Határozat: 270 – 271
281 - 301
Rendelet: 20 - 23

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. december 9-én
megtartott nyílt üléséről

1

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. december 9-én
megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Czirákiné Pakulár Judit, Deutschné Lang Erika, Marton Tamás, Süslecz Árpád,
képviselők, Novák Ferenc polgármester.
Igazoltan távol: Böröcz József képviselő.
Szirtes Balázs képviselő jelezte, hogy később érkezik egyéb elfoglaltsága miatt a testületi
ülésre.
Tanácskozási joggal megjelent: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szijártóné
Gorza Klára könyvvizsgáló.
Novák Ferenc: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, a megjelent érdeklődőket, cégvezetőket, a hivatal
munkatársait és mindazokat, akik jelenlétükkel, érdeklődésükkel megtisztelték a
képviselőtestület mai munkáját. Köszöntöm a város lakosságát is, mindazokat, akik a sajtón, a
televízión keresztül kísérik figyelemmel a munkát. Az ünnepi ülésen kerül sor az elismerések
átadására.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Az előzetesen kiküldött napirendi tárgysor elfogadását javaslom 9 új napirend felvételével, amely
előterjesztések egy része az ülés előtt megküldésre került.

Az egyik felvételre javasolt napirend „a helyi közműrendelet módosítása”
” című előterjesztés, amelyet nyílt ülésen második napirendi pontként javaslok tárgyalni.
Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy 5 igen, egyhangú szavazással
elfogadta a napirendi pont tárgyalását.
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További felvételre javasolt napirend „Előirányzat módosítás az iskolabuszok üzemeltetése
kapcsán” című előterjesztés, amelyet nyílt ülésen az iskolai fenntartói döntések között
javaslok tárgyalni.
Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a
elfogadta a napirendi pont tárgyalását.

5 igen, egyhangú szavazással

További felvételre javasolt napirend „Szabad pénzeszközök lekötése” című előterjesztés,
amelyet nyílt ülésen javaslok tárgyalni.
Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a 5 igen, egyhangú szavazással
elfogadta a napirendi pont tárgyalását.
További felvételre javasolt napirend „Pályázat benyújtása közlekedési csomópont építésére
” című előterjesztés, amelyet nyílt ülésen javaslok tárgyalni.
Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a 5 igen, egyhangú szavazással
elfogadta a napirendi pont tárgyalását.
További felvételre javasolt napirend „Peres eljárás ügyében tájékoztatás – Cil-Log Kft.
ügye”” című előterjesztés, amelyet zárt ülésen javaslok tárgyalni.
Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a 5 igen, egyhangú szavazással
elfogadta a napirendi pont tárgyalását.
További felvételre javasolt napirend „Draskovics kft. ügye”” című előterjesztés, amelyet zárt
ülésen javaslok tárgyalni.
Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a 5 igen, egyhangú szavazással
elfogadta a napirendi pont tárgyalását.
További felvételre javasolt napirend „Szerződés módosítása a Gránit Zrt-vel
” című előterjesztés, amelyet zárt ülésen javaslok tárgyalni.
Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a 5 igen, egyhangú szavazással
elfogadta a napirendi pont tárgyalását.
További felvételre javasolt napirend „Ingatlan vásárlás ügyében való döntés
” című előterjesztés, amelyet zárt ülésen javaslok tárgyalni.
Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy a 5 igen, egyhangú szavazással elfogadta
a napirendi pont tárgyalását.

Levételre javasolja a 24. számú Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány Kuratóriumi
tagságában és Felügyelő Bizottságában történt személyi változások című napirendet, melyet a
többi alapítvány Felügyelő Bizottsági tagságára vonatkozó előterjesztés tárgyalásakor a
következő ülésen javasol tárgyalni.
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Kérem, hogy erről szavazzanak. Megállapítom, hogy 5 igen, egyhangú szavazással
elfogadta a napirendi levételét és annak következő 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 5 igen, egyhangú szavazással elfogadta az alábbi napirendi tárgysort:

Napirend:
1/ Polgármester beszámolója
2/ Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ 2011. évi költségvetési koncepció
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Szabad rendeltetésű pénzeszköz lekötése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ 2011. évi díj és ármegállapítások /piaci helyhasználat, pavilonbérlet, lakbér, közterülethasználat./
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
7/ Helyi adórendelet módosítása és a helyi adózáshoz kapcsolódó támogatási rendszer
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
8/ Közterület használat rendjéről szóló Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
9/ Vagyonrendelet módosítása
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
10/ 2011. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
11/ 2011. évi Közművelődési Terv megtárgyalása
Előadó: Közösségi Ház igazgató
12/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi II. félévi
tevékenységéről
Előadó: Társulási Tanács elnöke
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13/ Családsegítés tevékenységéről beszámoló
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ Krízishelyzetbe került személyek támogatása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatásról
Előadó: Dr. Józsa Zsanett jegyző
16/ Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár intézménnyel kapcsolatos fenntartatói döntések + előirányzat módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18/ Iskolabuszok üzemeltetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19/ Közoktatási intézkedési terv véleményezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/ Karácsonyi környezetszépítő verseny
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
21/ Turisztikai Egyesület tábla elhelyezési javaslata
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
22/ Mentorhálózathoz csatlakozás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23/ Pályázat benyújtása közlekedési csomópont építésére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24/ Önkormányzati villamos energia beszerzés + közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/ Képviselői előterjesztések kiküldésének módszere (Zárt)
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
26/ Karos Park Kft. 2011. évi Üzleti Terve (Zárt)
Előadó: Ügyvezető
27/ Gránit Zrt. 2011. évi Üzleti Terve (Zárt)
Előadó: Felkérésre elnök-vezérigazgató
28/ Turisztikai Egyesület 2011. évi Üzleti Terve (Zárt)
Előadó: Horváth Vencel Turisztikai Egyesület elnöke
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29/ Önálló marketinges alkalmazási lehetőségének vizsgálata (Zárt)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
30/ Turisztikai attrakció (második olvasat)
Előadó: Novák Ferenc polgármester

(Zárt)

31/ Tájékoztató Zalakaros rendezvény tér elhelyezési lehetőségeiről
Előadó: Novák Ferenc polgármester

(Zárt)

32/ Tájékoztató a Sportcentrum fejlesztés tereiről és az ehhez szükséges terület
biztosítási lehetőségéről
(Zárt)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
33/ Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása – villamos energia beszerzés
közbeszerzési eljáráshoz
(Zárt) (A tagok előzetesen nem
Előadó: Novák Ferenc polgármester
nyilatkoztak arról, hogy a nyilt ülésbe beleegyeznek.)
34/ Támogatási kérelem
Előadó: Novák Ferenc polgármester

(Zárt)

35/ Sport Hotel ügye
(Zárt)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
36/ Zalakraft ügye
(Zárt)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
37/ Peres eljárás ügyében tájékoztatás – Cil-Log Kft.
Előadó: Novák Ferenc polgármester

(Zárt)

38/ Club-Karos Kft. ügye
(Zárt)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
39/ Szerződés módosítása a Gránit Zrt-vel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
40/ Ingatlan vásárlás ügyében való döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester

(Zárt)
(Zárt)

Napirendi pontok tárgyalása.

1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 270/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

2 /Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 53/2010. (XII.09.) számú
határozatát:
A bizottság a rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra ajánlja, azzal,
hogy a rendelet kerüljön 2011. június 30-ig teljes körű felülvizsgálatra.
Dr. Józsa Zsanett: Tájékoztatást ad a rendelet módosításának szükségességéről.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelettervezetet egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
20/2010.(XII.11.) önkormányzati rendelete
Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló
12/2003. (VI.13.) számú rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított
jogkörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
28.§.(1) bekezdésében foglaltak megvalósítására, illetve a 28.§.(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény, a közműves
ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló többszörösen módosított 38/1995.
(V.05.) számú Kormányrendelet felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV törvény 8.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§.
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Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.) számú
rendeletének 7. §. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
7.§.1
(2) Vízigény növekedése esetén a vízfogyasztást felül kell vizsgálni, majd tervező által
számított vagy a 2.sz. melléklet szerinti normatívák alapján megállapított vizigényt
figyelembe véve kell a viziközmü fejlesztési hozzájárulást meghatározni.

2.§
Záró rendelkezések
(1) 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 2010.december 10.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az ügyrendi bizottságnak a rendelet felülvizsgálatára
vonatkozó javaslatát.
A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Képviselőtestület 271/2010. (XII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló
12/2003. (VI.13) számú rendelet átfogó felülvizsgálatát.
Határidő: 2011. junius 30.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
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Novák Ferenc polgármester 13,40 órakor zárt ülést rendel el, melynek keretében a:
- Sport Hotel ügye
- Peres eljárás ügyében tájékoztatás – Cil-Log Kft.
napirendi pontok tárgyalására kerül sor.
A testület 15,38 órakor nyílt ülés keretében folytatja a munkát.

Ekkor sor kerül az elismerések átadására.
Novák Ferenc polgármester átadja az elismeréseket a Képviselőtestület 255/2010. ( XI.17.)
számú határozatában rögzítettek szerint:
- A Zalakaros Turizmusáért és Vendéglátásáért kitüntető díjat a Móra Ferenc Általános
Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár Intézményegység
Konyhai dolgozói kollektívája részére,
Café Szoszó vendéglátó egységet üzemeltető Varga-Szoszó Kereskedelmi Betéti
Társaság üzletvezetője részére,
- Zalakaros Közművelődéséért kitüntető díjat - Kovács család Zalakaros, Gyöngyvirág
sor 6. szám alatti lakosok részére
Zalakaros Sportjáért kitüntető díjat Damak Imre részére

Novák Ferenc polgármester 16,21 órakor zárt ülést rendel el, melynek keretében a:
- Zalakraft Kft. ügye
- Club-Karos Kft. ügye
- Tájékoztató a Sportcentrum fejlesztés terveiről és az ehhez szükséges terület biztosítási
lehetőségéről
- Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása – energia beszerzés céljára
- Képviselői előterjesztések kiküldésének módszere
napirendi pontok tárgyalására kerül sor.
A testület 19,00 órakor nyílt ülés keretében folytatja a munkát.
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3./ 2011. évi költségvetési koncepció
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 42/2010. (XI.30.) számú
határozatát:
A bizottság:
1. A 2010. évi beruházások a felújítások 4. sz mellékletében szereplő célokat rangsorolta, a
sürgős feladatoknak prioritást kell élvezniük, míg a fontos célok megvalósítását az
önkormányzat anyagi lehetőségei szerint javasolja megoldani.
2. A bizottság javasolja, hogy az önkormányzat biztosítson forrást a karbantartási, felújítási
feladatok saját alkalmazottakkal történő ellátására. Alkalmazzon egy kvalifikált szakembert –
kőművest - segédmunkásokkal kiegészítve, így jelentős költségmegtakarításra lehetne szert
tenni az egyes felújítási, karbantartási, kisebb építési munkák megvalósítása során. A
karbantartó brigád működéséhez szükséges forrást a 2011. évi költségvetésben tervezni
javasolja.
3. A 2010. évi beruházási, felújítási célok esetében az alábbiakat javasolja figyelembe venni:
- A rendezvénytér kialakítását az idegenforgalmi szezonig el kell végezni, e célnak kell
prioritást élveznie, amennyiben a tervezett 25 mft 2011.évben nem lesz elegendő, ezért a
régi településközpontra tervezett összegből a megvalósítás érdekében átcsoportosítást javasol
a bizottság.
- 9. pontban felsorolt járdaépítések közül a Panoráma utcait fontosnak tartja, melyre 25 mftot szükséges előirányozni.
- 8. pont szerinti A bérlakások felújítása is fontos feladat, de a bizottság a tervezett összeget
kevésnek tartja.
- Javasolja, hogy a Tűzoltószertár és az Újfalúi település rész közötti önkormányzati területen
lévő fák felnyesésére kerüljön sor, illetve a terület rendbetételét javasolja.
- a 10. kőkeresztek fejújításával egyetért.
- 11. Templom környezetének rendezését sürgős feladatnak tartja, fontos cél a kálvária
építése.
- A 12. pont szerinti közvilágítás bővítése fontos feladat. A Behiáki településrészen a DiófaFutrinka és Harangláb utcák utcasarkán javasolja a közvilágítás kiépítését, amely sürgős, míg
a Újfalui részen fontos feladat.
- a 13. pont szerinti Arborétum és gyógy park megvalósítása sürgős feladat.
- 14. a Rendőrség épületének felújítását – KEOP . energiatakarékossági pályázat keretében
tartja szükségesnek, így a tervezett összeg pályázati önrészként használható fel.
- 15. a Bölcsőde udvarát a Liget utca 39 társasház udvarából tartja lehetségesnek kialakítani
Fontosnak tartja árnyékoló megvalósítását a bölcsödéhez.
- a 16. a Térfigyelő-rendszer bővítése sürgős feladat.
-17 . a köztéri alkotások, szökőkutak megvalósítását fontosnak tartja, évente 1-1 vizes
attrakció megvalósítását szorgalmazza.
- 18. az Újfalu-újmajor szennyvíz építését az ipari terület fejlesztésével együtt tartja
szükségesének megvalósítani.
- 20. az erdei tornapálya megvalósítása fontos feladat, melyet a fürdő területéhez tartozó
erődben javasol kialakítani.
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- 21. az Iskolakonyha felújítása sürgős feladat.
- 22. Az Iskola kerítését a bizottság által javasolt brigáddal szükséges megépítetni, azzal, hogy
az óvoda kerítését is át kell helyezni a tuják cseréjével.
A bizottság javasolja, hogy a költségvetésbe esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket
turisztikai attrakciók fejlesztésére fordítsa az önkormányzat.
4. A Temetőben a gyász szobor felújítását sürgősnek tartja.
Pincesöröző átalakítását is szükségesnek tartja, melyre forrás tervezését javasolja biztosítani.
Szirtes Balázs: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság 2 /2010. (XII.01.) számú Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsággal együttes határozatát:
A bizottság egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek, a 2011.évi költségvetési
koncepció határozati javaslatainak mindkét pontját , valamint az alábbiakat:
1. Ajánlja továbbá, hogy a Gránit Sportegyesület 2011-ben 7 millió forinttal kerüljön
támogatásra , a többlet támogatást a sakk versenyből javasolja átcsoportosítani,.
2. Meg kell oldani a Mókus köz vízelvezetését, és el kellene kezdeni a Szőlő utcai járda
építését az ott lévő árok egyidejű lefedésével.
3. A csökkenő források mellett még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bevételek beszedésére.,
kiemelt figyelmet kell fordítani a hátralékok kezelésére.

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2/2010. (XII.01.) számú
Humánpolitikai Bizottsággal együttes határozatát:
A bizottság egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek, a 2011.évi költségvetési
koncepció határozati javaslatainak mindkét pontját , valamint az alábbiakat:
1. Ajánlja továbbá, hogy a Gránit Sportegyesület 2011-ben 7 millió forinttal kerüljön
támogatásra , a többlet támogatást a sakk versenyből javasolja átcsoportosítani,.
2. Meg kell oldani a Mókus köz vízelvezetését, és el kellene kezdeni a Szőlő utcai járda
építését az ott lévő árok egyidejű lefedésével.
3. A csökkenő források mellett még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bevételek beszedésére.,
kiemelt figyelmet kell fordítani a hátralékok kezelésére.
Novák Ferenc: A bizottsági javaslatok között eltérés van a járdaépítés tekintetében, egyik
bizottság a Szőlő utcát, míg másik a Panoráma utcát preferálja. A rendezvénytérre a bizottsági
javaslat szerint 25 mft összeget kellenek előirányozni, új célként a Mókus köz vizel vezetése
is szerepel. További javaslat a karbantartási és felújítási feladatok ellátására létrehozott brigád
mellyel jelentős megtakarítások érhetőek el. Javasolja, hogy az a KarosPark kft keretében
lássa el a munkáját.
Deutschné Lang Erika: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Zalakaros város
Sportkoncepciójának elkészítését megkezdtük. A koncepció célja a versenysport,
utánpótlássport elmozdítása a jelenlegi helyzetből, hiszen Zalakaroson nagyon kevés a
sportoló gyermekek létszáma. Ez egy összetett komoly feladat, amire egy jó, szakmailag
megalapozott sportkoncepció megoldást nyújthat. Ahhoz, hogy a koncepció már az elején
hatékony lehessen, kérem a T. képviselő testületet, hogy a SE-k támogatását külön soron ne
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szerepeltesse a költségvetési koncepcióban, de természetesen ezzel az összeggel növelje meg
a nonprofit alapot. Ehhez szükséges a 278/2009. sz. KT határozat módosítása, azaz a SE-k,
név szerint (Gránit SE, Úszó Klub, Zalakaros és Térsége SE, Csuti SK,Lovas verseny) a már
kidolgozott pályázati rendszerben egyenlő feltételekkel indulhassanak. Mivel a szabályzat a
nonprofit szervezetek támogatásáról rendelkezik, lehetséges a költségvetési koncepcióban
szereplő többi szervezet(Vállalkozók Szövetsége, Tűzoltó Egyesület)számára is lehetővé tenni
a pályázást. A szabályzatot az előző testület a támogatások átláthatósága és kiszámíthatósága
érdekében alkotta.A Turisztikai Egyesület és a Bursa ösztöndíjak maradna külön soron a
költségvetésben.
Kérem továbbá, hogy a szabályzat 6§. 1. pontját módosítani,azaz március 31 helyett március
01-ig és szeptember 30-ig lehessen pályázni.
Bácsai Attiláné: A Koncepció készítése a jelenleg rendelkezésre álló központi információs
adatok alapján történt. A hiány 250 mft első olvasatban hitel és pénzmaradvány nélkül. Kéri a
tervezés megalapozottsága valamint az ÁSZ elvárásaira tekintettel, hogy a felvetettek a
költségvetésbe beépíthetők legyenek. Működési hitelt várhatóan nem kell felvenni.
Szijártóné Gorza Klára: Ismerteti a könyvvizsgálói véleményét.
(jegyzőkönyvhöz mellékleve)
Czirákiné Pakulár Judit: Hangsúlyozza, hogy a turisztikai fejlesztéseket kell elsősorban
megvalósítani, így prioritást a rendezvénytér élvezzen és szorgalmazza a turisztikai
attrakciók fejlesztését a többletforrások terhére, mivel a költségvetésbe 20 mft került
betervezésre és véleménye szerint az amennyiben felszabaduló forrás áll rendelkezésre
bővítendő cél.
Bácsai Attiláné: A koncepció 4. számú mellékletben közel 130 mft áll rendelkezésre amit
önrészként lehet figyelembe venni a különböző pályázatokhoz.
Deutschné Lang Erika: A 4. sz. melléklet 20. pontjában erdei tornapálya került feltüntetésre,
javasolja, hogy az ne kerüljön nevesítésre, sportcélú fejújítás, fejlesztés kerüljön feltüntetésre.
Kötő Attila: A sportegyesületek működési célú támogatásainak összege kerüljön át a civil
alapban, így tisztábbak lesznek a viszonyok.
Czirákiné Pakulár Judit: A pince söröző felújításával nem foglalkozik a koncepció. Vizsgálni
szükséges, hogy az önkormányzat mennyiből tudná megvalósítani az ifjúsági teret.
Novák Ferenc: Felvetődött, hogy esztétikailag mit lehet kezdeni az épülettel. Növényzettel,
festéssel, táblákkal milyen módon lehet megoldani erről tárgyalt a képviselőtestület. További
kérdés, hogy ifjúsági klub működéseként hogyan lehetne az épületet működtetni, erről külön
napirend keretében javasol tárgyalni. A költségvetésbe az esztétikai, településképi
megoldások mindenképpen tervezhetőek, a belső felújításra vonatkozó dolgokat külön
napirend keretében célszerű tárgyalni.
Czirákiné Pakulár Judit: A becsült költségek figyelembe vételével – amely kb. 1 mft- lehetne
indítani az ifjúsági tér kialakítását, amely majd fokozatosan fejleszthető.
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Novák Ferenc: Az ifjúság részére átadjuk a helyiséget, akkor annak költségvetési forrását is
tervezni kell, erre van-e az önkormányzatnak fedezete.?
Bácsai Attiláné: A költségvetés készítésekor kért a képviselőktől javaslatot, a
képviselőasszony nem adta le igényét. Először fel kell mérni, hogy mennyibe kerül a felújítás
és önálló naprendként tárgyalható.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat előterjesztés szerinti 1.2. pontját.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Novák Ferenc: Módosító javaslatkén a Szőlő utcai, a Panoráma úti járdaépítés, valamint a
Mókusköz vizel vezetése hangzott el.
Bácsai Attiláné: Célszerűbb a járdaépítéseket alapszerűen kezelni és a képviselőtestület
eldönti, hogy milyen sorrendben valósítja meg.
Czirákiné Pakulár Judit: Véleménye szerint a Panoráma utcai járda építésére nem elegendő
15 mft.
Novák Ferenc: Javasolja , hogy a képviselőtestület a járdaépítéseket alapszerűen kezelje, arra
25 mft. előirányzatot biztosítson azzal, hogy képviselőtestület a költségvetés során határozza
meg a járdaépítések sorrendjét.
Szavazásra teszi fel a javaslatot
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja a civil alapra vonatkozó képviselői javaslatok elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a képviselőtestület vizsgálja meg a pincesöröző közösségi
helyként való üzemeltetésének lehetőségét, valamint a felújítás, működtetés költségét.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Pénzügyi valamint a Humánpolitikai bizottságok
határozatainak második pontját mely a takarékos gazdálkodásra vonatkozik.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a 2011. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti
időszakra a sportegyesületek, valamint a KarosPark kft működéséhez szükséges források
biztosítása érdekében a 2010.évi támogatás 1/12 része folyósításra kerüljön, azzal, hogy a
sportegyesületek esetében az beszámításra kerül az éves pályázati támogatás összegébe
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy 4.sz. melléklet 20.pont az erdei tornapálya
megnevezés helyett „sportberuházásokra céltartalék” kerüljön feltüntetésre.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a felújítások, karbantartások célja brigád létrehozására
vonatkozó javaslatot, illetve azt, hogy az a Karos Park Kft. szervezeti keretében kerüljön
elhelyezésre.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Mókus köz vízelvezésének megvalósítására vonatkozó
javaslatot.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az ügyrendi bizottságnak nem a koncepció pénzügyi
tételeire vonatkozó javaslatát.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a fenti módosításokkal együtt a határozati javaslatot.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 281/2010. (XII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2011. évi költségvetés koncepcióját azzal fogadja el, hogy a kiadások lehetőség szerinti
további csökkentésével, a várható bevételek növelésével, illetve a fejlesztési célok
rangsorolásával törekedni kell arra, hogy a végleges költségvetésben a hiány a lehető
legalacsonyabb mértékű legyen.
2/ A működési kiadások csökkentése érdekében felül kell vizsgálni az intézmények
gazdálkodását
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Határidő: 2010. december 31.
3/ A Képviselőtestület a járdaépítéseket alapszerűen kezeli e célra 25 mft. előirányzatot
biztosit, azzal, hogy képviselőtestület az éves költségvetés során határozza meg a
járdaépítések sorrendjét.
4/ A nonprofit szervezetekre vonatkozó 278/ 2009. (XI.26.) sz. határozat 2. pontját módosítja
az alábbiak figyelembe vételével:
A Sportegyesületek - a Gránit SE, Úszó Klub, Zalakaros és Térsége SE, Csuti SK,Lovas
verseny - a már kidolgozott pályázati rendszerben egyenlő feltételekkel részt vesznek a
pályázati rendszerben, így a szabályzat hatálya alóli kivételüket megszünteti.
Továbbá a Vállalkozók Szövetsége, Tűzoltó Egyesület számára is lehetővé teszi a pályázat
benyújtását.
A támogatási rendszer feltételei megváltozásáról az érintetteket írásban tájékoztatni kell.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5/ A nonprofit szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló Szabályzat 6. §. 1. pontját
módosítja azzal, hogy évente március 31. helyett március 01-ig és szeptember 30-ig lehessen
pályázatokat benyújtani.
A módosítás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: 2011. január 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
6/ A 2011. évi költségvetés elfogadásáig terjedő átmeneti időszakra a sportegyesületek,
valamint a Karos Park kft működéséhez szükséges források biztosítása érdekében a 2010.évi
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támogatás 1/12 része folyósításra kerül azzal, hogy a sportegyesületek esetében az
beszámításra kerül az éves pályázati támogatás összegébe
7/ A Képviselőtestület vizsgálja meg a pincesöröző közösségi helyként való üzemeltetésének
lehetőségét, valamint a felújítás, működtetés költségét.
Határidő: 2011. februári soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
8/ A csökkenő források mellett még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bevételek beszedésére.,
kiemelt figyelmet kell fordítani a hátralékok kezelésére.
9/ A költségvetési koncepció 4.sz. melléklet 20.pont az erdei tornapálya megnevezés helyett
„sportberuházásokra céltartalék” kerüljön feltüntetésre.
10/ A karbantartási és felújítási munkákra kommunális brigádot kell létrehozni a Karos Park
Kft szervezeti keretében. A brigád működetésének részletes szabályit a Kft-vel kötött
vállalkozási szerződésben kell rögzíteni.
Határidő: 2011. februári soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
11/ Mókus köz vízelvezésének megvalósítását tervezni kell a költségvetésben.
12/ A koncepció készítése során felmerülő alábbi feladatok elvégzését, illetve vizsgálatát
rendeli el:
- Tűzoltószertár és az Újfalui településrész közötti önkormányzati területen lévő fák
felnyesését el kell végezni.
- Vizsgálni szükséges a rendőrség épületének felújítása KEOP Energiatakarékossági pályázat
keretében való megvalósíthatóságát.
- Az iskola kerítésének áthelyezésével egyidejűleg az Óvoda kerítését is szükséges áthelyezni
a tuják cseréjével, amennyiben az indokolt.
- A költségvetésben esetlegesen felszabaduló pénzeszközöket a turisztikai attrakciók
fejlesztésére fordítsa az önkormányzat.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester

4./ 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 43/2010. (XI.30.) számú
határozatát:
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A 2010.évi Költségvetés I-III: negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadásra ajánlja.

Szirtes Balázs: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság 3 /2010. (XII.01.) számú Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsággal együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlják elfogadásra a Képviselőtestületnek a 2010. évi költségvetés I-III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót, azzal a megjegyzéssel, hogy a nagy terem belső
világításának rekonstrukciójára felkéri a polgármester urat arra, hogy hozzon döntést arról,
hogy milyen lámpatest legyen és induljon el azonnal a korszerűsítés

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3/2010. (XII.01.) számú
Humánpolitikai Bizottsággal együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlják elfogadásra a Képviselőtestületnek a 2010. évi költségvetés I-III.
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót, azzal a megjegyzéssel, hogy a nagy terem belső
világításának rekonstrukciójára felkéri a polgármester urat arra, hogy hozzon döntést arról,
hogy milyen lámpatest legyen és induljon el azonnal a korszerűsítés
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért a tanácsterem világításának korszerűsítésével, de az a
benyújtott KEOP. pályázat eredményessége esetén támogatással megvalósítható. Amennyiben
nem nyer a pályázat akkor saját forrásból szükséges megvalósítani. Addig türelmet kér amíg
döntés nem születik a pályázati támogatásról.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását a tanácsterem lámpa cseréjére
vonatkozó képviselői javaslattal:
A képviselőtestület a javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 282/2010. (XII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I./ A 2010. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékozatót tudomásul veszi.
II/
1/ A Polgármesteri Hivatal tanácsterem lámpacseréje, a hivatal energia korszerűsítése
tárgyában benyújtott KEOP. pályázat keretében kerüljön megvalósításra elsődlegesen.
2/ Amennyiben a pályázati támogatással a lámpa cserére nem kerülhet sor, azt saját forrásból
kell megvalósítani, melynek fedezetét a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben nem nyer a pályázat, gondoskodjon a
Polgármesteri Hivatal tanácstermének világítása korszerűsítéséről, a lámpák cseréjéről.
Felhatalmazza a Polgármestert az eljárás lefolytatására, és a lámpacserére vonatkozó
szerződés aláírására.
Határidő: II/2. pont esetében: KEOP pályázat eredményét követő 30 nap
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5./ Szabad rendeltetésű pénzeszközök lekötése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a 2011. évi költségvetés jóváhagyásáig- a költségvetésben
átmenetileg keletkező szabadrendeltetésű pénzeszközök befektetéséről gondoskodni kell. A
befektetések megfelelő garanciák és biztonság mellett történhetnek.
Szavazásra teszi fel a javaslatot
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 283/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy – a 2011. évi költségvetés jóváhagyásáig- a
költségvetésben átmenetileg keletkező szabadrendeltetésű pénzeszközök befektetéséről
gondoskodjon. A befektetések megfelelő garanciák és biztonság mellett történhetnek.
Határidő: 2011. február 28
Felelős : Novák Ferenc polgármester

6./ 2011. évi díj és ármegállapítások /piaci helyhasználat, pavilonbérlet, lakbér, közterülethasználat./
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 44/2010. (XI.30.) számú
határozatát:
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1. A 2011. évi árak és díjakra vonatkozóan az alábbiakat javasolja a képviselőtestület
számára:
-

-

a Temetési helyek megváltási díjai, valamint a temetkezéshez kapcsolódó egyéb
szolgáltatási dijak emelését nem javasolja.
Nem javasolja emelni a közterülethasznált díjakat, valamint a Közösségi ház terme
bérleti díját
A közműfejlesztési hozzájárulás összege 12/2003. (VI.13.) önkormányzati rendelet
7.§. /4/ bek. szerint alakul.
Az ivóvíz és csatornadíjak emelését a szolgáltató közgyűlése által elfogadott
mértékben javasolja elfogadásra.
A szociális étkeztetés, valamint a gyermekétkeztetés, bölcsődei ellátás térítési díját
nem javasolja változtatni az alkalmazottak, valamint a munkahelyi étkezők térítési
díjával együtt.
Hulladékszállítás díját nem tárgyalta, mivel javaslat nem érkezett.
Parkoló díjakra a Karos Park Kft. üzleti tervének függvényében javasol dönteni.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a zeneiskolai intézményegységben
fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 16/2006. / IX.15. / rendelete 8.§. /1/ bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezéseket javasolja:
Térítési és tandíjfizetési kedvezmények
/1/ Egyéni rászorultság alapján kedvezmény nyújtható a növendék számára az alábbi
feltételek esetén:
- amennyiben a növendék családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum háromszorosának összegét és
- a növendék zalakarosi lakos vagy a fizetési kötelezettséggel érintett teljes tanévben
zalakarosi művészeti csoport tagja.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a zeneiskolai intézményegységben
fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 16/2006. / IX.15. / rendelete 8.§. /2/ bekezdése helyébe
az alábbi rendelkezéseket javasolja:
Térítési és tandíjfizetési kedvezmények
/2/ A kedvezmény mértéke az egyébként fizetendő tandíj: 50 %-a.
Amennyiben az /1/ bekezdésben meghatározottakban tanévközben bármilyen olyan változás
történik, ami a kedvezményre való jogosultságot érinti, de a növendék jogviszonya továbbra
is fennáll, a növendék a fenti kedvezményre való jogosultságát a feltételekben történt változás
bekövetkeztével egyidejűleg elveszíti.
E változást a fizetésre kötelezett a feltételekben történt változással egyidejűleg köteles
bejelenteni.
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A fenti rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjakat az alábbiak szerint javasolja
módosítani:
I. díjkategória (6-18 év közötti) tanuló 7 %, 18-22 év közötti tanuló 15 %
II. díjkategória ( 6-18 év közötti ) tanuló 8 % 18-22 év közötti tanuló 20 %
III. díjkategória (6-18 év közötti) tanuló 9 % 18-22 év közötti tanuló 25 %.
Szirtes Balázs: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság 4/2010. (XII.01.) számú Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsággal együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az alábbiakat:
- a temetkezési költséggel illetve a díjakkal kapcsolatban ne történjen áremelés.
- az étkezési díjak vonatkozásában ne történjen áremelés.
- a Zeneiskolai díj a 2011/2012-es tanévben (a jelenlegi 36000.-Ft ) 18.000.-Ft-ra csökkenjen
a zalakarosiak, illetve a zalakarosi művészeti csoportokban résztvevők számára.
- parkolási díjak tekintetében , a fürdőtől távolabbra eső területeken, ahol alacsonyabb
kihasználtsággal működnek a parkolók, azok a parkolók ingyenessé váljanak - ezeket
kitáblázva- illetve a későbbiekben is fizetős parkolók esetében a jelenlegi díj 20%-kal
emelkedjen meg , azzal hogy a kerekítéseket vegyék figyelembe.
- a 2011.évi közterület használati díjak mértékei ne változzanak.
- szemétszállítás ügyében a bizottságok nem tudnak döntést hozni, mivel a vállalkozó , akivel
szerződésben állnak nem nyújtotta be a jövő évre vonatkozó árkalkulációját.
-közműfejlesztési hozzájárulások díjait változatlanul hagyják, azzal a kitétellel, hogy a
jelenleg is rendeletbe szereplő inflációs rátával az összegek minden évben emelkednek.
- 2011.évi vízdíjakkal kapcsolatosan javasolják , hogy a VÍZMŰ által kért 2,9%-os emelés
megvalósuljon.
-Lakásbérleti díjak 2011.évtől ne változzanak .
A tervezetben szereplő további díjakkal kapcsolatban nem javasolnak áremelést.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4/2010. (XII.01.) számú
Humánpolitikai Bizottsággal együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az alábbiakat:
- a temetkezési költséggel illetve a díjakkal kapcsolatban ne történjen áremelés.
- az étkezési díjak vonatkozásában ne történjen áremelés.
- a Zeneiskolai díj a 2011/2012-es tanévben (a jelenlegi 36000.-Ft ) 18.000.-Ft-ra csökkenjen
a zalakarosiak, illetve a zalakarosi művészeti csoportokban résztvevők számára.
- parkolási díjak tekintetében , a fürdőtől távolabbra eső területeken, ahol alacsonyabb
kihasználtsággal működnek a parkolók, azok a parkolók ingyenessé váljanak - ezeket
kitáblázva- illetve a későbbiekben is fizetős parkolók esetében a jelenlegi díj 20%-kal
emelkedjen meg , azzal hogy a kerekítéseket vegyék figyelembe.
- a 2011.évi közterület használati díjak mértékei ne változzanak.
- szemétszállítás ügyében a bizottságok nem tudnak döntést hozni, mivel a vállalkozó, akivel
szerződésben állnak nem nyújtotta be a jövő évre vonatkozó árkalkulációját.
-közműfejlesztési hozzájárulások díjait változatlanul hagyják, azzal a kitétellel, hogy a
jelenleg is rendeletbe szereplő inflációs rátával az összegek minden évben emelkednek.
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- 2011.évi vízdíjakkal kapcsolatosan javasolják , hogy a VÍZMŰ által kért 2,9%-os emelés
megvalósuljon.
-Lakásbérleti díjak 2011.évtől ne változzanak.
A tervezetben szereplő további díjakkal kapcsolatban nem javasolnak áremelést.
Czirákiné Pakulár Judit: Zeneiskolai térítési díjak csökkentése az intézményegység
növendékinek létszámnövekedését célozza.
Kötő Attila: A képviselőtestület szándéka egyértelmű, hogy a térítési díjakat csökkentsen az
alapfokú művészetoktatási intézményben.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a zeneiskolai tandíj csökkentésére vonatkozó bizottsági
javaslatot
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a víz és csatornadíj emelésére vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy szolgáltató által küldött kiegészítés alapján a képviselőtestület
a 2011. évi hulladékszállítás összegét ne fogadja el, mivel a tájékoztató nem adott választ a
bizottsági ülésen feltett kérdésekre.
Kötő Attila: Véleménye szerint a megküldött kiegészítésből nem derül ki, hogy mi indokolta a
javaslat szerinti díjemelést.
Szijártóné Gorza Klára: Felveti a depónia költségét, a szelektív hulladékgyűjtés költségének
indokoltságát, valamint az értékcsökkenés számítását tekintettel a Zalaispa keretében
beszerzett eszközökre.
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy a felvetettekre- különös tekintettel az értékcsökkenés, a
depónia költség, valamint a szelektív hulladékgyűjtés költségének képzésére – készüljön
újabb írásos dokumentum, amelyet a képviselőtestület ülését megelőzően bocsássanak a
képviselőknek rendelkezésére, illetve a képviselőtestület ülésén jelenjenek meg a szolgáltató
képviselői, hogy közvetlenül válaszolhassanak a feltett kérdésekre.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: A parkolási díjakra vonatkozó javaslatokat figyelembe véve a díjemelés 20
Ft/óra, és 100 Ft/nap.
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Marton Tamás: Javasolja, hogy az alacsony kihasználtságu parkolók legyenek térítés
mentesek. Javasolja, hogy szűkítsék a díjfizetéses parkolók körét azon esetekben, ahol
alacsony a kihasználtság.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy november-december- január-február hónapokban valamennyi
parkoló legyen térítésmentes.
Szirtes Balázs: Felveti, hogy az automaták kikapcsolása milyen költségekkel jár?
Novák Ferenc: Javasolja, hogy szűkítsük a díjfizetéses parkolók körét, 20%-os emelés legyen
a díjaknál.
A képviselőtestület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot nem
fogadta el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a parkoló díjakra vonatkozó emelést az alábbiak szerint:
Összefoglalva az ülésen elhangzottakat:
- 20 Ft/óra díjemelés és
- 700 Ft/nap összegre történő emelés, mely összességében 16,16 %-os mértékű emelést jelent
a parkoló díjaknál, a szükséges mértékű (10 Ft-ra) történő kerekítéssel
- továbbá 4 hónapos díjmentességet, tehát november, december, január, február hónapokra.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal 1ellenszvazattal 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta.
Deutschné Lang Erika az ülésteremből távozik.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a fenti javaslatokkal kiegészített rendelet-tervezetet.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
21/2010. (XII.11.) számú önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §.
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Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjainak megállapításáról szóló 1/1994. (I.25.) számú
rendelet 1. számú mellékletének az ivóvíz-szolgáltatási díjtételek helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
1. számú melléklet:
„Zalakaros Város igazgatási területén a Rendelet 1.§.ában meghatározott vízhasználók által
– 2011. Január 1. napjától – fizetendő ivóvíz és csatornaszolgáltatási díjtételek mértéke:
lakossági

Vizdij
18 m3 alatt
18 m3 felett
-

nem lakossági

275

+34*

333

+34*

275

+88*

333

+34*

a díjtételek az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

(Alapdíj 2011.évben nem módosul)
Csatornaszolgáltatási díj:
- lakossági
268,- Ft/m3 + Áfa
- nem lakossági
320,- Ft/m3 + Áfa
a díjtételek az ÁFA összegét nem tartalmazzák.
2. §.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a zeneiskolai intézményegységben
fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 16/2006. / IX.15. / rendelete 8.§. /1/ bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Térítési és tandíjfizetési kedvezmények
8. §. /1/ Egyéni rászorultság alapján kedvezmény nyújtható a növendék számára az alábbi
feltételek esetén:
- amennyiben a növendék családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum háromszorosának összegét és
- a növendék zalakarosi lakos vagy a fizetési kötelezettséggel érintett teljes tanévben
zalakarosi művészeti csoport tagja.
3. §.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a zeneiskolai intézményegységben
fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 16/2006. / IX.15. / rendelete 8.§. /2/ bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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Térítési és tandíjfizetési kedvezmények
8. §. /2/ A kedvezmény mértéke az egyébként fizetendő tandíj: 50 %-a.
Amennyiben az /1/ bekezdésben meghatározottakban tanévközben bármilyen olyan változás
történik, ami a kedvezményre való jogosultságot érinti, de a növendék jogviszonya továbbra
is fennáll, a növendék a fenti kedvezményre való jogosultságát a feltételekben történt változás
bekövetkeztével egyidejűleg elveszíti.
E változást a fizetésre kötelezett a feltételekben történt változással egyidejűleg köteles
bejelenteni.
4.§
A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú
rendelete 2. számu melléklete A,C,D pontja az alábbiak szerint módosul:

2. számú melléklet
A./
2011. évi parkolási tarifák
Március 1- október 31 közötti időszakban.
1 óra
Személygépkocsi
Motorkerékpár
Lakókocsi
Autóbusz

140 Ft
80 Ft
280 Ft
420 Ft

2 óra
280 Ft
160 Ft
560 Ft
840 Ft

3 óra
420 Ft
240 Ft
840 Ft
1250 Ft

4 óra
560 Ft
320 Ft
1110 Ft
1670 Ft

Egész nap
700 Ft
400 Ft
1400Ft
2100 Ft

C./
2011. évi parkolási bérletek
1 hetes
2 hetes
3 hetes
1 hónapra
Éves (lakás)
Éves (üzlet)

3600 Ft + áfa
7080 Ft + áfa
10680 Ft +áfa
15370 Ft +áfa
15610 Ft + áfa
20420 Ft + áfa

az árak az Áfa-t nem tartalmazzák.
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D./ Ideiglenes használatra kijelölt területen történő parkolás alapdíja (Ft-ban, mely az ÁFA-t
tartalmazza)

2011.év
Személygépkocsi
Motorkerékpár

egész napos
520
270

5. §
A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú
rendelete 4.§. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
4. §.
A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai
2

/1/ A fizető parkoló helyen várakozni az üzemeltetési idő alatt – március 1-től október 31.
közötti időszakban - naponta 8,00-18,00 óráig csak díjfizetés ellenében, a KRESZ és
jelen rendelet szabályai szerint lehet.

6.§
Záró rendelkezések
/1/ A rendelet /2/ bekezdésben meghatározott kivétellel 2011. január l. napján lép hatályba, és
hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
/2/ A rendelet 2.§ és 3. §.-a 2011. június 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2011/2012.
tanévtől kell alkalmazni, az Ör. 2. és 3. §-a 2011. június 1-jén hatályát veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr.Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve:
2010.december 10.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző
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Képviselőtestület 284/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Egyetért azzal, hogy a Saubermacher –Pannonia Kft. 2011. évi hulladékszállítás összegét
ne fogadja el, mivel a bizottsági kérésekre érkezett tájékoztató nem adott választ az ott feltett
kérdésekre.
2/ Felkéri a polgármestert, hogy ismételt tájékoztatást kérjen a szolgáltatótól, melyben a
depónia költségét, a szelektív hulladékgyűjtés költségének indokoltságát, valamint az
értékcsökkenés számítását tekintettel a Zalaispa keretében beszerzett eszközökre részletes
költség kimutatást készítsen a szolgáltató.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

7./ Helyi adórendelet módosítása és a helyi adózáshoz kapcsolódó támogatási rendszer
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 45/2010. (XI.30.) számú
határozatát:
A bizottság:
Az egyes adózási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet-tervezetet
elfogadásra ajánlja az alábbiak szerint:
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.1.) számú önkormányzati rendelet 3.§. /1/ bek. az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:
3. § /1/ Az építményadó kötelezettség kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén lévő
lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre (továbbiakban: építmény)
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.1.) számú önkormányzati rendelet 5.§. /1/ bek. az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:
Az Ör. 5.§. /1/ bekezdése helyében az alábbi rendelkezések lépnek:
Mentes az adó alól:
a/ magánszemély lakás céljára szolgáló építmény
b/ a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési, oktatási intézmények céljára
szolgáló építmény,
c/ a költségvetési szerv, valamint az egyház tulajdonában álló építmény,
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d/ a mezőgazdasági célra hasznosított és magánszemély tulajdonában álló présház és pince,
e/ az üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyiségek,
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.1.) számú önkormányzati rendelet 9.§. /1/ bek. az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:
/1/ Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az
építmény (lakóház, lakás, egyéb önálló rendeltetési egység), illetve a beépítetlen belterületi
földrészlet (telek) tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik
arányában adóalanyok. Amennyiben az építmény, illetve a beépítetlen belterületi földrészletek
az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására
jogosult az adó alanya.
Az előterjesztés II. pontja szerinti határozati javaslat elfogadását javasolja.
Szirtes Balázs: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság 5/2010. (XII.01.) számú Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsággal együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a Helyi adórendelet módosítása és a
helyi adózáshoz kapcsolódó támogatási rendszerről szóló előterjesztés első részét a leírtaknak
megfelelően. Az előterjesztés második részére vonatkozóan ajánlja elfogadásra a
Képviselőtestületnek a határozati javaslatban foglaltakat.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5/2010. (XII.01.) számú
Humánpolitikai Bizottsággal együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a Helyi adórendelet módosítása és a
helyi adózáshoz kapcsolódó támogatási rendszerről szóló előterjesztés első részét a leírtaknak
megfelelően. Az előterjesztés második részére vonatkozóan ajánlja elfogadásra a
Képviselőtestületnek a határozati javaslatban foglaltakat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a bizottsági javaslattal kiegészítve.
A képviselőtestület a rendelet-tervezetet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
22/2010. (XII.11.) számú önkormányzati rendelete
Egyes adózási tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében, 5., 6., 7. §-ában, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
38. § (6)., a 175. § (24) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§.
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.)
3.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
3. § /1/ Az építményadó kötelezettség kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén lévő
lakás és nem lakás céljára szolgáló épületre, épületrészre (továbbiakban: építmény)
2. §.
Az Ör. 5.§. /1/ bekezdése helyében az alábbi rendelkezések lépnek:
Mentes az adó alól:
a/ magánszemély lakás céljára szolgáló építmény
b/ a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetve nevelési, oktatási intézmények céljára
szolgáló építmény,
c/ a költségvetési szerv, valamint az egyház tulajdonában álló építmény,
d/ a mezőgazdasági célra hasznosított és magánszemély tulajdonában álló présház és pince,
e/ az üdülőépülethez tartozó kiegészítő helyiségek,
3. §
Az Ör. 7. §. (2) bekezdés az alábbi szöveggel egészül ki:
(2) …….. „a Magyarországon élő állandó lakóhellyel rendelkező adóalanyok belterületi
üdülés pihenés céljára szolgáló belterületi épületeik után a 30 % -os, zártkerti épületeik után
pedig 55 %-os adókedvezménybe részesülnek.”
4.§
Az Ör. 9.§. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
/1/ Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki a naptári év első napján az
építmény (lakóház, lakás, egyéb önálló rendeltetési egység), illetve a beépítetlen belterületi
földrészlet (telek) tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik
arányában adóalanyok. Amennyiben az építmény, illetve a beépítetlen belterületi földrészletek
az ingatlan nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására
jogosult az adó alanya.

5.§.
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
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(2)Hatályát veszti az Ör.:
a) 14. §. (1) bekezdés b.) pontja valamint a (2)-(3)-(4)-(5) bekezdése.
b) 17. §. b.) pontja.
c) 18. §. ( 2) bekezdése.
d) 20. §. (1)-(2) bekezdése.
e) 32. §. (3) bekezdés a.) pontja és a (4)-(5)-(6)-(7)-(8) bekezdése.
(3) Zalakaros Város Önkormányzatának az iparűzési adóról szóló 27/2009. (XII.18.) számú
rendelete 4.§. hatályát veszti.

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2010. december 10. napján
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 285/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége kérésének nyomán megvizsgálta a civil szervezetek
rendszerének támogatási lehetőségét. Tekintettel arra, hogy a bevezetett pályázati rendszer
alkalmazásának tapasztalatai még nem teljeskörüen állnak rendelkezésre, mivel a pályázati
rendszer 2010. évtől került alkalmazásra, így a 2011. év vonatkozásában további
tapasztalatokat kíván gyűjteni.
2011. évben a pályázati rendszer alkalmazásán nem kíván változtatni.
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Ennek figyelembevételével 2011. év végén ismételten tárgyalja a témát.
A képviselőtestület döntéséről a Zalakarosi Vállalkozók Szövetségét tájékoztatni szükséges.
Határidő: Tájékoztatásra: 2010. december 20.
Felülvizsgálatra: 2011. novemberi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc Polgármester

8./ Közterület használat rendjéről szóló Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 46/2010. (XI.30.) számu
határozatát:
Zalakaros Város Önkormányzata képviselőtestületének a közterületek használatáról alkotott
6/1998. (III.31) rendeletének módosítására vonatkozó javaslatok közül a „A” változat
elfogadását javasolja a képviselőtestület számára.
Szirtes Balázs: Egyetért a módosítás céljával, azonban kéri hogy a következő ülésre
pontosabb megfogalmazással, részletesebb szabályozással kerüljön ismételten előterjesztésre.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi Szirtes Balázs képviselő javaslatát.
A képviselőtestület a javaslatot 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 286/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A közterületet használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
rendelet további pontosítását, részletesebb szabályozását rendeli el, tekintettel a vallásos célú
közterület használat esetén történő szabályozásra.
Határidő. 2011. februári ülés
Felelős:Dr. Józsa Zsanett jegyző
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9./ Vagyonrendelet módosítása
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási bizottság 54/2010. (XII.09.) számú
határozatát:
A bizottság a vagyonrendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
23/2010.(XII.11.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 14/2004 (IV.21.)rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban képviselőtestület) a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a 79. §. és 80. §-ban foglaltak, valamint az Államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Tv. (továbbiakban: Áht. ) 108. §. végrehajtására a következőket rendeli el:
1.§.
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
14/2004 (IV.21.)rendeletének( továbbiakban: Ör.) 1. sz. Függelékét az alábbiak szerint
módosítja:
- A Zalakaros 273 hrsz-ú kivett közút megnevezésű 2397 nm nagyságú belterületi
ingatlant magánúttá nyilvánítja, azt a törzsvagyonból törli és forgalomképessé nyilvánítja.
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2.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2010.december
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

10./ 2011. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 47/2010. (XI.30.) számú
határozatát: A bizottság:
A 2011. évi munkatervet az alábbiak figyelembe vételével javasolja elfogadásra:

-

-

- helyi adókról, az Adóügyi Feladatok ellátásáról, a 2012. évi Közművelődési terv, a
2012. évi Idegenforgalmi és Marketing terv, Az Adventi környezetszépítő versenyről
szóló előterjesztéseket az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság is tárgyalja meg.
magánszállásadók érdekképviseletének létrehozása című napirend februári ülésen
mindhárom bizottság tárgyalja,
iparűzési adó címkézése című napirendet a decemberi ülésre javasolja
településen élő külföldiek és az önkormányzat kapcsolatának kiépítése című napirendet
mindhárom bizottságnak javasolja tárgyalni
A térfigyelő rendszerrel kapcsolatos előterjesztést nem javasolja önálló napirendként
tárgyalni, mivel arra forrás a 2011. évi költségvetési koncepcióban tervezett.
Zalakaros.hu weboldal működésének felülvizsgálata című napirendet az Ügyrendi és az
Igazgatási Bizottság is tárgyalja.
A házi gyermekorvosi ellátás biztosítása és az állandó gyógyszertári ügyelet
megszervezése című napirendek tárgyalását a II. félévre javasolja. Midhárom bizottság
tárgyalja.
Bölcsödei játszóudvar építése című napirendet nem javasolja tárgyalni, mivel az a 2011.
évi költségvetési koncepcióban tervezett.
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-

Termálvíz egyéb hasznosításának lehetőségei című napirendet javasolja, hogy
mindhárom bizottság tárgyalja.
Tájház létesítésére vonatkozó előterjesztést mindhárom bizottság tárgyalja.
Ipari park infrastruktúra kiépítését az áprilisi ülésen javasolja tárgyalni.
Általános ingyenes parkolás lehetőségének vizsgálatát a szeptemberi ülésen javasolja
tárgyalni
Rendezvénytér kialakítására vonatkozó előterjesztést a februári ülésen javasolja
tárgyalni.

Szirtes Balázs: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság 6/2010. (XII.01.) számú Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsággal együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a 2011. évi Munkatervet, azzal a
kiegészítéssel, hogy a turisztikát érintő pontok megtárgyalása mielőbb lehetőleg februármárcius hónapban elkészüljön, hogy fel tudjanak készülni a nyári hónapokra.
Martont Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 6/2010. (XII.01.) számú
Humánpolitikai Bizottsággal együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a 2011. évi Munkatervet, azzal a
kiegészítéssel, hogy a turisztikát érintő pontok megtárgyalása mielőbb lehetőleg februármárcius hónapban elkészüljön, hogy fel tudjanak készülni a nyári hónapokra.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a turisztikai rendezvényeket érintő napirendeket korábbi
időpontban tárgyalja a képviselőtestület.
Felveti, hogy az ülések időpontjának meghatározása a korábbiak szerint minden hónap
második csütörtöke, kivéve ha az időpont miatt változtatni szükséges.
Felveti továbbá, hogy az ülések 13 órakor vagy 9 órakor kezdődjenek.
Süslecz Árpád: Terjedelmes napirendek esetén legyen 9 óra, egyéb esetben 13 óra a kezdő
időpont.
Szirtes Balázs: Célszerűbbnek tartja a 13 órát.
Novák Ferenc: 13 órai kezdő időpontot javasol.
Dr. Józsa Zsanett: A javaslatokat figyelembe véve még nincsen döntés arról, hogy a
gyógyszertári ügyelet, valamint a gyermekorvosi ellátás mikor – április vagy II félévben
kerüljön tárgyalásra.
Kötő Attila: A korábbi időpontot javasolja annak érdekében, hogy a nyári idegenforgalmi
szezon előtt döntést kellene hozni a két témában.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a fenti két napirend – gyógyszertári ügyelet, valamint a
gyermekorvosi ellátás- II. félévben történő tárgyalását
A képviselőtestület 0 igen szavazattal 5 ellen szavazattal a javaslatot nem fogadta el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirend április hónapban történő tárgyalását
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az ipari parkra vonatkozó napirendi javaslat április
hónapban történő tárgyalását.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Marton Tamás: A közbeszerzési szabályzat módosítása szükséges februári ülésen.
Dr. Józsa Zsanett: A törvényi változások miatt februárban terveztük.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a közbeszerzési szabályzat februári ülésen történő
tárgyalására vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tárgyalás időpontjaira, valamint kezdő időpontjára
vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági , képviselői javaslatokkal kiegészített
munkatervet, valamint a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 287/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2011. évi Munkatervet a kötelezően tárgyalandó napirendek és a képviselő testület
javaslatainak figyelembevételével jóváhagyja.
Az ülések időpontjai: Február 10., április 10., június 9., szeptember 8., november 24.,
december 15.
Az ülések kezdőidőpontja: 13 óra.
2/ Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy bizottsági, valamint a képviselői javaslatok
figyelembe vételével a munkaterv egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
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11./ 2011. évi Közművelődési Terv megtárgyalása
Előadó: Közösségi Ház igazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Gönczöl György a közösségi ház megbízott igazgatója.
Szirtes Balázs: Ismertette a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 31/2010. (XII. 01.) számú határozata:
A bizottság:
A +1 fő alkalmazását abban az esetben javasolja, ha a továbbiakban is pályázati támogatást
lehet a foglalkoztatására igénybe venni. A Turisztikai Egyesülettel együttműködve
összeállított rendezvénytervet a javasolja Képviselőtestületnek elfogadásra.
A munkatervben kért költségvetést csak a város költségvetésének ismeretében lehet tárgyalni.
Kötő Attila: Az előterjesztésben a turisztikai egyesülettel való szoros együttműködésről szól
az előterjesztő. A rendezvények időpontjai egyeztetése megtörtént-e?
Szirtes Balázs: Az előterjesztés szerint a kulturális csoportok támogatást remélnek az adóból.
Ez a támogatási forma már megszűnt.
Az előterjesztésben az szerepel, hogy még nem döntött az előterjesztő a partnertelepülések
látogatásának időpontjáról, véleménye szerint ez a képviselőtestület dolga.
Novák Ferenc: A civil szervezetek támogatása pályázati rendszerben működik 2010. óta. A
partnertelepülések fogadásának a megszervezése a közösségi ház feladata.
Szirtes Balázs: A kertmozi gépészeti egységeit át kellene vizsgálni, mivel annak költségét
tervezni kell.
Gönczöl György: A kertmoziban a hangminőség nem megfelelő, torzít. A helyi igényekre
épülő hagyományokat ápolni kell. A turisztikai egyesülettel való együttműködés
jelentőségéről szól. A közművelődési feladatellátás személyi feltételeiről szól, hangsúlyozza
a 3 fő szükségességét.
Novák Ferenc: Megköszöni Gönczöl György munkáját.
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokkal kiegészített határozati javaslatot, azzal, hogy
továbbra is tekintsék értéknek a csoportok tevékenységét.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja, a közösségi házban 1 fő technikai személyzet alkalmazását
határozott időre 2011. december 31-ig, azzal, hogy a létszámbővítést az okiratokon át kell
vezetni.

35

A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Gönczöl György: Bejelenti, hogy amíg a képviselőtestület nem talál alkalmas személyt az
intézmény vezetésére addig vállalja azt. Az intézményvezetői megbízás után továbbra is
vezeti a Dalárdát, a Vegyes kart, valamint kezdeményezte a Harmonika kör létrehozását.

Képviselőtestület 288/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Képviselőtestület a Közösségi Ház 2011. évi munkatervét elfogadja, a kitűzött célok sikeres
megvalósítása érdekében
1. Az előterjesztés mellékletekben szereplő rendezvénytervet jóváhagyja
Határidő: 2011. december 31. és folyamatos
Felelős:Közösségi Ház igazgató
2. A hatékony és eredményes munka érdekében szoros együttműködés szükséges az
Turisztikai Egyesülettel
Határidő: folyamatos
Felelős:Közösségi Ház igazgató
3. A Közösségi Ház 2011.évi költségvetésében biztosítani kell a jóváhagyott munkatervben
foglaltak megvalósításának pénzügyi forrásait.
Határidő: 2011. március 31. illetve folyamatos
Felelős: Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető
4.A közösségi ház létszámállományát, valamint az intézmény szervezeti működési
szabályzatát módosítja: 1 fő technikai személyzet alkalmazásának feltételeit határozott időre
– 2011. december 31. napjáig - biztosítja.
Felkéri az intézményvezetőt, hogy a határozatot az intézmény szervezeti és működési
szabályzatán, valamint Zalakaros Város Jegyzőjét, hogy a létszám és állománytáblán is
vezesse át az intézmény létszámbővítését.
Határidő: 2010. december 31,
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző és Gönczöl György megbízott intézményvezető
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12./ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi II. félévi
tevékenységéről
Előadó: Társulási Tanács elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 49/2010. (XI.30.) számú
határozatát:
A bizottság: Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2010. II. félévi tevékenységéről szóló
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 289/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2010. év II. félévi tevékenységéről szóló
polgármesteri beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2/ A Képviselőtestület döntésről a Kistérségi Társulást értesíteni kell.
Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

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

Szirtes Balázs: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság 29/2010. (XII. 01.) számú határozatát.
A bizottság: A beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek
elfogadásra. A Képviselőtestület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot
a Karos Park Kft-vel a nagyobb helyigényű tárgyak raktározására. A krízishelyzetben lévő
családok helyzetével a Képviselőtestület másik napirendi pontban foglalkozik. Helyettes
szülőként alkalmas, a településeken élő, a feladat ellátására alkalmas, lehetséges személyekre
javaslatot a Bizottság nem tud tenni.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslat figyelembe vételével az előterjesztés
elfogadását.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 290/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A családsegítés tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Karos Park Kft-vel a
nagyobb helyigényű tárgyak raktározására a Szociális Alapellátó Központ adománygyűjtése
során keletkező tárgyak miatt.
Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Helyettes szülői feladatok ellátására a településeken élő, a feladat ellátására alkalmas,
lehetséges személyeket továbbra is keresni szükséges.
Határidő: Folyamatos, illetve
beszámoló a tett intézkedésekről: áprilisi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szociális Alapellátó Központ vezetője
4/ Felkéri a Polgármestert, hogy a krízishelyzetben lévő családok segítése érdekében egy
kistérségi szintű adósságkezelési szolgáltatás megszervezését vesse fel a Zalakaros Kistérség
Többcélú Társulásánál.
Határidő: Folyamatos, illetve
Kistérség februári soros ülése
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szociális Alapellátó Központ vezetője
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14./ Krízishelyzetbe került személyek támogatása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Balázs: Ismertette a Humánpolitikai Bizottság 30/2010. (XII. 01.) számú határozatát:
A bizottság: A határozati javaslatnak megfelelően javasolja az előterjesztést a
Képviselőtestületnek elfogadásra azzal, hogy a rászorultság feltételeként a vagyoni helyzetet
is vizsgálni kell.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslat figyelembe vételével az előterjesztés
elfogadását.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 291/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A helyi szociális rendeletében a magas közüzemi és vagy hitelt tartozással rendelkezők
részére támogatást kidolgozását rendeli el azzal, hogy ennek fedezetére a költségvetésben
pénzeszközt kell elkülöníteni.
A feltételek kidolgozásakor tekintettel kell lenni arra, hogy a rászorultság feltételeként a
vagyoni helyzetet is vizsgálni kell.
Határidő: 2011. februári képviselőtestületi ülés
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

15./ Tájékoztató a 2011. évi közfoglalkoztatásról
Előadó: Dr. Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást
tudomásul vette.
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16./ Tájékoztató a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztató tudomásul vételét.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatást
tudomásul vette.
Képviselőtestület 292/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 46§.(1)
bekezdése alapján készített Zalakaros lakóhelyi környezeti állapotáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot erről tájékoztassa illetve a lakossági fórumon
ismertesse.
Határidő: 2010. december 20 illetve 2011. évi lakossági fórum
Felelős: Novák Ferenc polgármester

17./ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár intézménnyel kapcsolatos fenntartatói döntések
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 52/2010. (XI.30.) számú
határozata:
A bizottság:
Elfogadásra ajánlja a képviselőtestület számára a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtárral kapcsolatos előterjesztést az alábbiak
figyelembe vételével:
Javasolja, hogy a pedagógiai program módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt
pedagógiai programot a képviselőtestület számára - tekintettel a 237/2010. (X.28.) számú
határozatában foglaltakra - tudomásul vételre, illetve a nem szakrendszerű oktatás miatti
változások tekintetében elfogadásra ajánlja.
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A nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó szabályok miatt a pedagógiai program, valamint a
helyi tanterv módosítására vonatkozóan be kell szerezni a képviselőtestületi ülésig a
szakértői véleményt, valamint a Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény szerinti
egyetértési, véleményezési jog gyakorlásáról szóló dokumentumot.
Javasolja a képviselőtestület számára, hogy a 109/2010. (VI.1..) számú határozatot módosítsa
azzal, hogy oktatásszervezési indokok miatt az osztálylétszámokat megemelni szükséges az
alábbiak szerint:
A 2010/2011 tanévben 3. osztály létszámát 33 főben
4. osztály létszámát 31 főben
8.osztály létszámát 36 főben javasolja megállapítani.
Dr. Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottsági határozatban megjelölt
szakértői vélemény, valamint az egyetértési és véleményezési jogkörrel rendelkezők
elfogadásra javasolják az előterjesztést.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy fel kell hívni az intézmény vezető figyelmét arra, hogy
pedagógiai szempontból optimális osztály létszámokat alakítsanak ki.
Szavazásra teszi fel a bizottsági és a fenti javaslattal kiegészített határozati javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Képviselőtestület 293/2010. (XII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A Móra Ferenc Általános Iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény és könyvtár
pedagógiai program módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai
programot - tekintettel a 237/2010. (X.28.) számú határozatában foglaltakra - tudomásul
veszi.
2. A nem szakrendszerű oktatásra vonatkozó szabályok miatt a pedagógiai program, valamint
a helyi tanterv módosítását elfogadja.
3. A 109/2010. (VI.10.) számú határozatot módosítja azzal, hogy év közbeni oktatásszervezési
indokok miatt az osztálylétszámokat megemelni szükséges az alábbiak szerint:
A 2010/2011 tanévben 3. osztály létszámát 33 főben
4. osztály létszámát 31 főben
8.osztály létszámát 36 főben állapítja meg.
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4. Felhívja az intézmény vezető figyelmét arra, hogy pedagógiai szempontból optimális
osztály létszámok kialakítására törekedjen.
A képviselőtestület határozatáról az intézményt tájékoztatni kell.
Határidő. 2010. december 31.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

18/ Iskolabuszok üzemeltetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
Képviselőtestület 294/2010. (XII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Képviselő-testület egyetért az iskolabuszok működtetésével 2010. szeptember 1-től. Az
üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására a pénzügyi fedezetet
időarányosan 4 hónapra (kísérők nélkül) 1.358 e Ft összegben biztosítja.
A pótelőirányzat pénzügyi forrását a 2010. évi általános tartalék terhére engedélyezi.
Az intézmény vezetője intézkedik a személyi feltételek biztosításáról.
Határidő: Azonnal
Felelős: Benkőné Gulyás Edit

19/ Közoktatási intézkedési terv véleményezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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Képviselőtestület 295/2010. (XII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási intézkedési tervét ( 2008-2014)
megtárgyalta azt az alábbi módosítással együtt javasolja elfogadni:
A Közoktatási Intézkedési tervben kéri feltüntetni, hogy Zalakaroson a Móra Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Könyvtár
intézményében 2010. október 1. napjával 2. bölcsődei csoport is elindításra került.
A testület döntéséről a társulást értesíteni kell.
Határidő: 2010. december 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2. A Közoktatási Intézkedési tervben szereplő javaslatokra az alábbi intézkedéseket
rendeli el:
A/ Az átszervezést követően az intézmény névhasználatát érintően figyelemmel a
nevelési - oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31 / 2005 (XII. 22.) OM rendelet
2. § (4) bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében a közös igazgatású közoktatási
intézmények hivatalos elnevezésében fel kell tüntetni a Kötv. 121. § (1) 25) pontja alatt
felsorolt, a nevelő - oktató munkához kapcsolódó nem közoktatási tevékenységre
létrehozott intézményegységet, így a bölcsődei feladat - ellátást is.
Felkéri az intézmény igazgatóját, hogy névhasználat érdekében tegye meg a szükséges
intézkedéseket a vonatkozó jogszabály szerint, javaslatát terjessze a testület elé.
Határidő: 2010. februári soros ülés
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató
B/ Mivel Zalakaros nem rendelkezik adattal az intézményi visszajelzés alapján a harmadik
életévüket betöltött, ám óvodai nevelésben nem részesülő gyermekek számáról, felkéri az
intézmény igazgatóját ennek hiánypótlására, továbbá a feltárt populáció intézményes
nevelésbe vonásának elősegítésére.
C/ Áttekinti a Kötv. 102. § (2) d) és 104. § (5)-ben foglaltakat és az általa fenntartott
intézmény vonatkozásában, különös tekintettel az óvodára, alkalmazza azokat.
D/ A Kötv. 104. § (6) értelmében honlapján köteles nyilvánosságra hozni nevelési - oktatási
intézménye munkájával összefüggő értékelését. Ennek érdekében a szükséges intézkedéseket
meg kell tenni.
E/ Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy maradéktalanul, pótlólagosan és
folyamatában tegyen eleget a 11 / 1994. (VI. 8.) MKM r. 16. § (5) rögzítette értesítési
kötelezettségének.

43

F/ Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a Kötv. 40. § (13) és a 11 / 1994. (VI. 8.)
MKM r. 8. § (6) - (7)-re figyelemmel honlapján köteles megjeleníteni és napra kész
állapotban tartani dokumentumainak meghatározott körét és különös közzétételi listáját.
G/ Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy fokozottabb figyelemmel forduljanak a Zala
Megyei Közoktatási Közalapítvány nyilvános pályázatai felé, melyek kiemelt funkciója hogy
pénzügyi eszközeivel egyfelől segítse a fejlesztési elképzelések realizálását, másfelől, hogy
csökkentse a feltételrendszerben megtalálható különbségeket
A 2. pontban megjelenített feladatok elvégzéséről az intézmény igazgatója készítsen
intézkedési tervet, mely alapján a megvalósításról a 2010. februári soros ülésen számoljon be
a képviselőtestületnek.
A 2. pontban megjelölt fenntartói intézkedéseket igénylő feladatok megvalósítása érdekében a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: 2010. februári soros ülés
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató
Novák Ferenc polgármester
3.
A közoktatási intézkedési terv rögzíti, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
a megyei fejlesztési terv rögzítette fejlesztési feladatokra figyelemmel vegye fontolóra és
mérje fel egy kistérségi művészetoktatási centrum kialakításának lehetőségét. Felkéri az
intézmény igazgatóját, hogy ennek kimunkálásában vállaljon aktív szerepet. Munkájáról
számoljon be a képviselőtestületnek.
Határidő: folyamatos illetve 2011. áprilisi ülés
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató

20/ Karácsonyi környezetszépítő verseny
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Kötő Attila: Javasolja, hogy szüntessük meg ez évben a kategóriákat, csak I., II., és III.
helyezést adjuk ki megnevezés nélkül.
Novák Ferenc: Nem ért egyet azzal, hogy a díjazottak számát is csökkentsék a kategóriák
megszüntetésével egyidejűleg. A kategóriák megszüntetésével egyetért.
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy maximum 6 díjat adjon ki képviselőtestület.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy
kategóriák megjelölése nélkül 6 díjat ad ki az önkormányzat .

44

A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a bizottság tagjai : Czirákiné Pakulár Judit, Deutschné Lang
Erika, Kötő Attila, Böröcz József legyen.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta
Novák Ferenc: Javasolja, hogy díjazásra 6 x 15 e ft-ot azaz 90 e ft-ot fordítson az
önkormányzat.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Képviselőtestület 296/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.
Egyetért azzal, hogy 2010. évben is kiírásra kerüljön a Karácsonyi környezetszépítő
verseny a településen.
A verseny kategória független, azon magánszemélyek és intézmények, üzletek és vendéglátó
helyek, szállodák, stb. is részt vehetnek.
2.
A város karácsonyi díszítésének figyelemmel kísérésére, a verseny kiírásában és
elbírálásában való közreműködésre az alábbi összetételű ad-hoc bizottságot /zsűrit/ hozza
létre:
Czirákiné Pakulár Judit képviselő, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Böröcz József képviselő.

3.

A versenyben maximum 6 díjat ad ki egyenként 15 eFt/fő összegben.

A nyertesek a 2011. februári Lakossági Fórumon vehetik át a jutalmakat, melynek pénzügyi
fedezetét, 90 eFt-ot, a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: ad-hoc bizottság
Novák Ferenc polgármester
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21./Turisztikai Egyesület tábla elhelyezési javaslata
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 48/2010. (XI.30.) számú
határozatát:
A bizottság: A Turisztikai egyesület tábla elhelyezési javaslatára vonatkozó előterjesztést az
alábbiak figyelembe vételével javasolja elfogadásra:
- Az egyesület által információs tábla elhelyezésére vonatkozó 5 helyszín pontos helyének
meghatározása érdekében helyszíni bejárás javasol.
- a közterület használati díj fizetési kötelezettség alól abban az esetben javasolja mentesíteni
az egyesületet, amennyiben annak tagjai, illetve a hirdetett felület kedvezményezettje sem
fizetnek az egyesületnek a tábla kihelyezéséért, ez esetben – mivel turisztikai (egyben
közérdekű) információt tartalmaz a tábla ezért az önkormányzati rendeletbe meghatározott 5
db és 12 nm felület bérletére vonatkozó korlátozó rendelkezésbe sem számítana bele.
- az egyesület által javasolt táblák a gyalogosok számára adjanak információt.
- nem javasolja,hogy az önkormányzat vásároljon és helyezzen el utcanév táblákat az
előterjesztésben meghatározottak szerint,
- az autósok számára jól látható utcanév táblákat kell elhelyezni.
- a település köszöntő táblák tartalmára vonatkozóan javasolja, hogy azon kerüljön
feltüntetésre: 750 éves Zalakaros, Legvirágosabb város, Partnertelepülések neve, továbbá
köszöntésként az, hogy Isten hozta.
- javasolja, hogy az önkormányzati rendelet 5.§ c/ pontja kerüljön kiegészítésre azzal, hogy…
turisztikai .. információt tartalmazó tábla kivételével – elhelyezni nem szabad.
Szirtes Balázs: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság 7/2010. (XII.01.) számú Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsággal együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az alábbiakat:
- az 5 db tábla elhelyezését engedélyezéssel támogatja , valamint támogatja azt a javaslatot,
hogy ezen táblákat térítés mentes közterület-használati díjjal helyezzék ki, tekintettel arra,
hogy közhasznú információkat is tartalmazó táblákról van szó. Javasolja továbbá , hogy a
táblák kihelyezésének lehetőségeiről tájékoztassák azon vállalkozókat is, akik nem tagjai a
Turisztikai Egyesületnek , hogy a tábla projektből ne maradnak ki. Ennek az a feltétele, hogy
lépjenek be a Turisztikai Egyesületbe.
- Arra a felvetésre, hogy vásárol-e az önkormányzat 5.200 Ft+ áfa/ utcanév elhelyezést a
hirdetőtáblán a két bizottság egyhangúlag nemmel válaszolt.
- A város három bejáratánál tervez egy 3x2db köszönő tábla tartalmára nem kíván az együttes
bizottság szöveget javasolni, inkább szakemberek javaslatait várja, és majd ezen javaslatok
közül szeretne választani.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 7/2010. (XII.01.) számú
Humánpolitikai együttes határozatát:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az alábbiakat:
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- az 5 db tábla elhelyezését engedélyezéssel támogatja , valamint támogatja azt a javaslatot,
hogy ezen táblákat térítés mentes közterület-használati díjjal helyezzék ki, tekintettel arra,
hogy közhasznú információkat is tartalmazó táblákról van szó. Javasolja továbbá , hogy a
táblák kihelyezésének lehetőségeiről tájékoztassák azon vállalkozókat is, akik nem tagjai a
Turisztikai Egyesületnek , hogy a tábla projektből ne maradnak ki. Ennek az a feltétele, hogy
lépjenek be a Turisztikai Egyesületbe.
- Arra a felvetésre, hogy vásárol-e az önkormányzat 5.200 Ft+ áfa/ utcanév elhelyezést a
hirdetőtáblán a két bizottság egyhangúlag nemmel válaszolt.
- A város három bejáratánál tervez egy 3x2db köszönő tábla tartalmára nem kíván az együttes
bizottság szöveget javasolni, inkább szakemberek javaslatait várja, és majd ezen javaslatok
közül szeretne választani.
Novák Ferenc: javasolja, hogy a táblák feletti rendelkezési jog gyakorlásáról a
képviselőtestület januári rendkívüli ülésén döntsön a képviselőtestület.
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatok figyelembe vételével a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Képviselőtestület 297/2010. (XII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Nem kíván élni a Turisztikai Egyesület 2047-2/2010. iktató számú levelében megjelölt un.
útbaigazító táblákra való utca-előrejelző táblák vásárlásának lehetőségével.
A Turisztikai Egyesületet a döntésről tájékoztatni szükséges.
2/ A település három bejáratánál az un. üdvözlő táblák tartalmára az alábbi javaslatot teszi :
Kerüljön feltüntetésre: 750 éves Zalakaros, Legvirágosabb város, Partnertelepülések neve,
továbbá köszöntésként az, hogy Isten hozta, de elsődlegesen szakemberek javaslatait várja, és
majd ezen javaslatok birtokában hoz a tábla tartalma tárgyában végleges döntést.
Kéri a Turisztikai Egyesületet, hogy a tartalomra vonatkozóan - szakemberek bevonásával
kérjen javaslatot – majd elkészített tábla desing tervezetet a képviselőtestület számára
bemutatni szíveskedjen.
3/ Megerősíti a 79/2009. (IV.21.) számú határozatát, mely az M7-es mellék 2 db barna tábla
viseléséről szól.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4./ Az egyesület által a turisztikai információs tábla elhelyezésére vonatkozó 5 helyszín
pontos helyének meghatározása érdekében helyszíni bejárást tart szükségesnek.
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Határidő: 2011. január 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5./ Elrendeli, hogy a táblák és feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló
8/2010. (VI.11.). számú önkormányzati rendelet 5.§ c/ pontja kerüljön kiegészítésre azzal,
hogy… turisztikai útbaigazító .. .. információt tartalmazó tábla kivételével – elhelyezni nem
szabad, továbbá a rendelet egyéb előírásaiban is át kell vezetni a közérdekű információ
fogalmának változását, illetve kiegészítését.
Határidő: 2011. január 15. (illetve a következő rendkívüli ülés)
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
6./ A un. reklámtáblák helyének kijelölési eljárásairól, azokkal kapcsolatos rendelkezés
jogáról a következő rendkívüli ülésen dönt.
Határidő: következő rendkívüli ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester

22./ Mentorhálózathoz csatlakozás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

Képviselőtestület 298/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a Zalakaros Város Önkormányzata és a Nagykanizsa és Környéke Szociális,
Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. között 2011. január 1 napjától 2011.
december 31. napjáig kötendő - a Szolgáltató Mentorhálózat által a rendszeres szociális
segélyezettek együttműködési kötelezettségével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó –
Megállapodás megkötésével.
A megállapodás alapján fizetendő szolgáltatás díját – 17.660,-Ft/hó összeget a 2011.évi
költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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23/ Pályázat benyújtása Zrínyi utcai csomópont átépítésére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Kötő Attila: A 2002. évi tervek aktualizálni kell, az időközben megjelent parkolási
kötelezettségre is figyelemmel.
Novák Ferenc: Támogatja a pályázat benyújtását.
Kötő Attila: Az önrész a régi településközpont pályázati önrészéből átcsoportosítható.
Czirákiné Pakulár Judit: Az önkormányzati igények 2002 óta változtak, a körforgalom
lehetőségét is vizsgálni javasolja.
Kötő Attila: Egyoldalú körforgalom lehetne, szakhatósági egyeztetést követően lehet
eldönteni, hogy megvalósítható-e.
Marton Tamás: A régi településközpont pályázatához készült terv, azt figyelembe vették-e?
Kötő Attila: Az említett terv, csak munkaterv szintű.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a januári képviselőtestületi ülésen az alpolgármester adjon
tájékoztatást az egyeztetésekről.
Dr. Józsa Zsanett: A projekmenedzser és a főépítész a pályázati dokumentációt elkészíti, így
nem kell ajánlatot kérni a pályázat elkészítésére.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a
hatósági egyeztetésekről az alpolgármester adjon tájékoztatást.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

Képviselőtestület 299/2010. (XII.09). Számu határozata
Képviselőtestület:
1/ Pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által meghirdetett
„Balesetveszélyes csomópontok átépítésének finanszírozására” című pályázati kiírásra 2011.
évben 114.300 eFt összegig.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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2/ Az engedélyezési terv elkészítésével Kormosné Bónus Gyöngyi tervezőt ((Profi-Copy ’99
Bt. 8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 14.) bízza meg, figyelemmel a korábbi tervhez fűződő
szerzői jogra. A tervezési szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse el a pályázatot a főépítész bevonásával
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ A pályázathoz szükséges minimum 30 %-os mértékű, 34.300.000,- Ft összegű önrészt a
2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5/ Felkéri Kötő Attila alpolgármestert, hogy a képviselőtestület rendkívüli ülésen adjon
tájékoztatást a csomópont tervdokumentációja tárgyában lefolytatott hatósági egyeztetésekről.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Kötő Attila alpolgármester
24/ Önkormányzati villamos energia beszerzés és Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Módosított terv mellékelve./
24/A/ Közbeszerzési terv módosítása
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2010- évi közbeszerzési terv módosítására vonatkozó
javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 300/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés mellékletének
megfelelően módosítja.
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A módosított közbeszerzési terv közzétételéről gondoskodni kell.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

24/B/ Önkormányzati villamos energia beszerzés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a Közbeszerzési Bizottság határozatát:
Közbeszerzési Bizottság 4/2010. (XII.09.) számú határozata:
1. A Bizottság javasolja, hogy az Ajánlattételi felhívást – a módosítással együtt - Zalakaros
Város Önkormányzat Képviselőtestülete fogadja el.
2. A Bizottság egyet ért azzal, hogy az ajánlati dokumentáció kiváltásáért nettó 30.000 Ft
összeg kerüljön megállapításra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 301/2010. (XII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Tudomásul veszi, hogy Zalakaros Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat VII. 1.
pontja szerinti felhatalmazása alapján „Zalakaros villamos energia beszerzése tárgyában”
a közbeszerzési bizottság által jóváhagyott részvételi felhívás és műszaki dokumentáció
alapján a közbeszerzési eljárás kerüljön lefolytatásra.
2/ Elrendeli a közbeszerzési bizottság által jóváhagyott részvételi felhívás szerinti
közbeszerzési eljárás lefolytatását.
3/ A beszerzés becsült költsége 12,5 mft +áfa/év, melynek forrása évente a tárgyévi
költségvetésben tervezésre kerül.
4/ Egyetért azzal, hogy a 2. pontban megjelölt eljárásban az ajánlattételi dokumentáció
kiváltásáért 30 eFt összeg kerüljön megállapításra.
Határidő: 2010. december 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Novák Ferenc polgármester 0, 00 órakor zárt ülést rendel el, melynek keretében a:
- Karos Park Kft. 2011. évi Üzleti Terve
- Gránit Zrt. 2011. évi Üzleti Terve
- Turisztikai Egyesület 2011. évi Üzleti Terve
- Önálló marketinges alkalmazási lehetőségének vizsgálata
- Turisztikai attrakció
- Tájékoztató Zalakaros rendezvény tér elhelyezési lehetőségeiről
- Támogatási kérelem
- Szerződés módosítása a Gránit Zrt-vel
- Ingatlan vásárlás ügyében való döntés
napirendi pontok tárgyalására kerül sor.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Süslecz Árpád
Jkv. hitelesítő
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