Határozat: 92 - 100
Rendelet: 7

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. május 20-án
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. május 20-án 13,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyar Mária, Marton Tamás, Novák Ferenc, Szabadics József képviselők, Szirtes
Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető.
Igazoltan távol van: Magyarné Kovács Judit képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Marton Tamás és Szabadics József képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ Gránit Zrt. Zárszámadása
Előadó: Horváth Vencel elnök-vezérigazgató
3/ 2010. évi önkormányzati kitüntetés adományozása
„Kiváló Tanuló” díj
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
4/ Zalakaros, Liget u. 39. /A/B/C/D. szám alatti önkormányzati lakások bérbeadására
pályázat kiírásra
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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5/ Zalakaros, Bodahegyi út – Új Templom környéke parkolási vizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/ Óvodai beiratkozással kapcsolatos feladatok
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7/ Támogatási pályázat benyújtása óvoda infrastruktúra fejlesztésére
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ Egyéb ügyek
Szirtes Lajos: Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását.
8/1/ Pályázat benyújtása a Móra Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztésének
támogatására
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
8/2/ Kiemelkedő munkát végző pedagógusok feljesitményének elismerésére motivációs
pályázat
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
8/3/ Zalakraft Kft. kérelme
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta
8/4/ „ Termál- Völgy- Kis-Balaton kerékpáros és ökoturisztikai szolgáltató hálózat”
című pályázathoz fenntartás vállalása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Zárt ülés keretében javasolja a 2., 3.sz. napirendek megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 92/2010. (V.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirend zárt ülés keretében történő
megtárgyalását.
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1/ Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás
szabályairól szóló Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
7/2010.(V.21.) számú 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. (továbbiakban Ötv ) 16 § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a 79. §. és 80. §-ban foglaltak, valamint az Államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. (továbbiakban: Áht. )108. §-ának végrehajtására az alábbi
rendeletet alkotja:
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 261/38 hrsz-ú, közterület megnevetésű 1 ha 0101 m2 területű ingatlanból a
számú változási vázrajz szerint kialakításra kerülő 372 m2 nagyságú területet a
törzsvagyonból törli, azt forgalomképessé nyilvánítja.
- A Zalakaros 1234 hrsz-ú, közút megnevezésű 2175 m2 területű ingatlanból a 45/2010.
munkaszámú változási vázrajz szerint kialakításra kerülő 110 m2 nagyságú területet a
törzsvagyonból törli, azt forgalomképessé nyilvánítja.
-A Zalakaros 0139/1 hrsz-ú, 4885 m2 nagyságú és a 0139/2 hrsz-u, 2465 m2 nagyságú
kivett záportározó területekből a
számú változási vázrajz szerint kialakításra kerülő 4347
m2 nagyságú területet a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közül törli, és azt
fogalomképessé nyilvánítja.
2. §.
Záró rendelkezések

4

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2010. május 21.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

2/ Zalakaros, Liget u. 39. /A/B/C/D. szám alatti önkormányzati lakások bérbeadására
pályázat kiírásra
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Szükségesnek tartja a lakások tisztasági festését és a kisebb javítási munkák
elvégzését a bérbeadást megelőzően.
Marton Tamás: Az óvadék összegéről kér tájékoztatást.
Vlasicsné Dörgönye Márta: 150 eFt az óvadék a 15 évnél régebben épület lakások esetében,
300 eFt a 15 éven belül épült lakások esetében.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a beérkezett pályázatok értékelésének szempontrendszerét - a
felhívásban foglaltakat figyelembe véve - a Humánpolitikai Bizottság alakítsa ki és
rangsorolja a beérkezett pályázatokat.
Novák Ferenc: Az épület környezetét rendbe kellene tenni, előtte a járdát is ki kellene
javítani, a hídbejárókat felújítani, igényesebb környezetet kialakítani.
Szirtes Lajos: A pályázati kiírást a Zalai Hírlapban is meg kell jelentetni.
Szavazásra teszi fel a javaslatokkal kiegészített határozati javaslatot.
Magyarné Kovács Judit az ülésteremben megjelent.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 93/2010. (V.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Pályázatot ír ki a Zalakaros Liget u. 39. /A/B/C/D. szám alatti önkormányzati
lakások bérbeadására a határozat mellékletében megszövegezett pályázati
felhívással.
2/ Felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokat a pályázati határidő
leteltét követő testületi ülésre terjessze a Képviselőtestület elé döntésre azzal, hogy
legkésőbb a szeptemberi soros ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Határidő: 2010. szeptember 9.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
3/ Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletéről szóló 15/2005.(VI.10.) számú rendelet 5. §. /3/ bekezdés f./ pontja
szerinti fizetendő bérleti díj összegét 75,- Ft/m2/hó + Áfa összegben határozza
meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
4/ Az ingatlan bérbeadását megelőzően a lakások tisztasági festését, kisebb javítási
munkák elvégzését, az épület környezetének rendbetételét, a járdák és a
kapubejárók rendbetételét el kell végezni.
Határidő: Folyamatos és 2010. július 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
5/ Felhatalmazza a Humánpolitikai Bizottságot, hogy alakítsa ki és rangsorolja a
beérkezett pályázatokat.
Határidő: Az elbírálást megelőző képviselőtestületi ülés előtti 1 hét
Felelős: Dr Hegedüs Ferenc a bizottság elnöke
6/ A pályázati felhívást a helyben szokásos hirdetéseken kívül a Zalai Hírlapban is
meg kell jelentetni.
Határidő: 2010. május 25.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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3/ Zalakaros, Bodahegyi út – Új Templom környéke parkolási vizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A hiányzó parkolók biztosítása érdekében az előterjesztésben meghatározott
kertmozi melletti, valamint a Viktória panzió és a Termál úton kialakítandó parkolók mielőbbi
megvalósítását szükségesnek tartja.
Egyetért a fizetőparkolóvá alakítással parkolóórás megoldással.
Bazsó János: A templom bejáratához legalább 4 db mozgáskorlátozott parkolót kellene
kialakítani.
Novák Ferenc: Tekintettel arra, hogy a templomhoz vezető közvetlen bejáró csak tűzoltási
célokat szolgál, ezért a Bodahegyi úton lévő első 5 parkoló kijelölését tartja szükségesnek a
mozgáskorlátozottak részére parkolás céljára.
Szabadics József: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a tanulmány készítőjével vizsgálja
meg, hogy a templomhoz legközelebb hol lehet mozgáskorlázott parkolókat kialakítani.
Marton Tamás: Javasolja, hogy a Bodahegyi és a mozi melletti parkoló is fizetős legyen azzal,
hogy az első két óra használatáért ne kelljen fizetni.
Novák Ferenc: Szükségesnek tartja az üzletek számára az ingyenes használat biztosítását.
Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal készítsen előterjesztést a júniusi testületi ülésre a
Viktória Panzió előtti parkoló kialakítására vonatkozó költségekre.
Szabadics József: Javasolja, hogy 2014. december 31-ig térítésmentes használattal biztosítsa a
Bodahegyi üzletek tulajdonosainak, vagy bérlőjének az eredeti megállapodásban
meghatározott db számú parkolót. Javasolja továbbá, hogy a tulajdonosoknak, vagy az üzlet
üzemeltetőjének egy db díjmentes parkoló kártyát biztosítson az önkormányzat. Szabályozni
kell, hogy a Bodahegyi úton két órát tartózkodhatnak a gépjárművek parkolási céllal, azon túli
időtartam esetén szükséges szankciót alkalmazni.
Marton Tamás: Felveti, hogy az üzlet tulajdonosoknak a Gyógyfürdő téri rendszerhez
hasonlóan éves parkoló bérlet vásárlása lenne indokolt.
Czirákiné Pakulár Judit: 2014. után javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja felül a
parkolók további térítésmentes biztosításának szükségességét.
Magyarné Kovács Judit: Nem ért egyet azzal, hogy két órára korlátozzák a Bodahegyi soron a
parkolás lehetőségét.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi Magyarné Kovács Judit javaslatát.
Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 7 nem szavazattal a javaslatot
nem fogadta el.

7

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi az elhangzott javaslatokat, a parkolók 2014. december 31-ig
térítésmentes használatának biztosítására, az üzlet tulajdonosainak vagy bérlőinek 1 db
térítésmentes parkolási kártya biztosítására vonatkozó javaslatot, valamint a Viktória Panzió
előtti parkolók kialakításának költségeire vonatkozó előterjesztés elkészítését, valamint az
üzletek előtti parkolókban maximum 2 óra várakozás korlátozását, a templomhoz legközelebb
kialakítható mozgáskorlátozott parkolók létesítésének vizsgálatát.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 94/2010. (V.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/a/ A Bodahegyi üzletsoron lévő üzletek tulajdonosaival az 1998. június 17-én
kelt megállapodásban biztosított parkoló használati jog alapján a megállapodásban
biztosított nagyságú parkolók 2014. december 31-ig történő térítésmentes
használatát elrendeli.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások aláírására.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Polgármester
1/b/ 2014. december 31-éig felül kell vizsgálni a parkolók térítésmentes
biztosításának további szükségességét.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Polgármester
1/c/ A Bodahegyi üzletek tulajdonosainak vagy bérlőinek 1 db térítésmentes
parkolási kártyát biztosit a Bodahegyi úti parkolóba.
2/ A Viktória Panzió előtti parkolók kialakításának költségeire vonatkozó
előterjesztést kell készíteni.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ A Bodahegyi úti üzletek előtti parkolókban maximum 2 óra várakozás
korlátozása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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4/ Elrendeli, hogy a templomhoz legközelebb kialakítható mozgáskorlátozott
parkolók létesítésének vizsgálatát a Polgármesteri Hivatal szakértő
közreműködésével végezze el.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

4/ Óvodai beiratkozással kapcsolatos feladatok
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az óvodai beiratkozás
során 30 gyerek szülője íratta be gyermekét az óvodába. Az alapító okiratban meghatározottak
figyelembe vételével 18 gyerek felvételére került sor. A bizottság 12 gyermeket helyhiány
miatt elutasított, mivel a szülője a kisebb testvérrel otthon tartózkodik, és az ellátásáról tud
gondoskodni. Tanköteles korú gyermek elutasítására nem került sor. Azonban a szülői
igények kielégítésére, valamint a bölcsődei pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése
érdekében megfontolásra javasolja 2011. január 1-től újabb bölcsődei csoport indítását. A
jelenlegi tanévben a 3 fő kötelező alkalmazott bére 4,5 millió Ft volt. A bölcsődei csoport
indítása ekkora költséget jelentene, azonban a gyermekekre kapott normatív állami
hozzájárulásra ezek a költségek csökkenthetők. 10 gyermek esetében már nem jelent a
fenntartónak költséget.
Czirákiné Pakulár Judit: Szükséges tartja a pályázat indikátorainak biztosítása érdekében a
szülők részéről jelentkező igények bölcsődei ellátással történő biztosítását.
A pályázati feltételek érdekében az újabb csoport indítása előtt a megváltozott jogszabályi
feltételek alapján szükséges a jelenlegi működési engedély módosítása 10 főről 12 főre.
Szabadics József: Örvendetesnek tartja, hogy a településen jelentős igény mutatkozott a
bölcsődei szolgáltatásra. Amennyiben a szülők részéről igény jelentkezik, szükségesnek tartja
az újabb csoport indítását.
Szirtes Lajos: Összefoglalja az elhangzottakat.
Szavazásra teszi fel.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 95/2010. (V.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Szükségesnek tartja a szülői igények figyelembe vételével a gyermekek
napközbeni ellátását biztosító bölcsődei szolgáltatás 2011. január 1. napjától 2
csoportban történő ellátását.
A 2. csoport működtetéséhez szükséges költségeket a költségvetésében biztosítja.
Felkéri az intézmény vezetőjét a működési feltételek biztosítása érdekében a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. október 30.
Felelős: Polgármester
2/ Kezdeményezi a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár Bölcsődei Intézmény egységének
működési engedély módosítását a férőhelyek tekintetében a jogszabályi változások
miatt: férőhelyek száma 10 fő helyett 12 fő.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

5/ Támogatási pályázat benyújtása óvoda infrastruktúra fejlesztésére
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: A kazánháznál figyelemmel kell lenni a vizlágyitó biztosítására
valamint a riasztó megépítésére. Továbbá figyelembe kell venni, hogy az ipari mosógép
üzemeltetéséhez szükséges műszaki feltételek megfelelők legyenek.
Marton Tamás: Az iskolánál volt-e vizlágyitó tervezve? Vizsgálni kell a tervező felelősségét.
Benkőné Gulyás Edit: Tervezési hibaként vizlágyitó az iskolánál nem került tervezésre.
Czirákiné Pakulár Judit: Az előterjesztésben meghatározott közel 6 millió Ft összeget lehetne
csak költségtakarékossági szempontból kivenni a pályázatból, amely mintegy 600 eFt-os
megtakarítást jelentene. Felveti, hogy a pályázatnál az értékelő szempont az intézmény
akadálymentesítettsége (látás, hallás, mozgás), amely mintegy 2 millió Ft-os további
költséggel járna.
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Szabadics József: Magasnak tartja a tervezői költségbecslést. Javasolja, hogy további
költségkalkuláció készüljön akár kivitelezői költségbecslés beszerzésével.
Szükségesnek tartja, hogy az előterjesztésben szereplő teljes összegre kerüljön a pályázat
benyújtásra azzal, hogy az intézmény akadálymentesítését is szükséges megvalósítani.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi a javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 96/2010. (V.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Pályázatot kíván benyújtani a NYDOP-2010-5.3.1/A „Kis- és mikrotérségi
oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” címmel kiírt pályázatra, az óvoda
felújítására.
A beruházás teljes összege:
-

építési beruházás: 70.683.576,- Ft
eszközbeszerzés költsége: 7.000.000,- Ft
egyéb költségek: 3.750.000,- Ft
akadálymentesítés költsége: 2.000.000,- Ft

Összesen: 83.433.576,- Ft
2/ A pályázathoz szükséges 10 %-os mértékű, 8.343.357,- Ft összegű önrészt a
2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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6/ Egyéb ügyek
6/1/ Pályázat benyújtása a Móra Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztésének
támogatására
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester

Czirákiné Pakulár Judit: A 21/2010. (V.13.) OKM rendelet szerinti informatikai fejlesztés
támogatása céljából benyújtható pályázat feltételeiről ad tájékoztatást.
Az önkormányzat 1 millió Ft-ra pályázhat önrész nélkül. A pályázat benyújtási határideje
június 4-e. Javasolja, hogy a képviselőtestület értsen egyet a pályázat benyújtásával.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 97/2010. (V.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a 21/2010. (V.13.) OKM rendelet szerinti pályázat benyújtásával a Móra
Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztés támogatására.
A támogatási igény összege 1 millió Ft.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtása érdekében a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 4.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

6/2/ Kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére motivációs
pályázat
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató

Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
közreműködésével nyílt pályázatot hirdet közoktatási intézményfenntartók számára a
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teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok
teljesítményének elismerésére.
A költségvetési törvény 5. számú mellékletében foglalt felhatalmazások alapján 2007-től
kezdődően 2009-i támogatási célként jelent meg a pedagógusok munkateljesítményének
ösztönzésére szolgáló teljesítmény motivációs pályázati alap.
A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletében erre a támogatásra nem került
meghatározásra előirányzat. A kieső támogatás kompenzálására, a pedagógusok munkájának
elismerésére a 2010-es költségvetési évben 400,0 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre
fejezeti kezelésű előirányzatként erre a célra.
Jelen pályázat keretei között a megelőző évek támogatási céljainak megvalósítására nyílik
lehetőség azoknak, akik pályázaton csak a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés
támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének a részletes szabályairól szóló 17/2009.
(IV.2.) OKM rendelet 7. §-a alapján benyújtott igénylésükre „kiváló” vagy „jól megfelelt”
szakértői minősítést kapott intézmények fenntartói nyújthatnak be pályázatot.
A pályázat önrész nélküli. Benyújtásának határideje: 2010. június 10.
Javasolja, hogy a képviselőtestület értsen egyet a pályázat benyújtásával.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 98/2010. (V.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Pályázatot nyújt be a Móra Ferenc Általános Iskola által, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kiirt – a közoktatási
intézményfenntartók számára a teljesítmény motivációs pályázati alapból a
kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére
vonatkozóan.
A pályázati dokumentációt az Általános Iskola készíti el.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtása érdekében a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 10.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
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6/3/ Zalakraft Kft. kérelme
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta

Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a korábbi
képviselőtestületi határozatban előírtak szerint a Kft. a parkoló elhelyezési helyszínrajzot
elkészítette, melyet a képviselők rendelkezésére bocsátott.
A helyszínrajz szerint járda biztosításával a szükséges parkoló szám parkoló megváltással,
illetve a korábbi terület cserén alapuló használati jog biztosítására vonatkozó polgárjogi
szerződés alapján biztosítható. Azonban 2010. évben ismételt felmérést végeztünk a
területcsere alapját képező önkormányzat tulajdonába kerülő Zalakraft Kft. által az
önkormányzat tulajdonába kerülő közút tekintetében, amely a jelenlegi változási vázrajz
szerint 47 m2 nagyságú, szemben a 79 m2 nagyságú eredeti területtel.
A területnagyság a parkolók elhelyezését nem befolyásolja, legfeljebb a megváltásra kerülő
parkolók számát növeli.
Szabadics József: Egyetért a parkoló szükséglet terv szerinti biztosításával, azzal, hogy a
Polgármesteri Hivatal tegye meg a szükséges intézkedéseket a területcsere alapjául szolgáló
fontos m2-ek meghatározása érdekében.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 99/2010. (V.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakraft Kft. Zalakaros, Sport u. 10. által a 299 hrsz-u ingatlanon megvalósuló
beruházáshoz szükséges parkoló szükséglet biztosítására vonatkozó
helyszínrajzban foglaltakat elfogadja.
A parkoló megváltásra vonatkozó megállapodás megkötése előtt tisztázni
szükséges a Kft. által az önkormányzat számára biztosított terület nagyságát, az
önkormányzat által csereként biztosított önkormányzati terület használatba
bocsátásának érdekében.
Határidő: 2010. június 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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6/4/ „Termál- Völgy- Kis-Balaton kerékpáros és ökoturisztikai szolgáltató hálózat” című
pályázathoz fenntartás vállalása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 100/2010. (V.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Hévízi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Jankó Bt.-vel közösen a „Balaton térség
turisztikai vonzerejének növelése” NYDOP-2009-2.1.1/F számú kiírásra
benyújtott pályázat keretében a településen megvalósuló alábbi beruházások,
fejlesztések önerejének biztosítását vállalta:
Zalakaros
Sorszám

Megnevezés

Mennyiség
(db)

9
10
11

Kerékpáros központ
létesítése
Műszaki ellenőri díj
Tervezői díj
Közbeszerzési díj
Kerékpártámasz
Kerékpáros
szervizcsomag
Kerékpáros
orientációs tábla
Információs tábla
Gyalogos túraútvonal
felfestése
34 km
"D" tábla
"B" tábla

12
13
14

Marketing
Könyvvizsgáló
Meghívók

1
2
3
4
5
6
7
8

1
1
1
1
6

Bruttó
egységár
(Ft)
25 532
846
343 750
437 500
558 500
25 000

Bruttó
Önrész
összesen
(Ft)
(Ft)
25 532
3 829
846
927
343 750 51 563
375 000 56 250
558 500 83 775
150 000 22 500

1

257 300 257 300

38 595

14
2

31 250 437 500
288 125 576 250

65 625
86 438

4 000 136 000
5 000 15 000
185 000 185 000
5 800
50% 11 600 000
000
50%
625 000 250 000
50%
26 562 13 281

20 400
2 250
27 750
696
000
37 500
1 992

3
1

15

15

16

Rendezvényszervezés
Kerékpáros
túraútvonal kitábl.
terv

50%

500 000 250 000

37 500

50%

215 000 107 500
34 987
927

16 125
5 074
189

Összesen

2. A pályázatban előírt, a megvalósítást követő 5 évig történő fenntartási időszak
alatt az 1. pontban meghatározott beruházások/fejlesztések kalkulált fenntartási
költséget, 518.989 Ft.-ot az önkormányzat időarányosan költségvetéséből
biztosítja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy Balpataki István Zalakaros,
Akácfa u. 8. szám alatti lakos zászlókat hímez, amelyből 1 pl-t felajánlott az önkormányzat
számára.
Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az NYDOP-4.1.1/1-B-2.F-2009-0003 számi
projekttel kapcsolatosan a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
szabálytalansági eljárást folytat a Napnyugat közre vonatkozó költség csökkentéssel
kapcsolatosan. A Közbeszerzések Tanácsa az Ügynökség kérelmét jogerősen elutasította,
azonban a jogsértő közbeszerzési eljárás 5 %-os mértékben kerül szankcionálásra.
A Napnyugat közre vonatkozó tervezett költségek, valamint a pótlólagosan beemelt műszaki
költségek a pályázatban nem elszámolhatók.
A Képviselőtestület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

Szirtes Lajos: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.
Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Marton Tamás
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szabadics József
Jkv. hitelesítő
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