Határozat: 164 - 173

Rendelet: 23 - 24

Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2012. május 30-án megtartott
Nyílt üléséről

1

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án 13,20 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs képviselők,
Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester.
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati
szakreferens, Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Marton Tamás képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Hulladékgazdálkodásról szóló ör. módosítása
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
2/ Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése
Előadó:dr. Józsa Zsanett jegyző
3/ Zalakaros Többcélú társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ CÉDE pályázat kapcsán vagyonátvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Óvodai csoportbővítés II.
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Balatonmagyaród Község Önkormányzatával kötött Közoktatási Megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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7/ Zalamerenye Község Önkormányzatával
felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester

kötött

Társulási

Megállapodás

8/ Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ LED-es pályázat ajánlati dokumentációjának jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ BKÜ pályázat benyújtása ügyében közbeszerzési eljárás indítása pályázatírási
feladatok ellátására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ BKÜ pályázat benyújtása ügyében közbeszerzési eljárás indítása megvalósíthatósági
tanulmány készítési feladatok ellátására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Osztatlan közös tulajdon megszüntetése (057/8 hrsz)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Kamionparkoló céljára meghirdetett területre beérkezett ajánlatok elbírálása
(zárt)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ Környezetfejlesztési pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Út, járda, csapadék elvezetés kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16/ Karbantartási feladatok kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Viziközmű beruházások kivitelezésére érkezett ajánlatokról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18/ Egyéb ügyek

Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
-153/2012. (V.10.) számú képviselőtestületi határozat módosítása /Pályázat benyújtása „A
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés

3

szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” (TÁMOP-5.6.1.B-12/2)
című kiírásra)
Novák Ferenc: Javasolja a 10. és 11. számú napirendek levételét és a 2012. junius 14-i soros
képviselőtestületi ülésen történő megtárgyalását, mivel várható kormánydöntés kiemelt
projekt témák vonatkozásában, ami ezeket a témákat érinti, ennek függvényében tudunk
dönteni ezért.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Hulladékgazdálkodásról szóló ör. módosítása
Előadó: dr. Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 51/2012. (V.30.) számú határozata:
Hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára vonatkozó rendelet-tervezetet
az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete
Egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16. § (1) bek.-ben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 21. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közterületek tisztántartásáról és a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) önkormányzati
rendeletét ( továbbiakban: Ör) valamint a helyi környezet védelméről, a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
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15/2004. (IV.21.) rendeletének módosításáról szóló 21/2012. (V.11.) önkormányzati
rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 4.§-a az alábbiak szerint módosul:
4.§. Az Ör. 19. §. a/ pontját az alábbiak szerint módosítja:
a/ A települési szilárd hulladék gyűjtésére és elszállítására a szolgáltató szállító eszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényt köteles igénybe venni:
a gyűjtőedényt – ingatlanonként egy darabot – az ingatlan tulajdonos térítésmentesen veheti
át.
Az igénybeveendő gyűjtőedény típusai:
- családi házak, üdülőépületek és üzleti célú szálláshelyek esetében lakás és
üdülőegységenként igény szerint 120 l-es vagy 240 l-es gyűjtőedény alkalmazandó
A településen alkalmazandó hulladékgyűjtő edény minimális mérete 120 l.
A gyűjtőedényt igénylőkről a közszolgáltató értesítéséről a Jegyző félévente intézkedik.
2.§
Az Ör. 19§ (1)-e kiegészül az alábbi f) bekezdéssel
A 240 literes űrmértékű edény választása során jelen rendelet 2§(1) c) pontjában és 19
§(1) e) pontjában meghatározottakat kell – a méretre vonatkozó eltéréssel - alkalmazni,
azzal, hogy az edényben elhelyezendő hulladék milyensége a meghatározó az
igénybevevő és a közszolgáltató között létrejött szerződés tartalmát illetően.
3. §
Az Ör. 24. § /1/ bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
(1 ) A háztartási szemét szállítási szolgáltatásért fizetendő díjat a 120 literes
edényválasztása esetén az önkormányzat a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján
fizeti. A háztartási szemét szállítási szolgáltatásért fizetendő díjat a 240 literes
edényválasztása esetén az igénybevevő a szolgáltatóval kötött megállapodás alapján
fizeti.
A nem háztartási szemét szállítás szolgáltatásért fizetendő díjat szolgáltatóval kötött külön
megállapodás alapján az igénybevevő fizeti. A szolgáltatási díjat a - szolgáltatásellenszolgáltatás arányosságának megteremtése mellett - képviselőtestület állapítja meg.
4. §
A Rendelet 7. §-át az alábbiak szerint módosítja:
A Rendelet kiegészül az alábbi 3/A számú melléklettel
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3/A számú melléklet
A Rendelet 3 számú mellékletében megjelölt ürítési díj, mint egységnyi díjtétel a 120 literes
edény ürítési díja.
A Rendelet 19. § (a) pontjában megjelölt a 240 literes edény ürítési díja az alábbiak szerint
alakul:
Az ürítésre jutó díj a 240 l-es edénynél 460,- Ft + Áfa
5.§
Záró rendelkezések
/1/ Jelen rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba, és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti, kivéve a 4. § /2/ bekezdésében meghatározottak.
/2/ A Rendelet 11. §-át az alábbiak szerint módosítja:
Jelen rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát
veszti, kivéve a Rendelet 9. §-a, mely 2012. november 1-jén lép hatályba.

Novák Ferenc
polgármester

dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2012. május 31.

dr. Józsa Zsanett
jegyző

2/ Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése
Előadó:dr. Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 52/2012. (V.30.) számú határozata:
Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelet-tervezetet az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
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Dr Józsa Zsanett: 2012.04.15-től a szabálysértési tényállások rögzítése és hatáskörük
megszűnt, de szabálysértési eljárást le lehet folytatni, csak nem Zalakaros város az eljáró
hatóság, hanem a Zala Megyei Kormányhivatal. Ugyanúgy eljárunk az ör. alapján, a
közterület felügyelő ugyanúgy intézkedni fog, csak az eljáró hatóság lett a Kormányhivatal.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
24/2012. (V.31.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezéséről
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében,
valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22.§-ában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§. Hatályát veszti:
a) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének a közterület használatáról szóló
6/1998. (III.31.) számú rendelet 20. §, és az azt megelőző „Vegyes rendelkezések” alcim.
b.) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének Táblák, feliratok, plakátok
elhelyezésének szabályozásáról szóló 8/2010. (VI.11.) számú rendelet 13.§. /1/ és
/2/bekezdése.
c.)Zalakaros Nagyközség Képviselőtestületének a helyi kábeltelevizós rendszer kiépítéséről és
működéséről szóló 10 /1993. /IX.2O./ számú rendelet „Szabálysértési rendelkezések”15. §-a.
d./ Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének az állattartásról szóló 12/2004.
/IV.21./ rendelet 10.§. /2 /és /3/ bekezdése.
e.) Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete A temetőről és a temetkezés rendjéről
szóló 13/2005. /VI.10/ számú rendelete 14.§. és az azt megelőző „Szabálysértési
rendelkezések” alcim.
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f.6./ Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi környezet védelméről, a
közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendelet 33.§.
g.)
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
A középületeknek és
közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 16/2000. (IX.29.)
számú rendeletének 6.§.
h.) Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a helyi zaj- és rezgésvédelmi
szabályok megállapításáról szóló 21/2004. (VI.11) rendelet 12.§./1/ és /2/ bekezdése.
i../ Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének az önkormányzati jelképekről,
azok használatáról, valamint a településnév használatáról szóló 26/2004.(XI.26) rendeletének
V. fejezet „Szabálysértési rendelkezések alcim megnevezése és a 19.§.
j.) / Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének az Épített környezet értékeinek
helyi védelméről szóló 27/2005. (XII.16) rendeletének 12.§ /1/ és /2/ bekezdése
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc
Polgármester

Záradék:
Kihirdetve: 2012. május 31.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

3/ Zalakaros Többcélú társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremben megjelent.
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Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 53/2012. (V.30.) számú határozata:
Zalakaros Többcélú társulása társulási megállapodásának módosítására vonatkozó
előterjesztést elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 164/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása IX. sz. módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. A képviselő-testület
módosításának aláírására.

felhatalmazza

a

polgármestert

a

Társulási

Megállapodás

Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

4/ CÉDE pályázat kapcsán vagyonátvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 42/2012. (V.30) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a CÉDE pályázat kapcsán vagyonátvételről szóló
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 165/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. a 2000019/09CÉDE projekt keretében beszerzett, a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás
tulajdonában, az önkormányzat használatában álló, előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt
eszközök tulajdonjogának térítésmentes átvételét határozza el Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulásától, és vállalja a felsorolt eszközök vonatkozásában a szolgáltatási, a működtetési és
egyéb kötelezettségeket a fenntartási időszak végéig, azaz 2015. november 30.-ig.
2. Felhatalmazza a polgármestert a Zala Megyei Önkormányzat jóváhagyását követően az
átadás-átvételi dokumentumok aláírására.
Határidő: 1. Azonnal 2. Zala Megyei Önkormányzat jóváhagyását követően
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5/ Óvodai csoportbővítés II.
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató és Novák Ferencné
óvoda intézményegység vezető.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 54/2012. (V.30.) számú határozata:
Az óvodai csoportbővítésre vonatkozóan a határozati javaslat „2/A „ változatát javasolja
elfogadásra.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 43 /2012. (V.30 ) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Az óvodai csoportbővítés II. határozati javaslatának 2.a.
változatát, azzal a feltétel kikötéssel, hogy kizárólag 2013. június 30-ig lehet érvényes. Az
iskola vezetését felkérjük hogy a 2012. szeptemberi Képviselőtestületi ülésre állítson össze
egy listát amelyben lehet látni, hogy a bölcsödétől fogva , óvoda illetve az iskolán keresztül
hogy alakulnak a létszámok a kifejezetten zalakarosi gyerekeket figyelembe véve, valamint
Balatonmagyaród és Zalamerenye tekintetében is.
Bácsai Attiláné: Kérték, hogy az intézmény számítsa ki az ez évre vonatkozó költségvetési
igényét. A számítási anyag alapján ez a variáció 760 eFt pót-előirányzati igényt jelent az
intézmény részére, személyi juttatások, eszközfejlesztések ez évi költségvetését csökkentve a
várható bevételekkel, ezt a költségvetési tartalék terhére biztosítja az intézmény. A 2013 éves
pedig a költségvetési koncepció kapcsán beépítésre kerül az intézmény költségvetésébe.
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Novák Ferenc: Ez egy ideiglenes megoldás, a későbbiekben 3 csoporttal működik tovább az
óvoda.
Deutschné Lang Erika: Megköszöni az óvoda vezetőknek, hogy a kaotikus állapotot eddig
uralták és a gyerekek nem sínylették meg.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 2/a. variációt, fél csoport indítására vonatkozóan a
Pénzügyi bizottság javaslatával, valamint a pénzügyi osztályvezető kiegészítésével, miszerint
760 eFt pótelőirányzat összeget biztosítjuk erre az évre az iskola számára, a következő évben
a költségvetésébe beépítésre kerül.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 166/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Kt. 102.§./2/bek. c. pontjában biztosított jogkörében a Móra Ferenc Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár óvodai Intézményegysége esetén
2012/2013. tanévére vonatkozóan szükségesnek tartja 4. csoport 12 fővel történő indítását
2012. szeptember 1. napjától – 2013. junius 30. napjáig.
2/ Az intézmény átszervezése – az óvodai csoportok számának bővítése miatt - a végleges
döntés meghozatala érdekében a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 88.§. /5/ és /6/
bekezdés, a 102.§ /3/ bekezdése szerinti egyeztetések, és vélemények beszerzését rendeli el.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A vélemények beszerzését követően a végleges döntés meghozatala érdekében az
intézmény alapító okiratának módosítását a képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Az. 1. pontban megjelölt 4. csoport indításához szükséges költségeket és a szükséges
létszámbővítést az alábbiak szerint biztosítja:
- 2012. évre vonatkozóan 760 eFt összeget pótelőirányzatként biztosít az intézmény számára
az általános tartalék (működési célú) terhére.
- 2013. évben az intézmény költségvetésébe beépítésre kerülnek a feladatellátás költségei a
2012/2013. tanév második félévéig.
- az intézményi létszám bővítéseként 1 fő főfoglalkozású és 1 fő részfoglalkozású dolgozó
alkalmazását engedélyezi a 2012/2013. tanérvre.
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5/ Felkéri az iskola vezetését, hogy a 2012. szeptemberi Képviselőtestületi ülésre állítson
össze egy listát amelyben lehet látni, hogy a bölcsödétől fogva , óvoda illetve az iskolán
keresztül hogy alakulnak a létszámok a kifejezetten zalakarosi gyerekeket figyelembe véve,
valamint Balatonmagyaród és Zalamerenye tekintetében is.
Határidő: 2012. szeptember 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

6/ Balatonmagyaród Község Önkormányzatával kötött Közoktatási Megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató és Novák Ferencné
óvoda intézményegység vezető.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 55/2012. (V.30.) számú határozata:
A megállapodás meghosszabbításával egyhangúlag egyetértett azzal, hogy Balatonmagyaród
önkormányzat számára fizetési kötelezettségként egységesen, oktatási intézmény egységtől
függetlenül ellátott gyermekenként 100 e ft/fő hozzájárulás megállatását javasolja.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 44/2012. (V.30) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra Balatonmagyaród Község Önkormányzatával kötött
megállapodás felülvizsgálata tárgyában az alábbiakat:
2013. január 1-től kezdődően minden önkormányzatai és állami támogatást levonva a
fennmaradó többlet költségeket az adott önkormányzat területén élő gyerekek tekintetében az
adott önkormányzatra terheli 100%-ban.
2012. december 31-éig fenntartjuk az élő megállapodásokat.
Dr Józsa Zsanett: Tanévhez igazítottuk a megállapodásokat, ezért a bizottság által javasolt
2012. december 31-es felülvizsgálat nem elfogadható, mert ha nem tudnak megegezni az
adott településekkel, év közben az átszervezés megvalósítása nem elfogadható.
Szirtes Balázs: Költségvetési kérdésről van szó, a költségvetés tervezni kell tanévre, ez év
végéig már ne módosítsuk a megállapodást. Minden önkormányzat a megállapodásban
szereplő támogatással kalkulál ez évben. Az érintett önkormányzatok 2013-ra vonatkozóan
tervezzenek azzal, hogy ők is járuljanak hozzá az ő körzetükben lakó gyermekek neveléséhez,
oktatásához, habár a normatívák nem ismertek, minden pozitív normatíva levonása utáni
összeggel kalkuláljanak.
Dr Józsa Zsanett: A polgármestert hatalmazza fel a képviselőtestület, hogy tervezze be a
2013- évi költségvetésbe az adott település önkormányzata, a mostani normatíva szerint
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mennyi jut egy gyerekre. A polgármester folytasson tárgyalásokat, ha fizetési kötelezettséget
kíván a képviselőtestület érvényesíteni Balatonmagyaród önkormányzattal szemben.
Czirákiné Pakulár Judit: Közvélemény kutatást folyattak le. Néhány településen
megkérdezték, mennyi hozzájárulást fizetnek a gyerekek után más iskolákban.
A kisrécsei polgármester elmondása szerint 2013. január 1-től az állami átvétel miatt teljesen
változik a finanaszirozás, pl. csak fűtéshez, világításhoz járulhatnak hozzá, lehet, hogy nem
lesz jogcím, hogy hozzájárulást tudjanak kérni.
2013. évben még nem tudható mi lesz. 2012-vel kell foglalkozni. A 100 eFt fejenként
méltányos összeg. A Nagyrécsére járók után 180-190 eFt-ot fizetnek pluszban az
önkormányzatok, Nagykanizsán 200 eFt-ért fogadják a térség településeiről érkező
gyerekeket, ez fele a térségben alkalmazott összegnek.
Novák Ferenc: A zalamerenyei önkormányzat kérdésével együttesen kell gondolkodni.
Zalamerenye nem járul hozzá a költségekhez, de 11 millió Ft-ot tudunk lehívni.
Czirákiné Pakulár Judit: Differenciálást javasolt a bizottság Zalamerenyénél, mivel társulási
megállapodás van velük, Balatonmagyaróddal viszont nem.
A bizottság Zalamerenyénél nem javasolta hozzájárulás kérését, Balatonmagyaród esetében
1.400 eFt-ról van szó, amely elfogadható lélekhatáron belül van szerinte. Megéri
Balatonmagyaródnak, hogy magas szintű szolgáltatást vehet igénybe Zalakaroson és ellátja a
kötelezően ellátandó feladatát. Nem kell 100 %-ban bevállalni nekünk Balatonmagyaród felé.
Marton Tamás: A bizottság tárgyalási alapnak gondolta, ezért nem szabott meg összeget. Nem
akarták a többi települést kényelmetlen helyzetbe hozni ez évben, erre nem biztos, hogy
tudnak év közben pénzösszeget fordítani.
Novák Ferenc: Az iskolások finanszírozása, ha sikerül a törvény alapján, akkor tudunk vele
érdemben foglalkozni.
Szirtes Balázs: Ezért nem beszéltek a bizottsági ülésen összegekről.
Marton Tamás: 2012. évre vonatkozott-e az ügyrendi bizottság javasolt összege, vagy 2013ra?
Czirákiné Pakulár Judit: 2012. I. félévére, mivel tanévről beszélünk.
Böröcz József: Balatonmagyaród 1,4 millió Ft-ot ez évben már nem tud kiszorítani.
Dr Józsa Zsanett: Az igazgatási bizottság javaslata különválasztani 2012-t és 2013-at,
2013-ban is külön kell választani az iskolát és óvodát, még képlékeny ez egész.
Balatonmagyaród közoktatási megállapodása augusztus 31-én lejár, fontos hogy döntsünk,
hogy eldönthesse, hogy akar-e tovább is Zalakarossal megállapodást kötni, vagy más
településsel.
Zalamerenyét külön kell kezelni a 12 éves múltra tekintettel, és körjegyzőségi kapcsolat is
van velük.
Süslecz Árpád: Maradjon benn a bizottsági javaslatban, hogy a 100 eFt-ot ha nem is egész
évre, de szeptembertől számításba lehetne venni, és a következő évben is lehetne számolni
ezzel, figyelembe kell venni, hogy a normatívák hogy alakulnak.

13

Czirákiné Pakulár Judit: Pénzügy technikailag a 2013-as költségvetést terhelje ez az összeg,
hogy lehet megoldani?
Nem fogadja el a pénzügyi bizottság javaslatát, hogy a teljes összeggel terheljék
Balatonmagyaród önkormányzatát, nem fogják tudni kifizetni, nem tudnak 2013-ra 5-6 millió
Ft-os díjat betervezni.
Böröcz József: Nem 5-6 millió Ft-ról van szó. Ez évre ne hozzuk egyik önkormányzatot sem
kellemetlen helyzetbe.
Szirtes Balázs: Nem érti Czirákiné képviselő javaslatát, a bizottság előrevetített, hogy lesznek
plusz költségek és kalkuláljanak ezzel 2013-ban.
Czirákiné Pakulár Judit: Ha az önkormányzat beállítja a költségvetésbe, azt nem tudja másra
elkölteni.
Szirtes Balázs: Nem nekünk kell Balatonmagyaród problémájával foglalkozni, nekünk az
intézményt működtetni kell, döntsék el, hogy velünk kíván-e közoktatási megállapodást kötni
a jövőben. A költségekből vegyék ki a részüket ők is.
Czirákiné Pakulár Judit: A költségeket meg kell osztani természetesen, az intézmény nem tud
kevés létszámmal üzemelni gazdaságosan. Szükség van a bejáró gyerekekre, mert nem
tudnánk fenntartani.
Zalakaros terheket rak a környező településekre, vizsgálni kell, hogy mit tudnak kifizetni,
nem cél, hogy a gyerekeket elüldözzük Nagykanizsára. A határt meg kell találni, amit ki
tudnak fizetni.
Dr Józsa Zsanett: Javasolja, hogy a Képviselőtestület a döntésében külön döntsön a 2012-13as tanév első félévére eső javaslatokról, valamint a második félévére eső javaslatokról,
figyelemmel arra, hogy az mindenképpen a 2013-as évet terheli. A bizottsági javaslatok is
ezek alapján tartalmaznak eltérő javaslatokat.
Novák Ferenc: Lehet, hogy Balatonmagyaród felmondja a közoktatási megállapodást, és a
gyerekek ide fognak járni továbbra is. Nem kötelező közoktatási megállapodást kötni, akkor
pedig nem tudjuk fizetési kötelezettséggel terhelni a települést, így rosszabb helyzetbe
kerülünk.
Marton Tamás: A Pénzügyi bizottság nem azt várja, hogy 5 millió Ft-ot fizessen
Balatonmagyaród, hanem gondoljon arra, hogy a jövő évi támogatási rendszerek ismeretében
állítsa be az összeget, ez legyen egy tárgyalási alap, megfelelő pénzügyi kondíciókkal
tárgyalni kell tovább velük.
Novák Ferenc: 2012. és 2013. évet külön kell választani.
Az Igazgatási bizottság 100 eFt/fő összeget, a Pénzügyi bizottság 0 Ft összeget javasolt ez
évben.
Szavazásra teszi a Pénzügyi bizottság javaslatát, hogy a 2012/13-as tanév I. félévére
Balatonmagyaród részére ne kerüljön hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítására sor.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi, hogy a polgármester folytasson tárgyalásokat a Pénzügyi
bizottság javaslata alapján 2012/13-as tanév második félévére vonatkozóan Balatonmagyaród
község önkormányzatával, polgármesterével az anyagi szerepvállalásról, az esetleges
hozzájárulásként fizetendő összegről azzal, hogy tervezzen a 2013. évi költségvetésében
költségeket.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 167/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 88.§. /4/ bekezdése alapján a 2012. napján
Balatonmagyaród Község önkormányzatával kötött közoktatási megállapodást módosítja, a
megállapodás hatálya a 2012/2013. tanévre , 2012. szeptember 1. napjától - 2013. augusztus
31. napjáig terjedő határozott időre módosul azzal, hogy a megállapodásban foglalta
felülvizsgálatával a megállapodás hatálya közös megegyezés esetén meghosszabbítható.
2./ A feladat ellátásáért a fenntartó az intézményben ellátott Balatonmagyaródi gyermekek
után a 2012/13-as tanév I. félévére vonatkozóan hozzájárulást nem állapit meg.
Egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy Balatonmagyaród község Polgármesterével
folytasson tárgyalásokat a 2012/13-as tanév II. félévére vonatkozó Balatonmagyaród
Önkormányzatának anyagi szerepvállalásáról, esetleges hozzájárulásként fizetendő
összegéről, figyelemmel arra, hogy annak összege a 2013. évi költségvetésben
Balatonmagyaród Önkormányzata részéről betervezésre kerülhessen.
3/ A képviselőtestület határozatáról Balatonmagyaród község önkormányzatát tájékoztatni
kell.
Határidő: 2012. június 15. (értesítésre)
2012. július 17. (tárgyalásra)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

7/ Zalamerenye Község Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 56/2012. (V.30.) számú határozata:
Zalamerenye Község Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás felülvizsgálata
tárgyában a Határozati javaslat „A” változatának elfogadását javasolja mivel a társulási
normatív többletbevételre tekintettel, az egy gyermekre jutó önkormányzati költségek
csökkentek ezért a társulás fenntartása előnyös Zalakaros Város Önkormányzata számára.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 45/2012. (V.30) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra Zalamerenye Község Önkormányzatával kötött Társulási
Megállapodás felülvizsgálata tárgyában az alábbiakat:
2013. január 1-től kezdődően minden önkormányzatai és állami támogatást levonva a
fennmaradó többlet költségeket az adott önkormányzat területén élő gyerekek tekintetében az
adott önkormányzatra terheli 100%-ban.
2012. december 31-éig fenntartjuk az élő megállapodásokat.
Dr Józsa Zsanett: A Pénzügyi bizottság javaslata, hogy december 31-ig tartsuk fenn a
megállapodást, de jelzi, hogy határozatlan időre kötött a társulási megállapodás
Zalamerenyével.
Marton Tamás: Akkor is meg kell vizsgálni, a pénzügyi kondíciókra vonatkozik a javaslata a
bizottságnak.
Benkőné Gulyás Edit: Balatonmagyaróddal közoktatási megállapodás van, Zalamerenyével
társulási megállapodás. Nemcsak a merenyei gyerekekre vehetjük fel a kiegészítő normatívát,
hanem minden gyerekre. Az itt élő gyerekek részére is felvehetjük, mert intézményfenntartó
megállapodásunk van, az elmúlt években ez 20 millió Ft volt.
Czirákiné Pakulár Judit: Zalamerenyével kötött társulási megállapodás alapján jogosultak a
kiegészítő normatívára. Tisztában vagyunk vele, hogy a Balatonmagyaródi gyerekek után is
kap az önkormányzat, de az iskolás gyerek után még 460 Ft-ot fizessen Balatonmagyaród, ezt
akarta az igazgatási bizottság.
Novák Ferenc: Zalamerenye vonatkozásában nem kérünk hozzájárulást.
Szavazásra teszi fel, hogy a 2012/13-as tanév I. félévére vonatkozóan Zalamerenye
önkormányzattól ne kérjünk hozzájárulást.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy Zalamerenye Önkormányzatával is folytassunk
tárgyalásokat 2012/13-as tanév II. félévére vonatkozóan a gyerekek plusz költségeinek
fizetésére vonatkozóan, azaz folytassunk tárgyalást az anyagi szerepvállalásról.
Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
nem fogadta el.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy Zalamerenye településtől ne kérjük a 2012/2013-as
tanév II. félévére sem hozzájárulást és tárgyalást sem folytassunk.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 168/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalamerenye Község Önkormányzatával létrejött közoktatási intézményfenntartó társulás
fenntartását továbbra is szükségesnek tartja.
2. Zalamerenye község önkormányzatának fizetési kötelezettsége tekintetében
2012/2013 tanévre nem tart igényt a megállapodás 9.1. pontja szerinti
összegére.

hozzájárulás

3/ A képviselőtestület döntéséről Zalamerenye Község önkormányzatát értesíteni kell.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

8/ Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 46/2012. (V. 30) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a Közbeszerzési terv módosításait.
Dr Józsa Zsanett: A levett napirendek miatt csak a LED-es kerül bele a tervbe, a másik
kettővel június 14-én kiegészültjük.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a módosítással a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 169/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 2012. évi közbeszerzési terv alábbi sorral való
kiegészítésére, egységes szerkezetbe foglalására és a város honlapján való megjelenítésére:

A közbeszerzés CPV Irányadó Tervezett
Időbeli ütemezés
Közbeszerzési Sor kerül-e
tárgya és
kód eljárásrend eljárási
eljárást
vagy sor
az eljárás
szerződés
mennyisége
típus
megindításának, teljesítésének lebonyolító került-e adott
szervezet közbeszerzéssel
illetve a
várható
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére
Tanulmánytervek,
Külső
nemzeti
kiviteli terv
2013.
szervezet,
értékhatárt meghívásos 2012. május 31.
Nem
elkészítése
november 15. megbízás
elérő
OCR projekt
alapján
2/ Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési terv aláírására.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

9/ LED-es pályázat ajánlati dokumentációjának jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 47/2012. (V.30) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a LED-es pályázat ajánlati
dokumentációjával kapcsolatos előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat, illetve
javasolja, hogy kiegészítésként a közbeszerzési kiírásba feltétlenül kerüljön bele, hogy az elő
és utó tanulmányoknak részletesen mit kell tartalmazniuk. Továbbá a tanulmányok
tartalmazzák feltétlenül azt, hogy a nemrég felszerelt feszültségszabályzók hova ,milyen
feltételekkel helyezhetők el, hogy a maximális megtakarítást hozzák a nem LED-es
lámpatestek esetében. A tervezőtől csak engedélyezett tervet fogadjon el a Képviselőtestület
a közbeszerzésnél.
Novák Ferenc: A dokumentumot jóváhagyta a bizottság 3 kiegészítéssel. Az engedélyezett
terv kérdését pontosítjuk, részletesebben mire gondoltak.
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Szabóné Dr Csányi Marianna: Kiviteli tervezésről van szó.
Marton Tamás: A kiviteli terv nem azonos az engedélyezett tervvel, különbség, az engedélyes
terv az összes szakhatósággal engedélyeztetve van, utána lehet megvalósítani, a kiviteli
tervvel nem lehet nekiállni megvalósítani.
Novák Ferenc: 3 témán sorba megyünk, mit kell tartalmazni a tanulmánynak.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Mire gondol a bizottság, mit kell kibontani az ajánlati
dokumentáció tartalmán kívül, elég részletesek a paraméterek.
Az ajánlati dokumentáció végén lévő műszaki tartalomban benne van a pénzügyi bizottság
javaslata.
Kiegészíti, hogy a műszaki szakértővel egyeztetett közben, ez szabályozó rendszer központját
jelenti, ami az átvitelt biztosítja, itt lehet a működést befolyásolni, ellenőrizni. Aki kap ehhez
jogosultságot, az ezt tudja ellenőrizni, befolyásolni, mikor kezd, hogy kezd, stb. tudja
irányítani, és minél gazdaságosabbá tenni. Ez nem igényel nagy tudást, betanítással bárki
tudja.
Marton Tamás: Ezek a modern lámpatestek el vannak látva feszültségszabályozóval, tehát
szoftveres állíthatóságot biztosit?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Igen.
Novák Ferenc: A korábbi feszültségszabályozók áthelyezése tehát felesleges.
Böröcz József: A tanulmány térjen ki arra, hogy hol tudjuk elhelyezni.
Marton Tamás: Saját egység biztosítja itt, nincs szükség külön feszültségszabályozóra.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Ha a pályázat nem engedné, azon a részen nem jelent nekünk
plusz megtakarítást, rosszabb nem lesz nekünk.
Marton Tamás: Engedélykérést megpróbálhatjuk az áthelyezésre.
Novák Ferenc: A polgármester vizsgálja meg a lehetőségét, hogy ha fennáll, hogy
nélkülözhető, át tudnák-e helyezni a feszültségszabályozókat, oda ahol megtakarítás érhető el.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Az engedélyezett tervek készítését is javasolta a bizottság, ne kivitelit.
Dr Józsa Zsanett: Elfogadható a tekintetben, hogy a Banyavölgyben sem kiviteli terveket
kértünk. A pályázatnál rövid az elő és utótanulmányok készítésére az idő, 2 hónap talán elég
lesz, az E-on részére.
A kiviteli terv nem engedélyes terv.
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Marton Tamás: Megkövetelnénk az engedélyezett tervet, ha szükség van rá kitolnánk 30
nappal a határidőt.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Szakértővel ezt egyeztetni kell, lehetséges, hogy a kiviteli
tervek olyan szintűek, amely alapján indulhatnak a munkák, az E-on a kiviteli eljárás során
hozzájárult, csak pecsét nem lesz rajt. A műszaki szakértővel egyeztetett és ennek
figyelembevételével módosítják.
Amennyiben indokolt, akkor az engedélyes, ha nem, akkor maradjon a kiviteli
tervdokumentáció, javasolja.
Marton Tamás: A kiviteli jó lenne az induláshoz, később legyen engedélyes terv.
Dr Józsa Zsanett: A határidők úgy lesznek, ha meglesznek a tanulmányok, az engedélyes
tervek alapján írjuk ki a pályázatot.
Novák Ferenc: Elfogadja a képviselő javaslatát és a szakértőkkel egyeztetésre vonatkozóan,
hogy vizsgáljuk meg, hogy indokolt-e engedélyes terv, vagy elegendő-e kiviteli terv.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Képviselőtestület az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot
hozta:

Képviselőtestület 170/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az OCR projekt pályázat tanulmánytervének, kiviteli tervének és utó tanulmányának
elkészítésére vonatkozó, a Kbt. 122. § /7/ bekezdés a./ pontjában foglaltak alapján
közbeszerzési eljárást indít.
2/ Az 1.pontban megjelölt eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját az alábbi
kérdés tisztázását követően hagyja jóvá:
- a pályázattal kapcsolatban megbízott villamos szakértővel egyeztetés lefolytatása szükséges
arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban az OCR projekt pályázat kapcsán
engedélyes vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése kerüljön megkövetelésre és a
közbeszerzési eljárásban rögzítésre.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció aláírására.
4/ Az 1. pontban elkészített tanulmányok költsége pályázati forrásból biztosított.
Határidő: 2012. május 31. (kiküldés)
Ajánlati felhívás szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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5/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a villamos szakértő bevonásával vizsgálja meg, hogy
az önkormányzat által pályázat útján elnyert és beépített un. feszültségszabályozók
áthelyezésére sor kerülhet-e annak érdekében, hogy a maximális megtakarítást hozzák a nem
LED-es lámpatestek esetében.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

12/ Osztatlan közös tulajdon megszüntetése (057/8 hrsz)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Balázs: A fekete vonal és fölötte rész az út által határolt területre vonatkozik?
Dr Józsa Zsanett: Felette van, az útig.
Novák Ferenc: A térképet meg kell nézni.
Süslecz Árpád: Osztatlan közös tulajdonban nincs konkrét terület kijelölve, ez így nem
forgalomképes, nem eladható. Jó lenne tisztán látni, ingyenesen lehetőséget adott a kormány
ennek a rendezésére.
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az osztatlan közös tulajdon
megszüntetése elsősorban magánszemélyeknek áll fenn ingyenesen a Földhivatal által, de azt
a tájékoztatást kaptuk a Földhivataltól, amennyiben marad költség, akkor az önkormányzati
kérelmeket is elbírálhatják.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 171/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 057/8 hrsz.-ú osztatlan közös tulajdon megszüntetése okán, önálló ingatlanná alakítás
iránt kérelmet nyújt be a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Körzeti Földhivatalához.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárásban Zalakaros Város Önkormányzatát,
mint tulajdonost képviselje.
Határidő: azonnal, 2012. június 01.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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13/ A 153/2012. (V.10.) számú képviselőtestületi határozat módosítása /Pályázat
benyújtása „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése”
(TÁMOP-5.6.1.B-12/2) című kiírásra)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Novák Ferenc: A május 10-i testületi ülésen 20 millió Ft-ra nyújtották be a pályázatot.
Javasolja, hogy a 153/2012. (V.10.) számú határozat kerüljön módosításra azzal, hogy
maximum 26 millió Ft-ra kerüljön benyújtásra a pályázat, mivel 100 %-os támogatottságú. A
sikerdíj nagysága 750 eFt lesz, ez változni fog.
Dr Józsa Zsanett: A pályázatiró javaslata, hogy magasabb összeget állítsunk be, hogy
meglegyen a 15 milliós tartalom.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzottakat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 172/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ 153/2012. (V.10.) számú határozata 1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
„Egyetért „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” (TÁMOP-5.6.1.B-12/2)
címmel kiírt pályázat benyújtásával maximum 26 millió Ft összköltséggel.
2/ A határozat többi pontja változatlan marad.
Határidő: azonnal.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Interpelláció:
Deutschné Lang Erika: Felveti, hogy a 400 m-es salakos futópálya állapota rossz,
karbantartása szükséges, mivel nincs már rajt salak. Az itt üdülő vendégek is használják,
nemcsak a lakosság. Meg kell nézni mibe kerülne a futópálya salakkal történő leterítése.
Novák Ferenc: A következő képviselőtestületi ülésre megnézik a költségvonzatát.
Süslecz Árpád: Felveti, hogy a benzinkútnál tartózkodott, amikor oda bement egy üdülő
vendég, aki egyik szállodában tartózkodott. A benzinkútnál fejfájás elleni gyógyszervásárlási
lehetőséget keresett. Sérelmezte, hogy a városban sehol nem talált nyitva tartó gyógyszertárat,
és Zalakomárban sem volt nyitva.
Kéri, hogy ügyeleti és egyéb intézményben találjanak lehetőséget arra, ha valakinek szüksége
van vény nélkül kiváltható gyógyszerre, pl. fájdalomcsillapítóra, tudjon hozzájutni.
A településen sok a rendezvény. Javasolja, hogy a város bevezető utjain ne egy-két nappal
előbb kerüljenek elhelyezésre a reklámok, hanem 2-3 héttel korábban legyen látható, valamint
több reklámanyag kell, több cég részéről.
A futballpálya melletti játszóteret bővíteni kellene, a mellette lévő parkból javasol területet
bevonni erre a célra.
Bőrdeszka, bőrkorcsolya, kerékpár akadálypálya elhelyezését javasolja kialakítani, ahol
versenyeket is lehetne rendezni.
A Rózsa-Liget utca sarkán sok a víz, a kanyarba kihordta az árokpartot, szakadék van. Hetek
óta így van, kéri, hogy kerüljön megjavításra.
Novák Ferenc: A településen a gyógyszerforgalmazás, ügyelet örökös probléma.
A molinók a legnagyobb rendezvényre készülnek, ha befejeződik a rendezvény a következőre
már kivan rakva, sajnos egybeérnek a rendezvények, nincs idő több héttel előbb kihelyezni
egy adott rendezvényre. A TE figyelmét felhívjuk, habár a molinó 100 ezres nagyságú
költség.
A Termál úton az összes rendezvény előjelzése megtörténik.
A játszótér akadálypálya vonatkozásában költségvetési forrást kell találni, talán a következő
évibe be lehet tervezni, pályázati forrást igénybevételét is figyelni kell. Mivel nagy divat már
az országban és külföldön is, így a következő évi költségvetésbe javasolja.
A Rózsa-Liget út sarkán lévő vízmosás helyreállítása ügyében fel kell hívni a Karos Park Kft.
figyelmét, hogy soron kívül végezze el.
Dr Józsa Zsanett: A gyógyszertár kérdésére vonatkozóan már felmerült régebben is ügyeletes
gyógyszertár működése. Új gyógyszertár alakítása szigorú szabályokhoz van kötve.
Vállalkozás működteti az ügyeletet, részt vesznek benne, de nem minden hétvégén
Zalakaroson van az ügyelet. Patika libelarizáció - benzinkutakon is lehet árulni, de a
jogszabály van erre, szigorú szabályai vannak, valamint a vény nélküli gyógyszerek
forgalmazásának is. A benzinkút felé jelezni fogjuk az igényt, de kényszeríteni nem tudjuk
őket. Az ügyeleten való gyógyszerforgalmazást nem támogatja, mert társulás keretében
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ellátott feladat, a betegek kézi gyógyszertárból kaphatnak gyógyszert. Hogy az önkormányzat
a jogszabálynak megfelelve gyógyszerfogalmazásba kezdjen, nem lát lehetőséget, minden nap
leltárt kellene tartani, ez bonyolult, nem támogatja. Ez az saját véleménye.
Kötő Attila: A benzinkúton gyógyszertár forgalmazás kérdése már szóba került, a vendég ott
kereste, mert van, ahol hozzá lehet jutni. Jogilag az lenne a járható, hogy felvennénk a
kapcsolatot az üzemeltetővel, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelően árulják az
alapvető gyógyszereket.
Marton Tamás: A beteget be kell irányítani az ügyeletre, ott kap gyógyszert ellátás keretében.
Dr Józsa Zsanett: Az ügyeleti orvos ítéli meg, hogy szükség van-e gyógyszerre a betérőnek,
nem biztos, hogy meg kapja.
A ügyeletet működését a benzinkúton is ki lehet írni, hogy létezik, működik.
Süslecz Árpád: Alapvető fájdalomcsillapítóról van szó csak, a vendég ne keserű szájízzel
menjen el. Ne 50 km-re kelljen neki elmenni, mindenképpen megoldást kell találni.
Marton Tamás: A hotelekben kellene pici patikát tartani, a saját vendégek ellátására.
A Tourinform Iroda is árusíthatna vénynélküli gyógyszert.
Süslecz Árpád: Javasolja, hogy a polgármester a szállodák vezetői felé jelezze ezt az igényt.
Novák Ferenc: Azt, hogy éjjel-nappal hozzá lehessen jutni gyógyszerekhez, a jogszabályi
lehetőségek nem teszik lehetővé.
Felhívják az érintett vállalkozók figyelmét gyógyszerek árusítására, de a ráfordított energia és
a haszon ellenkezik.
Böröcz József: A Karos Park Kft-t figyelmeztetni kell, hogy nagyobb eső után, mint pl. a
Szőlő utcai vízelvezető árok eltelik, ezeket ellenőrizze, tegye szabaddá, figyeljenek oda
ezekre.
Novák Ferenc: A Karos Park Kft. figyelmét felhívják erre.

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
13/ Kamionparkoló céljára meghirdetett területre beérkezett ajánlatok elbírálása
14/ Környezetfejlesztési pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
15/ Út, járda, csapadék elvezetés kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
16/ Karbantartási feladatok kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
17/ Viziközmű beruházások kivitelezésére érkezett ajánlatokról döntés
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című napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §.
(4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 173/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
13/ Kamionparkoló céljára meghirdetett területre beérkezett ajánlatok elbírálása (zárt)
14/ Környezetfejlesztési pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
15/ Út, járda, csapadék elvezetés kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
16/ Karbantartási feladatok kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
17/ Viziközmű beruházások kivitelezésére érkezett ajánlatokról döntés
című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, a nyilvános ülést 14,35 órakor
bezárta, és bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Marton Tamás
Jkv.hitelesitő
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