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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. június 5-én 9,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád képviselők, Novák
Ferenc polgármester, Kötő Attila alpolgármester, Szabóné Dr Csányi Mariann megbízott
jegyző.
Igazoltan távol van: Böröcz József, Deutschné Lang Erika, Szirtes Balázs képviselők.
Tanácskozási joggal meghívott: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Klie Zoltán
főépítész.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 3 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Marton Tamás és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadták.

Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Zalakaros város „Termáltó és Ökopart” projekt megvalósításához szükséges
Településszerkezeti Terv módosítás – az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának
lezárása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Egyéb ügyek
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Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Zalakaros város „Termáltó és Ökopart” projekt megvalósításához szükséges
Településszerkezeti Terv módosítás – az egyeztetési eljárás véleményezési szakaszának
lezárása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Formai dologról van szó, az állami főépítész kérésére. Ismerteti az
előterjesztést.
Javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 112/2013. (VI.05.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Megismerte a véleményezési eljárás során beérkezett javaslatokat és azokat elfogadja.
Ettől eltérő véleményt nem fogalmaz meg.
2/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a rendezési terv módosított anyagait és
dokumentumait megküldje az Állami Főépítésznek végső szakmai véleményezésre.
Határidő: Azonnal.
Felelős:
Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Klie Zoltán főépítész)
Mellékletek: - 1. sz. melléklet: nyilatkozat a véleményezési eljárásról.
- 2. sz. melléklet: egyeztetési jegyzőkönyvek másolata (külön pdf. fájlban
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2/ Együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabóné Dr Csányi Mariann: Ismerteti az előterjesztést.
Marton Tamás: Ha lesz saját rendszerünk, hogy fog illeszkedni a jövőbenihez?
Kötő Attila: Illeszkedni fog, mivel a rendszer kompatibilis kell hogy legyen, 8 kamera lesz
felszerelve.
Így tudunk nyerni a pályázattal, ha 5 település összefog. A jogszabálynak meg kel felelni a
működtetésben, a civil szervezeteket ezért kell bevonni. A közterület felügyelet bevonásával
is Zalakaros jövőbeni fejlesztését céloztuk meg.
Marton Tamás: Azon kívül kérdezi, amit már felszereltünk.
Kötő Attila: Teljesen független a már felszereltektől. 12 millió Ft-os beruházás.
Marton Tamás: Ha az arányokat nézzük, mi 5 milliót szánunk a sajátunkra, az 5 településre a
12 millió Ft elég lesz?
Kötő Attila: Ezt így nem szabad összevetni, a környező településeknek csak kiindulási alap
lesz, nem fedi le az egész települést.
Marton Tamás Hogy lesz kompatibilis?
Kötő Attila: A kivitelezőnek kell ezt biztosítani.
Novák Ferenc: A meglévő rendszerekhez illeszkedjenek a később megépítendő eszközök,
hogy kompatibilis legyen. Ezt a megállapodásba bele kell írni.
Kötő Attila: Alapvető követelmény, hogy kompatibilis legyen, felesleges a megállapodásba
beleírni.
Marton Tamás: A működtetők mi lennénk, vagy az egyesület?
Miért van az a tv. hogy csak az működtetheti a kamerarendszert, akinek közterület-felügyelete
van?
Kötő Attila: Jó a jogszabály véleménye szerint.
Marton Tamás: Ha nem lenne ez a jogszabály, akkor mindenki működtethetné saját maga.
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Kötő Attila: Visszaszerződés a polgárőrséggel van már hosszútávon.
Marton Tamás: A törvényen változtatni kellene.
Kötő Attila: A közterület felügyelet látja a többi település adatait is.
Novák Ferenc: Kistérség védelmi rendszer kiépítése lesz ez.
Süslecz Árpád: Egyetért Marton képviselő felvetésével.
Azzal nem ért egyet, hogy a helyi közterület felügyelet működtesse, vannak erre megfelelő
végzettséggel rendelkező személyek. Helyére kell tenni, hogy ki jogosul az üzemeltetésre.
Kötő Attila: A jogosultságot a törvény szabályozza, az együttműködési megállapodás a 6
településre vonatkozóan készült, a két megállapodás a pályázat kötelező melléklete kell hogy
legyen.
Szabóné Dr Csányi Mariann: Az együttműködési megállapodás 5.e)pontját úgy javaslom
módosítani, hogy „A településen megvalósuló beruházáshoz az Önkormányzatok
költségvetési forrásait figyelembe véve az Egyesület részére, annak esetleges kérését
követően - a településen megvalósuló beruházás összeghatáráig - előfinanszírozásban részt
vállal a pozitív elbírálást követő határozatban foglalt összeghatárig.
A projekt támogatottsága 100 %-os.
Kötő Attila: Olyan kivitelezőt szeretnénk találni, aki a számla kibocsátását követően olyan
határidővel vállalja, annak kiegyenlítést, amíg a projekt elszámolás megtörténik. Ennek a
szerződésbe bele kell, hogy kerüljön.
Novák Ferenc: Módosítani kell, hogy az előfinanszírozásban szerepet vállalunk.
Kéri, hogy hatalmazza fel a képviselőtestület a megállapodás aláírására, hogy a projekt
beadásra kerülhessen.
Szavazásra teszi fel a pályázat benyújtáshoz szükséges megállapodás aláírására vonatkozó
javaslatot.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 113/2013. (VI.05.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az Együttműködési Megállapodást annak 5.e) pontjára tett módosítással az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
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2. Felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Képviselői felvetés, észrevétel:

Marton Tamás: Karos Krónika újságban rezsicsökkentésről van szó már több alkalommal,
már ideje lenne kivenni ezt a hirdetést.
Novák Ferenc: Megkeressük Antal Anita szerkesztőt a felvetésre vonatkozóan.
Szabóné Dr Csányi Mariann: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a június 13-i
képviselőtestületi ülésre a hulladékszállításra vonatkozó rendelet módosítását be kell hozni a
kormányhivatal utasítása alapján. Az önkormányzat ármegállapítással kapcsolatos
tevékenységre utaló részeket ki kell venni. Ez a rezsicsökkentés kapcsán, a majdani
ármegállapításra vonatkozóan történik.

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülés 9,30
órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő

Marton Tamás
Jkv.hitelesitő
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