Határozat: 116 - 118
Rendelet: 16

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. május 29-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. május 29-én 8,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyarné Kovács Judit, Novák Ferenc, Szabadics József képviselők, Szirtes Lajos
polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné
pénzügyi osztályvezető, Simonné Dr Kovács Marianna igazgatási osztályvezető.
Igazoltan távol van: Magyar Mária és Marton Tamás képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Benkőné Gulyás Edit és Magyarné Kovács Judit képviselők.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ 2009. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos pályázat benyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ Egyéb ügyek
3/1/ Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.
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1/ 2009. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
16/2009. (V.30.) számú önkormányzati rendelete
a 2009.évi költségvetésről szóló
2/2009.(II.13.) számú
Önkormányzati rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, és a 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) a többszörösen módosított, Államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII. tv. és az Államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított
217/1998. (XII.30) számú Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja.
1.§.
A”R” 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének főösszegét 1.678.697
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
A bevételi előirányzatokon belül
- Az intézményi működési bevételeket

127.510 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

338.230 eFt-ban

- Az önkormányzatok költségvetési támogatását

353.351 eFt-ban

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

40.136 eFt-ban

- A támogatás értékű bevételeket

505.229 eFt-ban

- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

15.370 eFt-ban
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Európai Uniós projektekhez támogatás

459.885 eFt-ban

- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

29.300 eFt-ban

- Finanszírozási bevételeket

11.160 eFt-ban

- A pénzforgalom nélküli bevételeket

273.781 eFt-ban

hagyja jóvá .
A kiadási előirányzaton belül
- a működési célú kiadásokból
- személyi jellegű kiadásokat
-

295.229 eFt-ban

a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a speciális célú támogatásokat

84.361 eFt-ban
347.420 eFt-ban
17.348 eFt-ban
64.583 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat

649.287 eFt-ban

- felújítási kiadásokat

34.360 eFt-ban

- felhalmozási célú támogatásokat

3.000 eFt-ban

- kölcsönöket

5.000 eFt-ban
4.348 eFt-ban

- a hitel-törlesztést
- a tartalékot

173.761 eFt-ban

- költségvetési létszám-előirányzatot

90,5 főben

állapítja meg.
2.§.
A”R”9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) az 6. sz. melléklet
szerint állapítja meg. Ezen belül a beruházások előirányzatát 649.287 eFt összeggel hagyja
jóvá.”
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3.§.
A”R” 11.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 83.290 eFt összegben, a 7. sz.
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg, azzal, hogy meghatározza az átcsoportosításra
való jogosultságot is.”
4.§.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. május 30.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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2/ Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos pályázat benyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 116/2009. (V.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Pályázatot nyújt be a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett
térfigyelő rendszer megvalósítására. (TEKI)
A Pályázat célja:
Kisrécse, Galambok, Miháld, Pat, Zalakaros települések térfigyelő rendszerének kiépítése.
A támogatás jogcíme:
A 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 24. §. (2) bekezdés c./ pontja, helyi közterületek és
közbiztonság fejlesztése:
cd) közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a közlekedésbiztonság és a
bűnmegelőzés területén (pl. buszöböl, körforgalom, jelzőlámpás csomópont, térfigyelő
rendszer, közterületi segélyhívó rendszer, polgárőrségi infrastruktúra fejlesztése és
eszközbeszerzés, járda).
A fejlesztés megvalósulási helye: Zalakaros
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás
Hitel
Támogatásból igényelt összeg

Összege (Ft-ban)
880.498,- Ft
4.989.489,- Ft

Egyéb támogatás (nevesítve)

-

Egyéb forrás

-

Összesen

5.869.987,- Ft

A Képviselőtestület a 2009. évi saját forrás összegét – a fejlesztési összeg 15 -%-át - a
2/2009.(II.13.) számú Költségvetési Rendelet módosításáról szóló 16/2009. (V.30.) számú
Önkormányzati rendelet 6. számú melléklete 29. sora alapján biztosítja a 2009. évi
költségvetés terhére.
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A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
2/ A testület felhatalmazza a polgármestert a gesztori megállapodás aláírására,
Kisrécse Község Önkormányzatát a gesztori feladatok ellátására.
3/ A gesztor számára a pályázati eljárás díjából a településre eső összeg: 124.737,- Ft
soron kívüli átutalásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodjon.
Határidő: Azonnal
2009. június 2.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

3/1/ Közoktatási esélyegyenlőségi koncepció
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Koncepció előterjesztéshez mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy az intézmény által
benyújtott pályázati eljárás során hiánypótlásra hívta fel az irányító hatóság az iskolát az
esélyegyenlőségi koncepció esélyegyenlőségi szakértővel történő egyeztetésére.
Javasolja, hogy a Képviselőtestület a módosítással egységes szerkezetbe foglalt koncepciót
fogadja el.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 117/2009. (V.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város és Zalamerenye Község Intézményfenntartói Társulás
Esélyegyenlőségi Koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
A Képviselőtestület határozatáról az iskola igazgatóját tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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Képviselői hozzászólások:
Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatást adott a bölcsődék, és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése pályázat tárgyában.
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 15 millió Ft-ot kaphat a közösségi busz beszerzésére.
Zalakaros Város Önkormányzata a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztésére 8.250 eFt összegű óvodai támogatást kap.
Novák Ferenc: A 2009. június 13-án a zalavári ünnepségre a zászlóvivő személyére javaslatot
kér.
Szirtes Lajos: Stégli Jánost javasolja.
Benkőné Gulyás Edit: Kovács Tamást javasolja.
Czirákiné Pakulár Judit: Bemutatja a testületnek a város bora címkéjét.
A képviselők egyhangúlag egyetértettek a szőlőindás, aranyozott címkével.
Magyarné Kovács Judit: Javasolja, hogy a Panoráma utcai kátyúk ne kővel legyenek leszórva,
hanem szükséges lenne azokat leaszfaltozni.
Szabadics József: Javasolja, hogy sejtidom köveket soron kívül rakjanak le a Panoráma utcai
árok partján.
Bazsó János: A Sportszállónál lévő gyalogúton esős időben nem lehet közlekedni.
A Vénus Hotel csapadékvizét a közterületre vezetik ki. Javasolja, hogy a területet fel kell
tölteni, vagy a járda alatt csővel kell átvezetni a vízmennyiséget.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy 2009. 06.11-ig kerüljön kidolgozásra a mozi ingyenes
igénybevételének koncepciója úgy, hogy a közösségi ház, a turisztikai egyesület és a
polgármesteri hivatal a koncepció kidolgozásában vegyen részt.
Szabadics József: A Tóth Ferenc által a tó kialakítására tett javaslatra előadja, hogy szükséges
vízügyi szakember igénybevétele, tekintettel arra, hogy a víz utánpótlás lehetőségét nem tartja
megvalósíthatónak.
Novák Ferenc: Kérdésként veti fel, hogy van-e a városban olyan terület, amely alkalmas a tó
kialakítására?
Szabadics József: Bejelenti, hogy a Zalagyöngye utcában nincs közvilágítás.
Bazsó János: Bejelenti, hogy a Napnyugat közben nincs közvilágítás.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A Képviselőtestület a február 12-én megtartott ülésén a 20/2009.
(II.12.) határozatával döntött a zalakaros.hu turisztikai aloldal létrehozásáról, a március 31-én
megtartott ülésén a 48/2009. (III.31.) számu határozatával pedig a nyertes ajánlattevővel az
aloldal létrehozására megállapodás megkötéséről.
A város honlapján szükséges a díjak arányosítása, december 31-ig.
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A jövőbeni változás miatt javasolja, hogy egy éves díj arányosítására kerüljön sor.
Ennek érdekében javasolja a díjakra vonatkozó 301/2008. (XII.18.) számu képviselőtestületi
határozat módosítását.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 118/2009. (V.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a város honlapján történő megjelenési díjak egy éves
arányosításra kerüljenek december 31-ig.
Ennek érdekében a 301/2008. (XII.18.) számú képviselőtestületi határozat II/1-4.
pontját módosítja az alábbiak szerint:
A honlapon való megjelenés egy évre számított díjait évközben megrendelés
esetén az éves díj arányos számításával kell megállapítani.
Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és az ülést 9,15 órakor
bezárta.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Benkőné Gulyás Edit
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Magyarné Kovács Judit
Jkv. hitelesítő
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