett utcákban.
Felkérjük a hivatalt, hogy tegyen intézkedéseket az ügyben, hogy technikailag fejleszteni
hogy lehet a képviselőtestületi ülések hangminőségét.
A bölcsőde melletti játszótér K-i és D-i oldala bekerítésére vonatkozó javaslatot rövid
határidővel megoldják. A feladat elvégzéséhez szükséges anyagi forrást, bruttó 400 eFt-ot
biztosítja a képviselőtestület a költségvetési tartalék terhére.
Szavazásra teszi az elhangzott javaslatot a bölcsőde melletti játszótér kerítésének kiépítésére.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 139/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a bölcsőde melletti játszótér K-i és D-i oldala bekerítésével.
A bekerítéshez szükséges anyagi forrást, bruttó 400 eFt-ot a 2011. évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
A megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére és a megbízási szerződés
aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel Süslecz Árpád képviselő javaslatait, az előzőek szerint: a
balesetelháritás - azonnal, a többit ütemezve – a Karos Parkkal – költségvonzattal
meghatározva.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 140/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elrendeli, hogy a közterületen lévő parkokba, bekerítetlen játszóterekre „Kutya
bevitele tilos” táblák kerüljenek kihelyezésre.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
2/ Elrendeli, hogy 2010. október hónapban készült felmérés alapján a településen a
kereszteződések beláthatósága, balasetveszély megszüntetése érdekében a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(Hegyalja u., Gyöngyvirág sor, Szilágyi cukrászda, Termál u. Zalakomár felé
vezető út, stb.)
Fel kell kérni a Karos Park Kft-t, hogy a balesetveszélyes helyek megszüntetése
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Azonnal (2011. junius 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Elrendeli a régi településrészen, Zalakomártól Garabonc felé É-ra vezető
útrészen az árkok kitisztítását a Karos Park Kft-vel kötött vállalkozási szerződés
szerint.
Határidő: Folyamatos, 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Képviselőtestületi ülésen
hangminősége érdekében, a technikai fejlesztésre vonatkozóan a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
5/ A felszíni vízelvezetéssel érintett Hegyalja- Liget utcákban a K-szegély – járda
közötti szakaszon a földterület eligazítása, befüvesítése érdekében a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni, szükség szerint a Karos Park Kft. bevonásával.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
6/ Az elvégzendő munkák anyagi forrását a 2011. évi költségvetés terhére, illetve a
Karos Park Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján az abban rögzítettek
szerint biztosítja.
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a napirendként szereplő 5. sz. „Ajánlattételi felhívások
elbírálása a közbeszerzési eljárások lebonyolítására”, a 6. sz. „Rendezvénytér közbeszerzési
és műszaki ellenőrzési ajánlattételi felhívásának jóváhagyása”, a 7. sz. „Gránit Gyógyfürdő
Zrt. ügyében döntések”, a 8/1/ sz. Men-Dan Zrt. ügye”, a 8/2/ sz.Bíróság levele, sport hotel
ügyében cimü napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv.
12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.

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

Képviselőtestület 141/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a napirendben szereplő
- 5. sz. „Ajánlattételi felhívások elbírálása a közbeszerzési eljárások
lebonyolítására”,
- a 6. sz. „Rendezvénytér közbeszerzési és műszaki ellenőrzési ajánlattételi
felhívásának jóváhagyása”,
- a 7. sz. „Gránit Gyógyfürdő Zrt. ügyében döntések”,
- a 8/1/ sz. „Men-Dan Zrt. ügye”
- a 8/2/ sz. „Bíróság levele, sport hotel ügyében” című
napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./
pontja alapján.
Novák Ferenc polgármester 12,00 órakor zárt ülést rendel el a 141/2011. (V.03.) számu
határozat alapján melynek keretében a:
- 5. sz. „Ajánlattételi felhívások elbírálása a közbeszerzési eljárások lebonyolítására”,
- a 6. sz. „Rendezvénytér közbeszerzési és műszaki ellenőrzési ajánlattételi felhívásának
jóváhagyása”,
- a 7. sz. „Gránit Gyógyfürdő Zrt. ügyében döntések”,
- a 8/1/ sz. „Men-Dan Zrt. ügye”
- a 8/2/ sz. „Bíróság levele, sport hotel ügyében”
című napirendi pontok tárgyalására kerül sor.
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Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 12,00
órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő

Szirtes Balázs
Jkv.hitelesitő
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