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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. november 24-én 10,15
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs
képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr
Csányi Marianna önkormányzati szakreferens, Klie Zoltán főépítész, Koma Ildikó
jegyzőkönyvvezető.
Igazoltan távol van: Marton Tamás képviselő.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Süslecz Árpád és Szirtes Balázs 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, amely a meghívóban szereplő mellett
tartalmazza az egyéb napirendeket is, melyre együttesen tesz javaslatot.

Napirend:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ 2012. évi költségvetési koncepció
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Helyi adóról szóló Ör. módosítása (képviselői indítványra)
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
5/ A helyi környezet védelméről szóló 15/2004. (IV.20.) Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
( Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség javaslata alapján!!)

2

6/ HPV oltással kapcsolatos rendelet módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
7/ Egyes önkormányzat rendeletek módosítása ( szoc., gyer )
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
8/ Térfigyelő kamerarendszer működtetésének szabályozása ( 2. olvasat )
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
9/ Helyi természeti értékek védelme ügyében feladatok meghatározása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
10/ Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
11/ 2012. évi Közművelődési Terv megtárgyalása
Előadó: Jankovics Attila közösségi ház igazgató
12/ 2012. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv
Előadó: Dr Burján Richárd TE elnöke
13/ Adventi környezetszépítő verseny
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ Településen élő külföldiek és az önkormányzat kapcsolatának kiépítése
(külföldiek kultúrába bevonása, német klub, önkormányzati referens)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
16/ Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat közötti kapcsolat erősítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Beszámoló a parlagfű elleni védekezés helyi feladatairól
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
18/ Települési útkezelői társulás megszüntetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19/ Móra Ferenc Nevelési Oktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések
meghozatala
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/ Zalakaros, Hegyalja u. 40. sz. alatti ingatlan középtávú hasznosítására javaslat
kidolgozása, közfunkció céljára további fenntartása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21/ A turisztikai attrakció fejlesztéshez kapcsolódó helyi szabályzataink, gazdasági
programjaink módosításának jóváhagyása
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Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/ Általános ingyenes parkolási lehetőség vizsgálata (II.olvasat)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23/ Fásítás ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24/ Polgármester, alpolgármesterek részére – teljesítményértékelést követően – jutalom
megállapítása
Előadó: Süslecz Árpád ig.biz. elnöke
25/ Kedvezményes telekértékesítés feltételei
Előadó: Novák Ferenc polgármester
26/ Zalamerenyei komposztáló telep és hulladékudvar sorsáról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
27/ Turisztikai Egyesület 2012. évi Üzleti Terve
Előadó: Dr Burján Richárd TE elnöke
28/ Jegenye sori 1372 hrsz-u ingatlan vásárlási szándékáról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
29/ Zalakaros, 0131/1 hrsz-ú ingatlanon lévő faállomány értékesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
30/ Sportpálya műszaki ellenőri feladataira beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
31/ Villamos energia közbeszerzés ajánlatainak elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
32/ Elismerések adományozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
33/ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
34/ Egyéb ügyek
A meghívóban szereplő napirendeken kívül javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását.
34/1/ Környezetfejlesztési attrakciókhoz kapcsolódó pályázathoz szükséges határozat
meghozatala
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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34/2/ Ajánlattételi felhívás elfogadása a Karosi Krónika megjelentetésére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
34/3/ Ajánlattételi felhívás elfogadása hangosító berendezésekre (Közösségi Ház
pályázata)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
34/4/ Viziközmü beruházások ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy a 24. számú napirend a 3. napirend után kerüljön
megtárgyalásra, mivel a költségvetést érinti.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ügyrendi
javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a teljes napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendek
tárgyalására vonatkozó javaslatokat elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Szirtes Balázs: Sok olyan pontot fedezett fel, amelyre a lejárt határidő ellenére hónapokkal
később történt reagálás. Például a 96/2011. (IV.07.) számú képviselőtestületi határozat
végrehajtási határidejének 2011. szeptember 30-a volt meghatározva.
Dr Józsa Zsanett: A Polgármester beszámolójára, amelyben a lejárt határidejű határozatok
végrehajtására vonatkozóan tett intézkedésekről tájékoztatjuk a Képviselőtestületet, mindig a
Munkaterv szerinti soros képviselőtestületi ülésen kerül előterjesztésre. A mai ülést
megelőzően szeptember 8-án volt soros képviselőtestületi ülés, ezért november 24-én került
sor a tett intézkedésekre vonatkozó beszámolásra.
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy a határidőket a soros ülésre határozzák meg.
A 208/2011. (VI.09.) számu képviselőtestületi határozat esetében az ingatlan bejegyeztetés
érdekében csak a benyújtás történt meg, csak ennyit tudunk róla, a bejegyzésről nincs
információ, mi az akadálya annak, hogy még nem történt meg?
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A 293/2011.(IX.08.) számu képviselőtestületi határozatnál a Turisztikai Egyesület felszólítást
kapott a pénzösszeg visszafizetésére, ennek már fizikailag meg kellett volna valósulni. Van
más módja, hogy lerendezze aTE, vagy már lerendezte, mi történt ez ügyben?
Bácsai Attiláné: A TE-t az ellenőrzés megállapításáról értesítettük, hogy vissza kell fizetni a
fel nem használt összeget. Határidő módosítást kértek, mivel később kerül finanszírozásra a
TDM pályázat. A 2011. évi támogatás folyósítását felfüggesztettük, amíg nem utalja át a
pénzt. Ez az összeg az önkormányzatnál van még.
Dr Józsa Zsanett: A 208-as képviselőtestületi határozatnál tett észrevételre válaszolva, az ügy
bonyolult, a RT nem teszi lehetővé, hogy másik ingatlanhoz az utat hozzácsatolva
bonyolítsuk. A szerződéseket benyújtottuk a Földhivatalhoz, de a következő rendezési terv
talál megoldást az ügyben.
Novák Ferenc: Figyelembe kell venni, hogy a képviselő kérésére a határidők a soros testületi
ülés időpontjához igazodjanak.
Dr Józsa Zsanett: 3 határozatnál kértünk határidő módosítást.
A 239/2011. (VII.08.) számu határozat végrehajtási határidejét 2011. december 15-ig, a
317/2011. (IX.28.) számu határozat végrehajtási határidejét 2012. április 30-ig, a 332/2011.
(X.26.) számu határozat végrehajtási határidejét 2012. februári soros ülésig kérjük
meghosszabbítani szíveskedjen a testület.
A 239/2011. (VII.08.) számu határozat végrehajtási határidejének meghosszabbítására
vonatkozóan kérdi, alpolgármester asszonytól, hogy az új határidő jó-e?
Deutschné Lang Erika: Igen, jó a határidő.
Czirákiné Pakulár Judit: A 136/2011. (V.03.) számu határozat a nemzetközi kapcsolatok
bővítése, a lakosság kezdeményező szerepe fokozásáról szól, melyre az a válasz, hogy szóbeli
javaslat alapján két településsel tárgyaltak.
Kérdi, hogy lakossági észrevétel alapján, szóban történt-e az előrelépés, vagy szakmai
javaslatokat is figyelembe vettek-e? Mindkét település Horvátországban van.
Novák Ferenc: A TE részéről is szerepelt a horvát kapcsolat felvétel. Meghívtuk őket,
eljöttek, és a delegációnak bemutattuk a települést. A TE-tel egyeztetve lett, az ottani
lehetőség felmérése még nem történt meg. A viszontlátogatást tervezzük, ez után lehet
mérleget vonni, hogy melyiket javasoljuk és milyen indokok alapján partnertelepülésnek.
Böröcz József: A polgármester átruházott hatáskörben tett intézkedéseknél név szerint is tudni
lehet, hogy kik kaptak támogatást, vagy csak az ügyiratszámot?
Novák Ferenc: A személyiségi jogok érdekében vannak csak ügyiratszámok.
Dr Józsa Zsanett: A polgármester beszámolója nyilvános, ezért csak az ügyiratszám
szerepelhet, minden adatot nem lehet nyilvánosságra hozni.
Novák Ferenc: Az ügyintézők értékelik a kérelmet, és a polgármester írja alá, alacsony
összegről van szó, segélyekről.
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Szavazásra teszi fel a polgármester beszámolóját, és a végrehajtási határidők
meghosszabbítását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 367/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Polgármester beszámolóját elfogadja.
2/ Egyetért azzal, hogy
- a 239/2011. (VII.08.) számu határozat végrehajtási határideje 2011. december 15-ig,
- a 317/2011. (IX.28.) számu határozat végrehajtási határideje 2012. április 30-ig,
- a 332/2011. (X.26.) számu határozat végrehajtási határideje a 2012. februári soros ülésig
meghosszabbításra kerüljön.
3/ Általános elvként elfogadja, hogy a határozatok végrehajtási idejének meghatározásánál –
kivéve, ha az azonnali intézkedést igényel – lehetőleg a következő, vagy a feladat
végrehajtása szempontjából éppen aktuális soros ülés időpontja legyen meghatározva.
Határidő: A 2. pont szerint, a 3.pontnál folyamatos.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

2/ 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Összevont bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 43/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót a bizottság
elfogadásra javasolja azzal, hogy a kintlévőségek behajtása érdekében hatékony
intézkedéseket kell tenni.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 43/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
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A 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót a bizottság
elfogadásra javasolja azzal, hogy a kintlévőségek behajtása érdekében hatékony
intézkedéseket kell tenni.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 43/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót a bizottság
elfogadásra javasolja azzal, hogy a kintlévőségek behajtása érdekében hatékony
intézkedéseket kell tenni.

Szirtes Balázs: Év elején mekkora tartalékkal indultunk, mivel fogjuk zárni?
Bácsai Attiláné: 100 millió Ft-os pénzmaradvány volt, fejlesztése került felhasználásra, év
végén szerényebb összeg, 50-60 millió Ft lesz, ha minden bevétel év végéig befolyik.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 368/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 2011. évi költségvetés I-III. negyedéves alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadja azzal,
hogy a kintlévőségek behajtása érdekében hatékony intézkedéseket kell tenni.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

3/ 2012. évi költségvetési koncepció
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti az Összevont bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 44/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A 2012. évi költségvetési koncepciót, valamint a határozati javaslat 1.pontját az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
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A határozati javaslat 2. pontjaként az alábbiakat javasolja meghatározásra:
- a 2012. évi költségvetés megalapozott előkészítése, és a takarékos gazdálkodás érdekében
költségvetést előkészítő bizottságot hoz létre, melynek tagjai a pénzügyi bizottság 4 tagja
azzal, hogy a munkában vegyen részt a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a
pénzügyi osztályvezető.
A bizottság hatásköre a kiadások csökkentésére vonatkozó javaslat elkészítése, valamint a
beruházások rangsorolása, ütemezése.
A bizottság a munkáját a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének elfogadását
követően a bevételi források ismeretében végezze el és tegyen javaslatot az Önkormányzat
2012. évi költségvetésére.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 44/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A 2012. évi költségvetési koncepciót, valamint a határozati javaslat 1.pontját az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
A határozati javaslat 2. pontjaként az alábbiakat javasolja meghatározásra:
- a 2012. évi költségvetés megalapozott előkészítése, és a takarékos gazdálkodás érdekében
költségvetést előkészítő bizottságot hoz létre, melynek tagjai a pénzügyi bizottság 4 tagja
azzal, hogy a munkában vegyen részt a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a
pénzügyi osztályvezető.
A bizottság hatásköre a kiadások csökkentésére vonatkozó javaslat elkészítése, valamint a
beruházások rangsorolása, ütemezése.
A bizottság a munkáját a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének elfogadását
követően a bevételi források ismeretében végezze el és tegyen javaslatot az Önkormányzat
2012. évi költségvetésére.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 44/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A 2012. évi költségvetési koncepciót, valamint a határozati javaslat 1.pontját az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
A határozati javaslat 2. pontjaként az alábbiakat javasolja meghatározásra:
- a 2012. évi költségvetés megalapozott előkészítése, és a takarékos gazdálkodás érdekében
költségvetést előkészítő bizottságot hoz létre, melynek tagjai a pénzügyi bizottság 4 tagja
azzal, hogy a munkában vegyen részt a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a
pénzügyi osztályvezető.
A bizottság hatásköre a kiadások csökkentésére vonatkozó javaslat elkészítése, valamint a
beruházások rangsorolása, ütemezése.
A bizottság a munkáját a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének elfogadását
követően a bevételi források ismeretében végezze el és tegyen javaslatot az Önkormányzat
2012. évi költségvetésére.
Szirtes Balázs: Az összevont bizottsági ülésen elhangzott az állásfoglalás, lényege, hogy
2011. a kívánságlista teljesítése volt, 2012. évben önmérsékletet kér, a koncepcióban 246
millió Ft lehet a hiány, működési hiány is lehet, így meg kell gondolni mire költjük.
Visszafogottabban kell a javaslatokat megtenni a képviselőknek, és azokra az elképezésekre,
beruházásokra kell koncentrálni, amiből a városnak bevételei származnak.
Költségtakarékosság kell. Egyetért a bizottsági javaslatokkal, mit tudunk megfogni a
költségek közül, tételesen végig kell menni, költségtakarékosság szem előtt tartásával.
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Novák Ferenc: Egyetért a felvetéssel. A pályázatok önerejére hívja fel a figyelmet.
Böröcz József: A költségvetési koncepció tervezetnél a működési kiadásokra szigorúan oda
kell figyelni, a csökkentéseket meg kell oldani, kevés pénz jut a fejlesztésekre, beruházásokra,
felújításokra. Egyetért a bizottsági állásfoglalásokkal.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért a bizottsági véleménnyel és képviselő úr véleményéhez is
csatlakozik. Fontos hogy olyan beruházásokat hajtsunk végre, ami profitot termel, ha 2012ben nem is lehet megvalósítani. Szerinte nem szabad a fejlesztéseket szétaprózni, a
bevételeket külön célokra félre lehet tenni, későbbi megvalósításra, pl. 2013-ban, stb. Az
elaprózott fejlesztéseket nem tartja jónak, nincs látszatja, pl. Szőlő utca járdaépítés. Ha válság
van, akkor fontos, hogy milyen fejlesztésekre költünk, mert nem lesz előrelépés.
Kötő Attila: A bizottság munkáját befolyásolta, hogy a jogszabályok változni fognak, ha
elfogadásra kerülnek, utána lehet a beruházások kérdésében dönteni. Amikor tiszta képet
látunk, akkor az ad-hoc biz rangsorolja a fejlesztéseket.
Szirtes Balázs az ülésteremből távozott.
Novák Ferenc: Javasolja elfogadásra a koncepciót a bizottsági és képviselői javaslattal.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 369/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2012. évi költségvetés koncepcióját azzal fogadja el, hogy a kiadások lehetőség szerinti
további csökkentésével, a várható bevételek növelésével, illetve a fejlesztési célok
rangsorolásával törekedni kell arra, hogy a végleges költségvetésben a hiány a lehető
legalacsonyabb mértékű legyen.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Határidő: 2012. február 15.
2/ A 2012. évi költségvetés megalapozott előkészítése, és a takarékos gazdálkodás érdekében
költségvetést előkészítő bizottságot (szakmai team) hoz létre, melynek tagjai a pénzügyi
bizottság 4 tagja. A bizottság munkájában vegyen részt a polgármester, az alpolgármester, a
jegyző és a pénzügyi osztályvezető.
A bizottság hatásköre a kiadások csökkentésére vonatkozó javaslat elkészítése, valamint a
beruházások rangsorolása, ütemezése.
A bizottság a munkáját a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetésének elfogadását
követően, a bevételi források ismeretében végezze el és tegyen javaslatot az Önkormányzat
2012. évi költségvetésére.
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Határidő: 2012. évi februári soros ülés
Felelős: Előkészítő bizottság

4/ Polgármester, alpolgármesterek részére – teljesítményértékelést követően – jutalom
megállapítása
Előadó: Süslecz Árpád ig.biz. elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Választási ígéret volt, hogy település javára közcélra fordítják a megállapított
jutalmat. Módosító indítványa, hogy az e célra tervezett személyi juttatások összege a
költségvetési céltartalékba kerüljenek bele, és javasolja, hogy a következő ülésre elő kell
terjeszteni, hogy mire fordítjuk az összeget. Korábbi vezetés mintegy 10 milliós összegű
jutalmat vett fel.
Czirákiné Pakulár Judit: Milyen időszakra vonatkozik az előző polgármester összegszerű
jutalmára vonatkozó utalás?
Szirtes Balázs az ülésteremben megjelent.
Novák Ferenc: 5 évre vonatkozó összeg és a polgármesterre gondolt, az alpolgármester
asszony által felvett jutalom összegét nem adta össze.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 370/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a polgármester és alpolgármesterek részére a 2011. évi
költségvetésben rendelkezésre álló jutalom összeg a település javára, közcélra kerüljön
felhasználásra.
2/ Az 1. pontban meghatározott személyi juttatások összegét költségvetési céltartalékba kell
helyezni, és a következő képviselőtestületi ülésre előterjesztést kell készíteni arra
vonatkozóan, hogy a felajánlott összeget milyen célra kerül felhasználásra.
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Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5/ Helyi adóról szóló Ör. módosítása (képviselői indítványra)
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 66/2011. (XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
rendelet-tervezet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Szirtes Balázs: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 107/2011. (XI.17) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja Helyi adóról szóló Ör. módosítását
képviselői indítványra.
Czirákiné Pakulár Judit: A kezelhetőség miatt javasolta a 312,- Ft helyett a 320,- Ft-ot.
A lakosság részére kedvezmény kerül biztosításra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
33/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú Önkormányzati rendeletének
módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
1. § (1) bekezdésében, 5., 6., 7. §-ában, és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
38. § (6)., a 175. § (24) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1)
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Ör.)
16/A §- a az alábbiak szerint módosul:
Adókedvezmény
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A 239/2009. (X.20.) Kormányrendelet 2.§. szerinti egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe
vevők esetében személyenként és vendégéjszakáként az adókedvezmény mértéke a 18. §-ban
meghatározott összeg 20 %-a.
2. §.
Záró rendelkezések
(1) A rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2011. november 25. napján
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

6/ A helyi környezet védelméről szóló 15/2004. (IV.20.) Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 67/2011. (XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A helyi környezet védelméről szóló 15/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
34/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
15/2004 ( IV. 20) önkormányzati rendeletének módosításáról
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Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ( továbbiakban Ötv )16. § (1)
bekezdésében, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv (
továbbiakban Kvt.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Törvény (továbbiakban Közsztv. ) 2. §-ában valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény ( továbbiakban Hgt. ) 23§-ában kapott
felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja.
1.
§
A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004 (IV. 20) önkormányzati
rendeletének ( továbbiakban: Ör. ) 2. § (1) a. ) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
a.) települési szilárd hulladék: a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet 3.§ a) bekezdésében meghatározott
veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék
2.§
Az Ör. 2§ (1) b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
b.) háztartási hulladék (szemét): a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet 3.§ aa) pontjában
meghatározott veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék
3.§
Az Ör. 2§(1) g.) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
g) Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése,
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása.
4.§
Az Ör. 2§ (1) j) pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
j) hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet 3.§ g) pontjában
meghatározottak szerint
5.§
Az Ör. 19§ ( 1) kiegészül egy e) ponttal:
e) A háztartási hulladék kapcsán a gyűjtőedénybe elhelyezhető pl.: a salak (beleértve a
központi fűtésből keletkezett salakot is), a rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz,
ablaküveg, papír, konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt, üveget), a kerti és
gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint a lakásban folytatott vállalkozási tevékenység
gyakorlásából keletkezett azon hulladék, mely nem minősül nem háztartási szemétnek és az
ürítésenkénti mennyisége nem haladja meg a 120 litert, feltéve, hogy a hulladék jellegére
tekintettel együttesen elhelyezhető a Szolgáltató által rendszeresített szemétgyűjtő edényben.
6.§
Az Ör. 27 § (4) bekezdése az alábbiak szerint
(4) Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a külön
jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során keletkező
hulladék mennyiségét és összetételét fa jtánként nyilvántartani, az általa végzett kezelésről,
a kezelt és a kezelés eredményéből száminazó hulladékról nyilvántartást, a kezelőlétesítmény
müködésérő1 üzemnaplót vezetni és ezekről a hatóságnak bejelentést tenni. A gazdálkodó
szervezet a közszolgáltatás alá tartozó és nem tartozó hulladékának mennyiségérül,
összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni.
Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, a közszolgáltatást köteles
igénybe venni.
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7. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet kihirdetését követően lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Novák Ferenc
Polgármester

dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2011. november 25. napján.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

7/ HPV oltással kapcsolatos rendelet módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti az Összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 45/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A HPV elleni védőoltás támogatásáról szóló ör. 22/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja.
Felhívja a polgármesteri hivatal figyelmét, hogy a kérelem benyújtásakor vizsgálni szükséges,
hogy a kérelmező életvitelszerűen Zalakaroson él-e.
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a kedvezményes beszerzési árra tekintettel vizsgálja
meg a 2012. évi oltóanyag ez évben történő beszerzésének lehetőségét, figyelemmel az
oltóanyag szavatossági idejére.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 45/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A HPV elleni védőoltás támogatásáról szóló ör. 22/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja.
Felhívja a polgármesteri hivatal figyelmét, hogy a kérelem benyújtásakor vizsgálni szükséges,
hogy a kérelmező életvitelszerűen Zalakaroson él-e.
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Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a kedvezményes beszerzési árra tekintettel vizsgálja
meg a 2012. évi oltóanyag ez évben történő beszerzésének lehetőségét, figyelemmel az
oltóanyag szavatossági idejére.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 45/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A HPV elleni védőoltás támogatásáról szóló ör. 22/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja.
Felhívja a polgármesteri hivatal figyelmét, hogy a kérelem benyújtásakor vizsgálni szükséges,
hogy a kérelmező életvitelszerűen Zalakaroson él-e.
Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a kedvezményes beszerzési árra tekintettel vizsgálja
meg a 2012. évi oltóanyag ez évben történő beszerzésének lehetőségét, figyelemmel az
oltóanyag szavatossági idejére.
Dr Józsa Zsanett: Az önkormányzat méltányolta, hogy a 14. életévüket betöltöttek is, a
8.osztályosok megkaphassák a védőoltást, az ÁNTSZ-szel egyeztetett aljegyző asszony erről.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A bizottság 3. észrevételére jelzi, hogy a jelenleg vásárolható
védőoltás szavatossági ideje 2013. áprilisban jár le, a jövő évi oltásra áprilisban kerül sor, így
az idén még beszerzésre kerülhet az oltóanyag.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város önkormányzata Képviselőtestületének
35/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló
22/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Képviselőtestülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a)
pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (4) bekezdésében
és 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
a humán papilloma vírus elleni védőoltás támogatásáról szóló 22/2011. (VI. 10.)
önkormányzati rendelet 2. §. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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A rendelet hatálya
2.§.
A rendelet hatálya Zalakaros Városban lakóhellyel rendelkező, és életvitelszerűen is a
törvényes képviselővel együttesen Zalakaroson lakó, az adott évben 13. életévüket betöltő,
2011. évben benyújtott kérelmek esetén 14. életévüket betöltő 8 osztályos leányokra terjed
ki.
Záró rendelkezések
2. §
(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és azt követő napon hatályát veszti.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kihirdetve:
2011. november 25.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az oltóanyag beszerzésére vonatkozó bizottsági javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 371/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a HPV vírus elleni védőoltás igénybevételéhez
szükséges 2012. évi oltóanyag ez évben történő beszerzését a kedvezményes beszerzési árra
tekintettel vizsgálja meg, figyelemmel az oltóanyag szavatossági idejére.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

17

8/ Egyes önkormányzat rendeletek módosítása ( szoc., gyer )
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Az államkincstár észrevételei átvezetésre kerültek a rendeletben.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 68/2011. (XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Az egyes önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó rendelet-tervezet
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.

az

Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 13/2011. (XI. 17.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésben foglaltakat javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
36/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bek 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2)
bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:2
1.§.
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II.10.) számú rendelet 21. §
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
Étkeztetés
21.§
(1) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
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a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk,
d) pszichiátriai betegségük,
e) szenvedélybetegségük, vagy
f) hajléktalanságuk
miatt.
(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány
másolatával igazolja, hogy 62/65. életévét betöltötte.
(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a
háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen
gondoskodni nem tud.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására
részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja.
(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a
személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben
képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 21.§ában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.
(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki - nyilatkozata szerint –
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan
szállás.
(7) Az étkeztetést az önkormányzat a Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény konyháján
keresztül biztosítja
a) elviteli lehetőséggel,
b) indokolt esetben házhoz szállítással.
(8) Az étel házhoz történő szállítására vonatkozó igény esetén az egészségügyi rászorultságot
– háziorvosi igazolással kell – bizonyítani.
(9) Az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat a rendelet 3 számú melléklete
határozza meg.
2.§.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006 (II.10) számú rendelet 9.§. (2) bekezdés
b./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

-

9.§ /2/ b./ Gyermekek napközbeni ellátása keretében:
- bölcsőde
- óvoda,
iskolai napközis foglalkozás,
családi napközi,
házi gyermekfelügyelet.
3.§.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006 (II.10) számú rendelet 11.§. (3)
bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
11.§. (3) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: bölcsőde, óvoda, általános
iskolai napközi.
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4.§.
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2011 . november 25.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

9/ Térfigyelő kamerarendszer működtetésének szabályozása ( 2. olvasat )
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az adatvédelmi biztostól megkérték
a nyilvántartási azonosító számot, amelyet meg is kaptak. Az adatok továbbításánál és
nyilvánosságra hozásánál fel kell tüntetni. November 21-én a kamera rendszerek használatára
vonatkozó oktatás megtörtét, közterület-felügyelet és a rendőrség bevonásával. A rendszer jól
kezelhető. Az előterjesztésben pontosítottuk, hogy hol van a kamerarendszer. Javaslatot
tettünk a december 1-i hatályba léptetésre, de akár holnap is hatályba lehet léptetni. A
felkészülés érdekében javasolja december 1-jei határidőt. 2012. január 1-től változások
lesznek, ezért jó hogy a régi adatvédelmi szabályok szerint kerül elfogadásra.
Böröcz József: Már működik is a rendszer?
Dr Józsa Zsanett: Igen, működik.
Süslecz Árpád: Hétvégén betöréssorozat történt. Zalakaroson a bölcsödébe is betörtek, javasol
ide is kamerát elhelyezni, mert nem rendelkezik riasztással, meg kell oldani soron kívül.
Novák Ferenc: Az iskolaigazgató intézkedett a riasztó rendszer beépítéséről. A kamera
rendszer bővítése szerepel a költségvetési javaslatok között. Kérdés, hogy mekkora összeget
fordítsunk erre, a település biztonságára áldozni kell.
Czirákiné Pakulár Judit: Az Ör. 3.§ december 1-jén lép hatályba, a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti?
A korábbi ülésen a bizottsági ülés javaslata jelképes összeg megállapítása volt az
adatszolgáltatás feltétele, 10 eFt fizetése a kiadott adatokért, a mostani előterjesztésben nem
találta meg, ezt hiányolja.
Ha valaki adatot igényel, akkor CD-re rögzítik az adatot, a technikai feladatot meg tudják-e
oldani a kollégák?
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Dr Józsa Zsanett: Jól emlékszik a képviselő, az első olvasatban tárgyalt anyagban még
szerepelt az, hogy aki nem a törvény szerinti adatokat kéri, az 10 eFt-ot kell hogy fizessen
érte, azonban az új szabályzat már ilyent nem tartalmaz. Mivel rövid volt a határidő a
vizsgálatra, javasolja, hogy várja meg a képviselőtestület az új adatvédelmi törvény
hatálybalépését, 2012. január 1-jét és most csak a törvény által biztosított adatszolgáltatási
esetekről döntsön, amely a törvény szerint ingyenes. A kollégák most tanulják a rendszert, 1-2
hónap legyen tanuló időszak. A rendszer tudja, hogy CD-n kell szolgáltatni, a közterületfelügyelet a törvénnyel összanhangban kell hogy végezze a munkáját, a rendszernek pedig
tudni kell biztosítani a törvény szerinti felvétel megőrzésének a lehetőségét. A december 1.
indulás fontos, hogy karácsonyra, szilveszterre élesben működjön.
Czirákiné Pakulár Judit: Tartsuk evidenciába, év elején állapítsuk meg a lehetőségét, hogy ha
valaki kér adatot, az fizessen érte.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
37/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete
a Közterületi Térfigyelő Rendszer létrehozásáról
Zalakaros Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, a közterület-felügyeletről szóló többször módosított 1999. évi LXIII. törvény
(továbbiakban: Kftv.) 1. § (6) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében,
kapott felhatalmazás alapján a közterületi térfigyelő rendszer létrehozásáról a következő
rendeletet alkotja.
Közterületi Térfigyelő Rendszer
1. §
(1) Az Önkormányzat Zalakaros Város közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel, az
illetékességi területén található közterületek rendjének és tisztaságának védelme érdekében
közterület-felügyeletet működtet (továbbiakban: Közterület-felügyelet).
(2) A Közterület-felügyelet Zalakaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
(továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) belső szervezeti egységeként működik.
2. §
(1) Az Önkormányzat az 1. § (1) bekezdésben meghatározott illetékességgel létrehozza a
Közterületi Térfigyelő Rendszert (továbbiakban: Térfigyelő Rendszer).
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(2) Az Önkormányzat a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Közterületfelügyeletet bízza meg.
(3) A Térfigyelő Rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi
képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.
(4) A Térfigyelő Rendszer működésének célja:
a)
a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása,
b)
a Térfigyelő Rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete
c)
a Közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése,
a két szervezet közötti együttműködés erősítése,
d)
a lakosság, a Városban dolgozók, a Városba látogatók biztonságérzetének növelése, a
jogsértések visszaszorítása.
(5) A közterület-felügyelő a Térfigyelő Rendszer üzemeltetésére és kezelésére, az azzal
készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására,
valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a Kftv.-ben, egyéb
központi jogszabályban, illetve az ezen jogszabályok alapján a Jegyző által kibocsátott, a
Térfigyelő Rendszer működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatban meghatározottak
szerint jogosult.
Záró rendelkezések
3. §
Ez a rendelet 2011. december 01. napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Novák Ferenc
polgármester

dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve:
2011. november 25. napján
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a kiegészítésekkel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 372/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy Zalakaros város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszer
kerüljön létrehozásra, melynek üzemeltetésével és kezelésével a Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeként működő közterület-felügyeletet bízza meg.
2/ Az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, a Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítását az
előterjesztés szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosítás jóváhagyásának aláírására, valamint az egységes
szerkezetbe elkészült SZMSZ aláírására.
3/ Az előterjesztés 3. sz. mellékletét képező, a Közterület-felügyelet és a Nagykanizsai
Rendőrkapitányság között kötendő együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint
elfogadja, jóváhagyásának aláírására felhatalmazza a polgármestert.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4/ Az előterjesztés 4. sz. mellékletét, amely a jegyző által kibocsátott, a térfigyelő rendszer
működésére vonatkozó adatkezelési szabályzatot tartalmazza, megismerte és tudomásul veszi.
5/ Az előterjesztés 5.sz. mellékletét képező lakossági tájékoztatót elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
6/ A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. Tv. 7. § /3/ bekezdése alapján, mely
szerint a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület
kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselőtestület dönt, az alábbi területeket jelöli
ki térfigyelő kamera elhelyezésére:
Tourinform Iroda Bodahegyi u. eleje (Speed Dome kamera)
Zalakomári bevezető út (fix kamera)
Bodahegyi u. – Park kereszteződés (fix kamera)
Polgármesteri Hivatal előtt (rendszerfigyelő kamera)
Polgármesteri Hivatal előtt (fix térvédelmi kamera)
Polgármesteri Hivatal előtt (Speed Dome kamera)
Banyavölgyi út helyett Garabonci út (fix kamera)
7/ A közterület-felügyeltről szóló 1999. évi LXIII. Tv. alapján (7. §. /4/) felkéri a jegyzőt,
hogy a közterület-felügyelet által a képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által
megfigyelt közterületről a rendőrséget tájékoztassa azzal, hogy ezeket az adatokat a
Polgármesteri Hivatal honlapján közzé kell tenni.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző
8/ Az új adatvédelmi törvény elfogadása után az adatszolgáltatásért fizetendő összeg
meghatározásának lehetőségét ismételten vizsgálni kell.
Határidő: 2012. áprilisi ülés.
Felelős Dr. Józsa Zsanett jegyző

23

10/ Helyi természeti értékek védelme ügyében feladatok meghatározása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 54/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat 3. pontjának elfogadását azzal, hogy
annak eredményéről képviselőtestület a 2012. novemberi ülésen tárgyaljon ismét.
A Polgármester írásban keresse meg a Zöld Zala Természetvédelmi Egyesületet, hogy a helyi
jelentőségű természeti értékek kezelési tervében meghatározott célok eléréséhez milyen
forrást tud az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 54/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat 3. pontjának elfogadását azzal, hogy
annak eredményéről képviselőtestület a 2012. novemberi ülésen tárgyaljon ismét.
A Polgármester írásban keresse meg a Zöld Zala Természetvédelmi Egyesületet, hogy a helyi
jelentőségű természeti értékek kezelési tervében meghatározott célok eléréséhez milyen
forrást tud az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 54/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat 3. pontjának elfogadását azzal, hogy
annak eredményéről képviselőtestület a 2012. novemberi ülésen tárgyaljon ismét.
A Polgármester írásban keresse meg a Zöld Zala Természetvédelmi Egyesületet, hogy a helyi
jelentőségű természeti értékek kezelési tervében meghatározott célok eléréséhez milyen
forrást tud az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Novák Ferenc: A Zöld Zalának nincsenek helyi forrásai, lehetőséget tud feltárni az
önkormányzat számára a természeti értékek vonatkozásában. Pontos kimutatás készüljön,
milyen összegeket kell kártérítés címén az önkormányzatnak megfizetni a gazdák számára.
Az arborétum, a fasorok védelmét is meg tudjuk teremteni, ez alapja lehet a természeti
értékek védelméről szóló önkormányzati rendeletnek.
Dr Józsa Zsanett: A termál úti fasor, kertmozi park, Bodahegyi úti fasornak esztétikai
szempontból van jelentőségük. Megkeressük a Zöld Zala Természetvédelmi Egyesületet,
hogy erre is dolgozzon ki kezelési tervet, és visszahozzuk a képviselőtestület elé.
Czirákiné Pakulár Judit: Régi téma, már 5 éve foglalkozunk ezzel, a jelenlegi magasabb
jogszabályok magas fizetési kötelezettséget írnak elő, megkötik az önkormányzat kezét,
korlátozzák a lehetőséget. Mindenképpen olyan megbízást kell adni a Zöld Zalának, hogy
pontos mérvadó költségbecslést készítsenek ezekre a feladatokra. Szabályos
kötelezettségvállalásnak számítanak, ha megalkotjuk a rendeletet, rögzítjük a területeket, sok
rétű lehet. A mindenkori érték x %-át a költségvetésben el kell különíteni és a tulajdonosok
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rendelkezésére bocsátani. A piaci és törvényi viszonyok figyelembevételével kell az
önkormányzati rendeletet megalkotni.
Kötő Attila: Fontos hogy sok pénzbe ne kerüljön, erre ad megoldást, a polgármester javaslata,
olyan területeket javasol bevonni, amelyek a kezelésünkben vannak, és ne kerüljön plusz
pénzbe, elindulásnak jó kezdeti szakasza lehet.
Novák Ferenc: Komoly költségvetési felelősséggel bír, ha az önkormányzat védelem alá
helyezi a területeket. A problémát meg kell oldani. A temetői fenyőfa sor, pl. az arborétum
területe, védetté nyilvánítás esetén az rendelet életbe léptethető.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért a polgármesterrel, életbe léptethető a rendelet, de az igazi
problémát, kérdést nem tudjuk vele megoldani, mert ami igazi Zalakaros környéki védelmet
jelenti, - pl. Karos Spa területén fák kivágása – azt mondták, turisztikai célból történik.
Dr Józsa Zsanett: Kezelési tervre van szükség a polgármester által említett Termál úti fasor,
Kertmozi Park és a Temetői fenyősor védetté nyilvánításához, ami annyit jelent, hogy a Zöld
Zala Természetvédelmi Egyesületnek, hogy a tervet egészítse ki, és visszahozzuk a
képviselőtestület elé. Ha ez megvan, akkor fel kell ajánlani ezeket a területeket országos
védettségre. Amikor kimondják, hogy nem kell országosan védetté nyilvánítani, akkor helyi
rendeletben el lehet fogadni. Folyamatosan hozzuk képviselőtestület elé a feladat
végrehajtását. Az eredeti határozati javaslatot vizsgáljuk tovább, ezzel párhuzamosan?
Böröcz József: Nem javasolja.
Dr Józsa Zsanett: A Bodoni rét helyzetére vonatkozóan helyi szabályozási tervet módosítani
kell. Ha helyi védelem alá vonjuk, akkor a rendezési tervet módosítani kell, komplexen kell a
dolgokat kezelni.
Novák Ferenc: Módosító javaslat volt, hogy az összefüggő területek vonatkozásában ne
kérjük meg a kezelési tervet, az önkormányzat tulajdonában lévő természeti értékek
vonatkozásában kérjünk kezelési tervet, hogy a hivatalos dolgok elindulhassanak.
Dr Józsa Zsanett: Kérdés, hogy felvegyük-e a kapcsolatot a Bodoni rét tulajdonosokkal. A
másik oldalt el tudjuk indítani, párhuzamosan is tudjuk indítani egymás mellett. Iránymutatást
kér, hogy induljon el a hivatal.
Böröcz József: A Bodoni réttel nem kell foglalkozni szerinte.
Czirákiné Pakulár Judit: A költségbecslésnek is van költsége, el kell dönteni, hogy
továbbmegyünk-e ebbe az irányba.
Dr Józsa Zsanett: Az egyesület a kiegészítésért pénz fog kérni. Sem a Karos Park, sem a
hivatal nem tudja megmondani a költségeket, szakértelem szükséges ehhez.
Novák Ferenc: Megkérdezzük a Zöld Zalát, hogy a kiegészítő javaslatot a 3 területre
vonatkozóan mennyiért készíti, és visszahozzuk képviselőtestület elé.
Böröcz József: Mivel nem lesz rá forrás, nem javasolja.
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Novák Ferenc: Megkérdezzük, hogy a három ülésen elhangzott terület szakmai véleményét
menyiért készíti el az egyesület.
Az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében nem kíván az összefüggő területek
természetvédelmi védelméről gondolkodni, de ami önkormányzat tulajdona, arra gondot
fordít. A Zöld Zala Természetvédelmi Egyesület végezze el a felmérést mennyibe kerül az
önkormányzati tulajdonban lévő területeken védelemre javasolt természeti értékek védelme és
ismét a képviselőtestület elé terjesztjük
Szavazásra teszi fel az ülésen elhangzott javaslatát.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 373/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:

-

1/ Az önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében nem kíván az összefüggő területek
természetvédelmi védelméről gondoskodni, de az önkormányzat tulajdonában lévő területen
található természeti értékekről gondoskodik.
Mindezekre figyelemmel felkéri a Zöld Zala Természetvédelmi Egyesület, hogy az alábbi
területekre vonatkozóan készítsen kezelési tervet, (illetve meglévőt egészítse ki):
a Termál úti fasor
a Kertmozi arborétum
a Temetői fenyősor
figyelemmel arra, hogy ezen fasoroknak elsősorban, bár esztétikai értéke van, mégis emelik a
település hangulatát és településképi szempontból indokolt a védetté nyilvánításuk.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.pont végrehajtása érdekében árajánlatot kérjen a
Zöld Zala Természetvédelmi Egyesülettől a kezelési terv elkészítésére és annak eredményét a
képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: Folyamatos (2012. február)
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

11/ Adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 46/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja azzal, hogy a
kintlévőségek behajtását fokozni szükséges és mindent meg kell tenni a tartozások behajtása
érdekében.
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A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 46/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja azzal, hogy a
kintlévőségek behajtását fokozni szükséges és mindent meg kell tenni a tartozások behajtása
érdekében.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 46/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja azzal, hogy a
kintlévőségek behajtását fokozni szükséges és mindent meg kell tenni a tartozások behajtása
érdekében.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztatót, a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 374/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
2/ A kintlévőségek behajtását fokozni szükséges és mindent meg kell tenni a tartozások
behajtása érdekében.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

12/ 2012. évi Közművelődési Terv megtárgyalása
Előadó: Jankovics Attila közösségi ház igazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Jankovics Attila Közösségi Ház igazgató.
Süslecz Árpád: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 47/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Elfogadásra javasolja a közösségi ház 2012. évi közművelődési munkatervét azzal, hogy a
3/a. számú mellékletben meghatározott költségvetést érintő rendezvények költségelőirányzata
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása után kerülnek megállapításra.
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Javasolja továbbá, hogy a rendezvények költségei az előző évvel összehasonlítva kerüljön
bemutatásra a költségvetés meghatározása során.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 47/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Elfogadásra javasolja a közösségi ház 2012. évi közművelődési munkatervét azzal, hogy a
3/a. számú mellékletben meghatározott költségvetést érintő rendezvények költségelőirányzata
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása után kerülnek megállapításra.
Javasolja továbbá, hogy a rendezvények költségei az előző évvel összehasonlítva kerüljön
bemutatásra a költségvetés meghatározása során.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 47/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Elfogadásra javasolja a közösségi ház 2012. évi közművelődési munkatervét azzal, hogy a
3/a. számú mellékletben meghatározott költségvetést érintő rendezvények költségelőirányzata
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása után kerülnek megállapitásra.
Javasolja továbbá, hogy a rendezvények költségei az előző évvel összehasonlítva kerüljön
bemutatásra a költségvetés meghatározása során.
Szirtes Balázs: Tájékoztatást kér a kertmozi működéséről.
Jankovics Attila: A Turisztikai Egyesülettel működtetik a kertmozit, kedvezmény van a
Zalakarosra látogatóknak és élőknek. Ha valaki bizonyos összeg felett költ Zalakarosban,
akkor kedvezményesen látogathatja a kertmozit. Pozitív a lehetőség, növeli a kertmozi
látogatottságát, viszont csökkenti a teljes áron jegyet vásárlók számát.
Javasolja továbbra is fenntartani, hogy látogatott legyen a kertmozi, a turisták kedvelik.
Jövőre betervezték a folytatását ennek a programnak, a TE-tel egyeztették. Megkötik a
szerződést, ha lehetséges.
Bácsai Attiláné: Az I-III.negyed éves beszámolóban 1.065 eFt volt a kertmozi költsége, és
523 eFt bevétel volt, fél millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak, miden évben veszteséges
volt.
Szirtes Balázs: A beszámolóban nem ezek a számok vannak, 839 eFt bevétel szerepel,
szinkronba kell hozni a költségvetéssel.
Böröcz József: Az előadói estsorozat mit takar, mivel jelentős a költség?
Jankovics Attila: Az előadó est sorozat neves magyar művészek meghívásával. József Attila
zenés estet adnak elő, lenne rá igény. Magasabb nívójú kulturális előadás lenne.
Böröcz József: A 3/a. mellékletben a hivatal rendezvényei mennyibe kerülnek, nem szerepel,
együttesen kellene látni.
Jankovics Attila: A rendezvények szervezését a Hivatal végezte, de a költség nem az ő
költségvetésükben jelenik meg. Készült kimutatást a hivatal részére ezekről.
Novák Ferenc: Javasolja elfogadni az észrevételt, hogy szerepeljenek a költségek.
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A számszaki különbséget hogy lehet kezelni, Szirtes képviselő felvetésére.
Bácsai Attiláné: Az ő általa elmondott az irányadó szám.
Czirákiné Pakulár Judit: A szüreti felvonulás 150 eFt, mire nyújt fedezetet ez?
Jankovics Attila: A szüreti felvonulás költségvetésébe szerepel a fuvarosok költsége, zenekar
költsége, díszítés, végén rendezvények, vendéglátás biztosítása a felvonulók részére, idén 8090 fő vett részt, kaptak egytálételt, egy pohár italt. Ezekből áll össze.
Szirtes Balázs: A 3/b. mellékletben sportrendezvények szerepel, lesz jövőre karos kupa
nemzetközi sakkverseny? Úgy tudta, hogy ezeket az egyesületek szervezik, a Vuelta, vagy a
Csuti. Hogy kerül bele a közösségi ház? A hivatal költségére átvállaljuk?
Jankovics Attila: Ezeknek a rendezvényeknek a szervezésében is közreműködnek, a
költségeket a szervezők viselik, az önkormányzattól kaptak támogatást a sakk és
kerékpárverseny vonatkozásában is, de mindkét rendezvényen a közösségi ház dolgozói is
szervezők voltak.
Novák Ferenc: A következő évi sakkverseny ügye a következő képviselőtestületi ülésre
bekerül, december 15-re, hogy mit tudunk vállalni ez ügyben. A Vuelta kerékpáros verseny
vonatkozásában az első negyedévben a város naphoz kötődően dönt a képviselőtestület, hogy
a város naphoz kötődő programokhoz kötődően mit kíván támogatni.
Szirtes Balázs: Külön táblázat kell, hogy az ő általa támogatott rendezvények kerüljenek
megnevezésre, mit szervez, mit támogat, így nem átlátható, mit szervez, külön táblázatba
javasolja.
Bácsai Attiláné: A költségvetést előkészítő bizottság átnézi a költségeket, most pénzekbe nem
kell dönteni, a bizottság ilyen bontásban fogja vizsgálni.
Böröcz József: A labdarúgás napja milyen rendezvény?
Jankovics Attila: A magyar labdarúgás napja november 25-e, ahhoz közeli szombati napon
szerveznek csak zalakarosi lakosok részvételével focifesztivált. 6 évesektől 10 – 14 – 18,
felnőttek, öregfiúk, lányok, nők csapatot szerveznének, kék-zöld csapat, azonos korosztályúak
játszanának. 20 perces mérkőzésekkel számolva 3 órás program. Fellépőt is hívnának,
tombolasorsolás, kapura lövő verseny lenne a program keretében, az őszi programsorozatba
jól beilleszthető lenne és népszerűsítenék a labdarúgást.
Deutschné Lang Erika: Megköszöni a közösségi ház áldozatos munkáját, a jövő évben színes
programokkal készülnek, az idén is sok jó rendezvény volt.
Novák Ferenc Fontos, hogy a rendezvények megvalósulásra kerüljenek minél nagyobb
számban. Megköszöni a munkát és továbbiakban is lelkes munkát kér a TE-el
együttműködve.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 375/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Közösségi Ház 2012. évi Munkatervét jóváhagyja azzal, hogy a 3/a. számú mellékletben
meghatározott költségvetést érintő rendezvények költségelőirányzata az önkormányzat 2012.
évi költségvetésének elfogadása után kerülnek megállapításra.
A rendezvények költségei az előző évvel összehasonlítva kerüljön bemutatásra a költségvetés
meghatározása során.
A mellékletekben szereplő rendezvénytervet jóváhagyja.
Határidő: 2012. december 31. és folyamatos
Felelős: Közösségi Ház igazgató

Jankovics Attila az ülésteremből távozott.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban 12. napirendként szereplő 2012. évi Marketing
terv később kerüljön megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy a TE elnöke Dr Budján Richárd
jelezte, hogy későbbi időpontban érkezik.
Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.

13/ Adventi környezetszépítő verseny
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a korábbi években megállapított összegek kerüljenek
megállapításra, 6 dij, egyenként 15 eFt összegben.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.

30

Novák Ferenc: Az értékelő bizottság tagjait ki kell választani.
Javasolja alpolgármester asszonyt, Szirtes Balázs, Marton Tamás, Süslecz Árpád
képviselőket.
Kötő Attila: A testületből 1 főt javasol, a TE-ből, valamint a közösségi ház igazgatót is
lehetne delegálni.
Novák Ferenc: Támogatja a több szervezet részvételét, tehát a bizottság tagja plusz a TE
képviselője, és a közösségi ház igazgatója.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az elhangzott szavazatok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 376/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy 2011. évben is kiírásra kerüljön az Adventi környezetszépítő verseny
kategória függetlenül a településen.
2/ A város díszítésének figyelemmel kísérésére, a verseny kiírásában és elbírálásában való
közreműködésre az alábbi összetételű ad-hoc bizottságot hozza létre:
Deutschné Lang Erika alpolgármester
Szirtes Balázs, Marton Tamás, Süslecz Árpád képviselők
Turisztikai Egyesület képviselője
Jankovics Attila Közösségi Ház igazgatója
3/ A versenyben maximum 6 díj kerül kiadásra, egyenként 15 eFt/fő összegű jutalmat állapit
meg.
4/ A nyertesek a 2012. februári Lakossági Fórumon vehetik át a jutalmakat, melynek
pénzügyi fedezetét, 90.000,- Ft-ot, a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: ad-hoc bizottság
Novák Ferenc polgármester

14/ Településen élő külföldiek és az önkormányzat kapcsolatának kiépítése
(külföldiek kultúrába bevonása, német klub, önkormányzati referens)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai bizottság határozatát:
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A Humánpolitikai Bizottság 14/2011. (XI. 17.) számú határozata:
A bizottság:
A határozati javaslatot javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek azzal, hogy a településen
élő külföldiek a mindennapi életbe is kerüljenek bevonásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági kiegészítéssel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 377/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Támogatja a településen élő külföldiek és az önkormányzat kapcsolatának kiépítését azzal,
hogy a településen élő külföldiek a mindennapi életbe is kerüljenek bevonásra.
2/ Egyetért azzal, hogy a kapcsolattartás módját és tartalmát meghatározó igények és
lehetőségek számbavétele céljából a polgármesteri hivatal készítsen kérdőíves felmérést, majd
az adatok feldolgozását követen tájékoztassa a testületet a felmérés eredményéről.
3/ Felkéri a polgármestert, hogy a tájékoztatással egyidejűleg terjessze a képviselőtestület elé
az önkormányzati kapcsolattartás részletes tervezetét.
Határidő: az 1. pont tekintetében : azonnal
A 2-es, 3-as pont tekintetében: 2012. április 15. illetve 2012. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester ( operatív felelős: Szervezés)

15/ Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 69/2011. (XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Az igazgatási szünet elrendelésére vonatkozó javaslatot az előterjesztésnek megfelelően
elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 378/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2011.december 27-től - december 30-ig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.
2/ Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rend (8-12 óra) megszervezéséről,
valamint az ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról.
Határidő: azonnal (2011. november 25.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

Dr Józsa Zsanett: 2011. december 27-től - 30-ig igazgatási szünet kerül elrendelésre. Ismerteti
a képviselőtestület döntését. A hivatal nem lesz zárva, az ügyeleti rend megszervezéséről
gondoskodunk, erről az ügyfelek tájékoztatva lesznek.

16/ Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat közötti kapcsolat erősítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 70/2011. (XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat közötti kapcsolatrendszerre vonatkozó
előterjesztés határozati javaslatának 2.pontját elfogadásra javasolja azzal, hogy a jegyző által
elkészített megállapodás tervezetet aláírást megelőzően a polgármester terjessze a
képviselőtestület elé.
Novák Ferenc: Nem érti a bizottsági javaslatot, mert ha előzetesen kérik a hozzájárulást és
pontosítást, akkor most kell megtenni.
Dr Józsa Zsanett: A megállapodás tervezetet a TE is megkapja, de az alapokat mi mondjuk ki.
Szirtes Balázs: Az együttműködési megállapodás tervezet 6. pontja mire irányul? Miről
köteles tájékoztatást adni, költségvetésről?
Novák Ferenc: A rendezvényekről írásbeli értékelést készítenek, kis szelete a költségvetés, a
rendezvény tapasztalatairól szól elsődlegesen a későbbi rendezvények érdekében. Szakmai
javaslatokra, értékelésekre kerül sor. pl. szervezési probléma, hiányosság a következő évben
ne fordulhasson elő, mert elfelejtődnek, ha nincs leírva.
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Szirtes Balázs: A TE –t kötelezzük, hogy beszámoljon?
Novák Ferenc: Igen.
Szirtes Balázs: A TE elnöke számoljon be, írjuk bele.
A 7 pontnál meglepő, az önkormányzat és egyesület részéről most merült fel hogy
kontaktszemélyeket jelöljünk ki.
Még milyen személy kell ezen kívül, ami megjelölésre került?
Hiányolja, hogy a TE-nek és az önkormányzatnak közös ülést kellene tartani, mivel
támogatták, de nem került erre sor. A döntéseket közösen kellene megbeszélni, megvitatni.
Süslecz Árpád: Valóban volt olyan határozat, hogy negyedéves időszakban beszámolót tegyen
a TE, az önkormányzat felé. Egyetért a felvetéssel.
Czirákiné Pakulár Judit: Az együttműködési megállapodásban az van, hogy tervezett
együttműködés gondolatai. Ez még visszakerül a képviselőtestület elé? Ez csak kiinduló
gondolata a tervezetnek? Alapmegfogalmazásnak jók, összességében kevés konkrétumot
tartalmaz. Az önkormányzati elvárásokat rögzíteni kell, amit a támogatás fejében az
önkormányzat elvár. Javasolja, hogy a meglévő együttműködési megállapodás
felülvizsgálatával kerüljenek a javasoltak beépítésre.
Dr Józsa Zsanett: Van részletes megállapodás már, ez egy keretszerződés általános elvek
vonatkozásában.
Novák Ferenc: Egymás mellett létezik a kettő megállapodás.
Deutschné Lang Erika: A névválasztás lehet hogy nem szerencsés. A 6. pontban nem érződik
diktatórikusnak, segítő szándékkal került bele, mi is részt veszünk a rendezvényeken, vannak
tapasztalataink, véleményeink. Kölcsönös dolog.
Novák Ferenc: Felülvizsgálatra kerül a megállapodás.
Czirákiné Pakulár Judit: Az együttműködési meglévő megállapodás preambulumaként tudja
elképzelni az előterjesztettet, nem kétféle megállapodás kell.
Novák Ferenc: Egyetért Czirákinéval, preambulumként kerüljön megfogalmazásra, ez fel is
merült.
Dr Józsa Zsanett: Elfogadja, a TE-nek is meg kell küldeni, mivel a nagy megállapodást érinti,
a közös,együttes ülésen kimunkálás érdekében. Így mindenki javaslata egyszerre érvényre jut.
Novák Ferenc: A december 15-i ülésre meg kell hívni a TE- et, újratárgyalni az
együttműködési megállapodást és preambulumot.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 379/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy az Önkormányzat és a Turisztikai Egyesület közötti kapcsolat
szorosabbra fűzése érdekében az előterjesztésben megfogalmazott alapelvek a Turisztikai
Egyesület és az Önkormányzat között kötött együttműködési megállapodás preambulumát
képezzék.
2/ Egyetért azzal, hogy ezen dokumentum a Turisztikai Egyesületnek megküldésre kerüljön
azzal, hogy a 2011. december 15-i soros testületi ülésen a Turisztikai Egyesület elnökségével
együtt a napirend együttesen kerüljön ismételten megtárgyalásra.
3/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a technikai lebonyolításra.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

17/ Beszámoló a parlagfű elleni védekezés helyi feladatairól
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 15/2011. (XI. 17.) számú határozata:
A bizottság:
Tudomásul veszi a parlagfű elleni védekezés 2011. évi programjáról szóló tájékoztatást.
Javasolja, hogy a Képviselőtestület álljon élére az akciónak, a Polgármesteri Hivatal és más
közintézmények is kerüljenek bevonásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 380/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Tudomásul veszi a parlagfű elleni védekezés 2011. évi programjáról szóló tájékoztatást
azzal, hogy az akcióba a Polgármesteri Hivatal és más közintézmények is kerüljenek
bevonásra.
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2/ Elrendeli a parlagfű elleni helyi védekezés 2012. évi programjának kidolgozását.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

Novák Ferenc: 12,00 órakor szünetet rendel el.
Novák Ferenc: 12,20 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület folytatja tovább munkáját.

18/ Települési útkezelői társulás megszüntetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 71/2011. (XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Az utkezelői társulás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot
elfogadásra javasolja.
Czirákiné Pakulár Judit: Miért szüntetik meg a társulást?
Kötő Attila: Zalakaros ebből nem profitált, támogattuk a szakmai törekvéseiket. Tudomásul
kell venni, kisebb települések nem kívánják tovább fenntartani.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 381/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zala Megyei Települési Önkormányzatok Útkezelői Társulása Megszüntető Okiratát
minősített többséggel hozott testületi határozattal elfogadja
2/ A határozat kivonatot 2011. december 05.-ig a munkaszervezet részére megküldi
3/ Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető okirathoz szükséges dokumentáció aláírására
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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19/ Móra Ferenc Nevelési Oktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések
meghozatala
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 49/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Móra Ferenc Nevelési Oktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 49/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Móra Ferenc Nevelési Oktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 49/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Móra Ferenc Nevelési Oktatási intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések meghozatalára
vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 382/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
I.1. A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Könyvtár és Bölcsőde Alapító okiratát módosítja az előterjesztés 1.sz. melléklete szerint.
I.2. Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.
II. A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
egységének Pedagógiai programjának és Helyi tantervének módosítását jóváhagyja az
előterjesztésnek megfelelően.
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III. A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának,
Házirendjének, Pedagógiai programjának kiegészítéseit az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyja.
A képviselőtestület határozatát az abban foglaltak végrehajtása érdekében az intézmény
vezetőjének, valamint a I. pont esetén a Magyar Államkincstárnak soron kívül meg kell
küldeni.
Határidő: 2011. december 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

20/ Zalakaros, Hegyalja u. 40. sz. alatti ingatlan középtávú hasznosítására javaslat
kidolgozása, közfunkció céljára további fenntartása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 108 /2011. (XI.17.) számú határozata:
A Bizottság
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestület részére elfogadásra a Zalakaros, Hegyalja u. 40.
sz. alatti ingatlan tárgyában a határozati javaslat „A” verzióját azzal a kikötéssel, hogy a
bérleti díj megállapításánál a lehető legjobb kedvezményt próbálja meg érvényesíteni a
pályázat során.
Dr Józsa Zsanett: A helyi rendelet alapján szolgálati lakásként van nyilvántartva, amelyben
meg van határozva mennyi a bérleti díj.
Böröcz József: A bérleti díjakba számítsák be a felújítás költségét.
Novák Ferenc: Javasolja intenzívebben kihasználni az épületet, pl. művészeti alkotó tábor
részére, nem kimondottan bérletbe.
Böröcz József: A bérleti díjakat alacsonyabbra venni javasolja.
Süslecz Árpád: Az épületet nem kell elpazarolni, jövőben napközis idősek otthonának
megfelelne, van rá igény, frekventált helyen van, ide lehetne pályázati pénzzel számolva
kialakítani az idősek napközis otthonát.
Novák Ferenc: Értékes telek, jó a fekvése. Gond, hogy nehéz akadálymentesiteni, az épületen
belül szinteltolás van, az átalakítás sokba kerül.
Süslecz Árpád: A telekben látja a lehetőséget, a meglévő épület mellett földszintes épület
kialakítható, bővíthető az előbb javasolt célra.
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Novák Ferenc: Közösségi funkciót javasol az épületben a testület, meg kell nézni mekkora
terhet jelent az önkormányzatnak és az épület alkalmas-e erre a célra. Rövidtávon 1-2 éven
belül mit tudunk kezdeni vele.
Szirtes Balázs: Ha más célra szeretnénk, komolyan körbe kell járni. A pályázatással
párhuzamosan a közösségi ház vezetőjét fel lehet kérni, hogy milyen igény van, pl. civil
csoport, aki tudná hasznosítani.
Böröcz József: Rövid távon bérbeadásba gondolkodna, csak rezsiköltséget fizetne a
bérbevevő, az is jó lenne, nem romlik az állaga.
Novák Ferenc: Ki kell dolgozni kedvező áron a bérbeadását, a közösségi ház nézze meg az
egyéb lehetőségeket, és az épület sorsának rendezése haladjon.
Dr Józsa Zsanett: A bérleti díjak fix árasak, a lakás céljára szolgáló önkormányzati
rendeletben vannak lehetőségek a bérbeadásra, felújításra.
A lakbérek csökkentése lehetőségét megkell vizsgálni, ezek nem szociális alapúak. 2009-ben
volt felmérés mennyit kell rá költeni, és ez az összeg a bérleti díjból ez befolyjon, ezért került
a jelenlegi bérleti díj megállapításra. Piaci alapú a mostani bérleti díj.
Böröcz József: Az árakat le kell vinni, jobb, ha lakott az épület, nem romlik úgy az állaga.
Novák Ferenc: Indítványként elhangzott, hogy tekintsük át az ingatlanok bérleti díját, amely a
Hegyalja u. 40-re is vonatkozik.
Ki kell dolgozni a díjtételeket a februári soros ülésre.
Klie Zoltán: Januárig tudnak anyagot készíteni a szükséges felújításokról, így könnyebb a
bérleti díjat megállapítani.
Dr Józsa Zsanett: Egyetért ezzel, mivel a 2012. évi költségvetésben szerepelni kell a felújítási,
karbantartatási költségeknek.
Novák Ferenc: A testület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a főépítész bevonásával
vizsgálja meg az szolgálati bérlakások állapotát, ennek figyelembevételével tegyen javaslatot
a bérleti díj csökkentésére.
El kell készíteni a Hegyalja u. 40. sz. alatti épület bérbeadására a pályázati felhívást, azzal
együtt képviselőtestület elé terjeszteni.
Meg kell keresni a Közösségi ház igazgatóját, hogy a közösségi célú felhasználásra vonatkozó
igényfelmérést végezze el ezzel párhuzamosan.
Az előterjesztést a 2012. februári soros ülésre elő kell terjeszteni.
Szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 383/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások középtávú hasznosítása érdekében felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a főépítész bevonásával vizsgálja meg az szolgálati bérlakások
állapotát, ennek figyelembevételével tegyen javaslatot a bérleti díj csökkentésére.
2/ A Zalakaros, Hegyalja u. 40. szám alatti épület bérbeadására pályázati felhívás kell
készíteni, melyet képviselőtestület elé kell terjeszteni.
3/ Meg kell keresni a Közösségi ház igazgatóját, hogy a közösségi célú felhasználásra
vonatkozó igényfelmérést végezze el ezzel párhuzamosan.
Határidő: 2012. februári soros ülés
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

21/ A turisztikai attrakció fejlesztéshez kapcsolódó helyi szabályzataink, gazdasági
programjaink módosításának jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 72/2011. (XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A Bodahegyi úton buszparkoló kialakítására vonatkozó javaslatnál figyelembe kell venni az
önkormányzat korábbi kötelezettségét, amely az üzletek működéséhez szükséges
személygépkocsi parkolók 2014-ig történő fenntartására vonatkozik. A Gránit Gyógyfürdő
területén lévő üzleteknek hátsó udvara ne nyíljon a Disz térre. Amennyiben azok nem
kerülnek megszüntetésre, ezen üzleteknek a tér felé történő kinyitását javasolja.
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 109 /2011. (XI.17) számú határozata:
A Bizottság
egyhangúlag javasolja a turisztikai attrakciófejlesztéshez kapcsolódó helyi
szabályzatainak, gazdasági programjainak módosításával kapcsolatos határozati
javaslatok elfogadását a Képviselőtestület részére
Klie Zoltán: A Bodahegyi út parkolási rendszerét végig kell gondolni, autóbusz parkolóra
szükség van, és a Bodahegyi úton szükség van az üzletek kiszolgálására.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal kiegészítve.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 384/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Gazdasági program felülvizsgálata kapcsán az előterjesztésben rögzített „Beszámoló”
alapján – a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan – megállapítja, hogy a pályázati
források és az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében folytatni kell az abban
foglalt feladatok végrehajtását.
2/ A 86/2011. (IV.07.) számú határozatával elfogadott Zalakaros Város Gazdasági programját
az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja és elfogadja.
3/ Felhatalmazza a polgármestert a módosítás és az egységes szerkezetű gazdasági program
aláírására.
4/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településfejlesztési Koncepció
és az Integrált Városfejlesztési Stratégia karbantartására, megújítására megtegye a szükséges
lépéseket (a TK és az IVS készítőjével tárgyalást kezdeményezzen).
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5/ A 4. pontban meghatározott dokumentumok készítése során az alábbiakra figyelemmel kell
lenni:
- Bodahegyi úton buszparkoló kialakításánál figyelembe kell venni az önkormányzat korábbi
kötelezettségét, amely az üzletek működéséhez szükséges személygépkocsi parkolók 2014-ig
történő fenntartására vonatkozik.
- A Gránit Gyógyfürdő területén lévő üzleteknek hátsó bejárata ne a Disz tér fele nyíljon.
Amennyiben az üzletek nem kerülnek megszüntetésre, azoknak a tér felé történő kinyitását
vizsgálni szükséges.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

22/ Általános ingyenes parkolási lehetőség vizsgálata (II.olvasat)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 50/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
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Javasolja elfogadásra az általános ingyenes parkolásra vonatkozó javaslatot azzal, hogy az
önkormányzat bevétel kiesésének pótlásának jogalapját a jegyző dolgozza ki.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 50/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja elfogadásra az általános ingyenes parkolásra vonatkozó javaslatot azzal, hogy az
önkormányzat bevétel kiesésének pótlásának jogalapját a jegyző dolgozza ki.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 50/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja elfogadásra az általános ingyenes parkolásra vonatkozó javaslatot azzal, hogy az
önkormányzat bevétel kiesésének pótlásának jogalapját a jegyző dolgozza ki.
Novák Ferenc: Ismerteti a képviselőkkel, hogy egy új határozati javaslat került fel
megfontolás céljából a Képviselői portálra.
Dr Józsa Zsanett: Ismerteti a módosító javaslatot. A kibővített határozati javaslatot támogassa
a képviselőtestület.
Süslecz Árpád: Nézzük meg hogy alakul a bevétel és kiadás oldal, mi az az összeg, amit
egyéb bevételekből át lehetne csoportosítani. Nem lenne automatajavítás, plusz személyzet,
tavaszi nyitásra tiszta képet látva dönthetnénk.
Dr Józsa Zsanett: Kérdés, hogy tervezzen, vagy ne tervezzen a parkoló automatából bevételt?
Kötő Attila: Elhangzott, hogy marketing eszközként kívánjuk hasznosítani az ingyenes
parkolás lehetőségét. Minél korábban dönteni kell erről.
Czirákiné Pakulár Judit: Kételyei vannak, nem érezzük igazán, milyen közlekedési vonzata
lesz, ha ingyenes lesz. Az év 10 hónapjában nincs probléma, csak a 2 hónapban. Nem látja a
megoldási lehetőséget. Plusz parkoló kialakítása sok pénzbe kerül. Még tovább kell gondolni
döntés előtt.
Novák Ferenc: A vállalkozásokat hogy tudjuk közterület igénybevételénél szabályozni,
kérdés, ha nem kell fizetni, a vállalkozók is behozzák autóikat.
Kötő Attila: A döntés nem halogatható, az üzemeltetési költség magas, a berendezések
elavultak, sokat kell rá költeni.
Novák Ferenc: Hatástanulmányt kell készíteni a rendőrség bevonásával. Javasolja még
visszahozni képviselőtestület elé. A jogi teendőket a hivatal dolgozza ki. A parkolási időszak
legyen-e meghosszabbítva március 31-ig?
Süslecz Árpád: Amennyi autó eddig akart parkolni parkolt, ezután is tudnak. Javasolja az
ingyenessé tételt, marketing szempontból is. A pavilonsor előtt, akinek volt autója, oda állt,
ahova tudott érkezési sorrendbe eddig is.
Novák Ferenc: Parkoló bérletet vásároltak az érintett vállalkozók, nem ingyen parkoltak.
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Dr Józsa Zsanett: A határozati javaslat a forgalomszabályozó hatás megnézése érdekében is
került kibővítésre. A dolgozók munkába járása kérdése, ha ingyenes, attól még a területet
tisztítani kell, ennek is ki kell mutatni a költségét.
Lényeges a turisztikai marketing eszköz, hogy képzeli el ezt a TE és a Gránit Zrt, ez is
szerepel a határozati javaslatban.
Czirákiné Pakulár Judit: A marketinghatással kapcsolatban fenntartása van, a vendég nem az
alapján dönt, hogy ingyenes a parkolás, az ittlévő vendégelégedettségét növeli csak, nem az
ingyenes parkolás a mérvadó.
Klie Zoltán: Javasolja, hogy mivel a rendezési terv átdolgozása januárban indul, parkolási
igényfelmérést lehet készíteni a városra vonatkozóan. A Gránit Gyógyfürdőnek, a
szállodáknak nincs parkolója, és az intézményeknek sem, rendbe lehetne tenni, hely van
parkoló kialakítására Zalakaroson.
Novák Ferenc: A januári rendkívüli ülésre parkoló mérleg elkészítése, áttekintése javasolt.
Deutschné Lang Erika: Czirákiné felvetésével nem ért egyet, hogy nem lehet marketing
eszköz. A család, amikor kiválasztja az utazás célpontját, számit, hogy ingyenesen parkolhat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az uj határozati javaslat 1/a/ pontját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1/b/ pontját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1/c/ pontját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1/d/ pontját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1/e/ pontját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1/f/ pontját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a 2.pont kimarad a határozatból.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 3.pontját.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 4.pontját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a határozati javaslat utolsó pontja az legyen, hogy a parkoló
mérleget a főépítész készítse el 2012. a februári soros ülésig.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 385/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város közigazgatási területén az általános ingyenes parkolás bevezetése
érdekében – figyelemmel a 2011. szeptember 8-i ülésen létrehozott szakmai team javaslatára (
közigazgatási reform várható pénzügyi hatásaira is tekintettel )– az alábbiakat tartja
szükségesnek megvizsgálni:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

általános elvként a képviselőtestület az általános ingyenes parkolás bevezetésének
lehetőségét célként meghatározza
az cél elérése érdekében a döntés megalapozására elrendeli megvizsgálni az ingyenes
parkolás forgalomszabályozásának kérdését, a rendőrség bevonásával
meg kell vizsgálni, hogy a településen a helyi vállalkozásoknál dolgozók munkába
járása és parkolása milyen mértékben veszi igénybe a város parkolóit
tételesen kerüljön kimutatásra, hogy a parkolók ingyenessé tétele esetén, mekkora az a
költség amely a parkolóhelyek tisztántartására fordítódik ( téli hóeltakarítás, szemétszedés
stb.)( közmunka program nélkül )
kerüljön kimutatásra, hogy mekkora az az összeg, amellyel ténylegesen csökken az
önkormányzat bevétele (ráfordítás illetve a bevétele különbözete a 2011. évben)
felkéri a jegyzőt, hogy az ingyenes parkolás bevezetéséhez kapcsolódó jogi
dokumentumokat ( helyi rendeletek, Karos Park Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés )
tekintse át, és dr. Csetneki Gábor ügyvéd úr bevonásával dolgozzák ki az önkormányzat
bevétel kiesése pótlásának jogalapját
2/ Felkéri a Karos Park Kft. –t, hogy üzleti tervét a határozatnak megfelelően 2 változatban
készítse elő, vizsgálva az ingyenes parkolás esetét is.
3/ Felkéri Kötő Attila alpolgármestert, mint a szakmai team vezetőjét, hogy az érintett
szervezetek ( Gránit Gyógyfürdő Zrt, és a Turisztikai Egyesület ) bevonásával dolgozza ki az
ingyenes parkolásra vonatkozó ajánlását, konkrét megvalósítási programmal (
költségkimutatással ).
4/ Felkéri a főépítészt, hogy a 2012. a februári soros ülésig a település parkoló mérleget
készítse el.
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Határidő: 2012. februári soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kötő Attila alpolgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

Szirtes Balázs az ülésteremből távozott.
Novák Ferenc: 13,10 órakor szünetet rendelt el.

Novák Ferenc: 14,00 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület folytatja tovább munkáját.

Novák Ferenc: Mivel Szirtes Balázs képviselő az ülésteremből távozott, és ő a jegyzőkönyv
egyik hitelesítője, távolléte idejére Czirákiné Pakulár Juditot javasolja jegyzőkönyv
hitelesítőnek, így 3 jegyzőkönyv hitelesítő lesz.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőjére tett javaslatot elfogadta.

23/ Fásítás ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 53/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a fásítást a központból kiindulva,
tömbönként a 2011. évre tervezett 1,5 millió Ft-os forrás erejéig kell megvalósítani.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 53/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a fásítást a központból kiindulva,
tömbönként a 2011. évre tervezett 1,5 millió Ft-os forrás erejéig kell megvalósítani.
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Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 53/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a fásítást a központból kiindulva,
tömbönként a 2011. évre tervezett 1,5 millió Ft-os forrás erejéig kell megvalósítani.
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Sólyomvári György kertész
megküldte azokat az utcákat, amelyekbe őshonos fafajtákat lehet tenni, mintegy 12.500 eFt a
költsége eddig, mely a környezetfejlesztési pályázatba illeszthető.
Így azok az utcák, amelyek pályázatba illeszthetők, őshonos fafajok, azok a pályázaton
keresztül kerülnek fásításra, így azok kikerülnek a határozati javaslatból, a megmarad utcák
esetében pedig a fásítást a központból kifelé haladva kell 1,5 millió Ft-ból megvalósítani. Ha
nem nyer a pályázat, akkor ismételten testület elé kell terjeszteni a döntést.
Az 1. pontban a Nyírfa u. Ny-i oldala mellett a K-i oldalra is kerüljön Trombita fa, a cserjék
kivágására a hivatal tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a jegyző által módosított határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 386/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
I. Egyetért azzal, hogy azok az utcák, amelyek a környezetfejlesztési pályázatba
beilleszthetők és őshonos fafajokkal az utcafásítás ezen területeken megvalósítható, pályázat
keretében kell ennek a pénzügyi fedezetét biztosítani.
II. Az alább részletezett utcákban pedig a központból kifelé haladva a 2011. évi
költségvetésben erre a célra biztosított (1,5 millió Ft-os) összeg erejéig az alábbiak szerint
határozza meg az egyes utcákban a fásítás menetét:
1.
a 2011. november 07-én tartott lakossági fórumon elhangzottakat figyelembe véve a
Nyírfa utca mindkét oldala tekintetében javasolja a rózsaszín trombitafa telepítését
2.
a 2011. november 07-én tartott lakossági fórumon elhangzottakat figyelembe véve az
Akácfa utca mindkét oldala tekintetében javasolja gömbakác telepítését,
3.
a 2011. november 07-én tartott lakossági fórumon elhangzottakat figyelembe véve a
Fenyőfa köz déli oldal tekintetében javasolja gömb páfrányfenyő telepítését,
4.
a 2011. november 07-én tartott lakossági fórumon elhangzottakat figyelembe véve a
Hajló köz pótlása tekintetében javasolja sárgalombú hamisciprus telepítését,
5.
a Liget utca tekintetében javasolja második fórum összehívását.
6.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint a fákat
megrendelje.
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7.
A fásítás költségeit, 1.500.000,- Ft összeget a 2011. évi költségvetés város és
községgazdálkodás szakfeladat terhére biztosítja.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

24/ Kedvezményes telekértékesítés feltételei
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 55/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A Szabadics Kft-vel kötött megállapodás szerint a 4.400,- Ft/m2 telekértékesítési árhoz az
önkormányzat ragaszkodik. A megállapodás hatálya alá nem tartozó telekértékesítés
kedvezményes feltételeit a polgármesteri hivatal a decemberi ülésre dolgozza ki. Az
igazgatási bizottság tegyen javaslatot a kedvezmény formájára és mértékére.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 55/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A Szabadics Kft-vel kötött megállapodás szerint a 4.400,- Ft/m2 telekértékesítési árhoz az
önkormányzat ragaszkodik. A megállapodás hatálya alá nem tartozó telekértékesítés
kedvezményes feltételeit a polgármesteri hivatal a decemberi ülésre dolgozza ki. Az
igazgatási bizottság tegyen javaslatot a kedvezmény formájára és mértékére.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 55/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
A Szabadics Kft-vel kötött megállapodás szerint a 4.400,- Ft/m2 telekértékesítési árhoz az
önkormányzat ragaszkodik. A megállapodás hatálya alá nem tartozó telekértékesítés
kedvezményes feltételeit a polgármesteri hivatal a decemberi ülésre dolgozza ki. Az
igazgatási bizottság tegyen javaslatot a kedvezmény formájára és mértékére.
Süslecz Árpád: Az infrastruktúra kiépítése költségét látni kellene, a 4.400 Ft mennyivel van
felette. Javasolja nullszaltósan értékesíteni a telkeket, így fiatalok tudnak letelepedni. Ha
magasak az árak, nem lesz rá igény.
Novák Ferenc:Az É-i lakóterületen kívül hogy lehet értékesíteni a telkeket.
Dr Józsa Zsanett: Értékbecslést kell kérni a telkekre.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 387/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Szabadics Kft-vel kötött megállapodás szerint a 4.400,- Ft/m2 telekértékesítési árhoz az
önkormányzat ragaszkodik.
2/ A megállapodás hatálya alá nem tartozó telekértékesítés kedvezményes feltételeit a
polgármesteri hivatal a decemberi ülésre dolgozza ki.
3/ A telekértékesítés érdekében értékbecslést kell kérni.
4/ Az igazgatási bizottság tegyen javaslatot a kedvezmény formájára és mértékére.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

25/ Környezetfejlesztési attrakciókhoz kapcsolódó pályázathoz szükséges határozat
meghozatala
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: A természetvédelmi alapítvány hogy került a képbe, miért nem a
környékünkön lévő pályázati partnerekkel működünk együtt, pl. Nagykanizsán is van. Milyen
feladatokban vesznek részt a projektben, nem ismert alapítvány egyébként.
Novák Ferenc: Megkérdi a pályázati menedzsert, utána tájékoztatást ad.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A Zöld Zala Természetvédelmi Egyesületet szerettük volna
felkérni konzorciumi tagként, mivel ők már több alkalommal is végeztek felméréseket
Zalakaroson, de mivel elvállalták a „Természeti értékeink” című kiadvány elkészítését, így
konzorciumi tagként nem vehetnek részt a pályázatban. Javaslatukra konzorciumi tag a
Göcsej Természetvédelmi Alapítvány lett.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal, hogy figyelemmel kell lenni a
fásítási napirendnél meghozott határozatra.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 388/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A NYDOP-4.1.1/D-11 azonosítószámú Környezetfejlesztési akciók a fenntartható
településekért c. pályázati felhívásra benyújtott Zalakaros – fenntarthatóság és turizmus című
pályázathoz szükséges 10 %-os mértékű, 3.340.000 Ft összegű önrészt a 2012. évi
költségvetésbe betervezi, a támogatás elnyerése esetén az önrész összegét a költségvetésben
elkülöníti.
A projekt összes költsége: 33.340.000,- Ft
A projekt elszámolható költsége: 33.340.000,- Ft
Igényelt ROP támogatás összege: 30.000.000,- Ft
Önrész összege: 3.340.000,- Ft
2./ Egyetért a projekt keretében megvalósítandó tevékenységekkel, az alábbiak szerint:
1. Zöld terület csapadékvízzel történő öntözésének megoldása, az alábbi épületek lefolyó
csapadékvízének összegyűjtése, majd öntözővízként való újrahasznosítása:
- Óvoda Zalakaros, Liget u. 37. (816/1 hrsz.)
- Iskola Zalakaros, Liget u. 28. (773 hrsz.)
- Kertmozi Zalakaros, Szőlő utca (656/2 hrsz.), arborétum (313/1, 313/3 hrsz.)
- Sporthotel Zalakaros, Termál u. 1., focipálya (311/1 hrsz.)
2. Meglévő zöldterületek fejlesztése, őshonos fák ültetése az alábbi helyeken:

Égerfa köz (1351 hrsz.)

Juharfa köz (1338 hrsz.)

Hegyalja utca: Park utcától a Napnyugat közig mindkét oldal (974 hrsz.)

Hegyalja utca: Napnyugat köztől a Temető utcáig Nyugati oldal, keleti oldalon a park

mellett (975 hrsz.)

Gyógyfürdő tér északi oldala Kempingtől a Posta sarokig (261/33 hrsz.)

Galambok-Zalakaros közötti út melletti fák pótlása
(Nyugati oldal: 288/7, 1330/4, 1330/3 hrsz.
Keleti oldal: 1330/1, 1329 hrsz.)

Óvoda melletti parkoló fásítása (Liget u. 788/1 hrsz.)

Temető északi oldala melletti terület védőfásítása (1124/10 hrsz.)
3. Szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezése
- Óvoda Zalakaros, Liget u. 37. (816/1 hrsz.)
3 db szelektív hulladéktároló - 60 l-es
1 db szelektív beltéri
2 db kültéri hulladéktároló, 130 l-es
udvari komposztáló
- Iskola Zalakaros, Liget u. 28. (773 hrsz.)
4 garnitúra 60,5 literes Konténer (beltéri/kültéri)
30 darab Pedálos műanyag szemetes kosár / 3 rekeszes/
2 db szelektív kültéri hulladéktároló
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- lakosság részére komposztáló edények
4. ESZA típusú tevékenységek
Szemléletformáló kampány megrendezése a településen, ehhez kapcsolódóan rendezvények
szervezése, mely a környezettudatos, fenntartható életmód elemeit népszerűsíti. Felmérésre
kerülnének a település természeti értékei, melyek egy tanulmányban összegzésre kerülnek.
Az ESZA típusú tevékenységek során a „Göcsej” Természetvédelmi Alapítvány működik
közre.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására
Határidő: 2011. december 2.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
26/ sz. Zalamerenyei komposztáló telep és hulladékudvar sorsáról döntés
27/ sz.Turisztikai Egyesület 2012. évi Üzleti Terve
28/ sz. Jegenye sori 1372 hrsz-u ingatlan vásárlási szándékáról döntés
29/ sz. Zalakaros, 0131/1 hrsz-ú ingatlanon lévő faállomány értékesítése
30/ sz. Sportpálya műszaki ellenőri feladataira beérkezett ajánlatok elbírálása
31/ sz.Villamos energia közbeszerzés ajánlatainak elbírálása
32/ sz. Elismerések adományozása
napirendként szereplő előterjesztések zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra,
figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 389/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
26/ sz. Zalamerenyei komposztáló telep és hulladékudvar sorsáról döntés
27/ sz.Turisztikai Egyesület 2012. évi Üzleti Terve
28/ sz. Jegenye sori 1372 hrsz-u ingatlan vásárlási szándékáról döntés
29/ sz. Zalakaros, 0131/1 hrsz-ú ingatlanon lévő faállomány értékesítése
30/ sz. Sportpálya műszaki ellenőri feladataira beérkezett ajánlatok elbírálása
31/ sz.Villamos energia közbeszerzés ajánlatainak elbírálása
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32/ sz. Elismerések adományozása
napirendként szereplő előterjesztések zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12.
§. (4) b./ pontja alapján.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület 14,10 órakor zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület 14,40 órakor nyílt ülés keretében folytatja
munkáját.

26/ 2012. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv
Előadó: Dr Burján Richárd TE elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Burján Richárd a Turisztikai Egyesület elnöke az ülésteremben megjelent.
Jámbor Tímea városmarketinges az ülésteremben megjelent.
Jámbor Tímea ismerteti a marketingtervet prezentáció formájában.
Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság a Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi
Bizottsággal együttesen hozott 48/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Zalakaros város 2012. évi marketing tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja azzal, hogy az önkormányzatot terhelő marketing költség meghatározásáról a
képviselőtestület a TE üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg dönt.
A Pénzügyi és Városfejlesztési és az Igazgatási és Ügyrendi Bizottsággal és a
Humánpolitikai Bizottsággal együttesen hozott 48/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Zalakaros város 2012. évi marketing tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja azzal, hogy az önkormányzatot terhelő marketing költség meghatározásáról a
képviselőtestület a TE üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg dönt.
Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság Pénzügyi és Városfejlesztési és a Humánpolitikai
Bizottsággal együttesen hozott 48/2011.(XI.17.) számú határozata:
A bizottság:
Zalakaros város 2012. évi marketing tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja azzal, hogy az önkormányzatot terhelő marketing költség meghatározásáról a
képviselőtestület a TE üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg dönt.
Novák Ferenc: Mivel egységes idegenforgalmi marketing terv, ezért a fürdő marketing
tervének is szerepelni kellett volna benne, ezt pótolni kell. Hiányolja az utalást arra, hogy a

51

kistérségi rendezvények, értékek, szerepe is megmutatkozzon a tervben, kistérségi termékek
bemutatásáról nagyrendezvény lesz, ezt is be kell építeni.
Szirtes Balázs az ülésteremben megjelent.
Novák Ferenc: Van egy elfogadott egészségtervünk, ezt is be kell építeni a marketing tervbe.
Nagy figyelmet kell fordítani az önkormányzati piárra. Tavasszal a Bodahegyi útra, ősszel a
fürdőre koncentrálódnak a rendezvények, a rendezvénysátor kihasználására koncentrálni kell.
A bornapokra 100 tagú cigányzenekar meghívása is lehetne. Kis-Balaton érték, el kell dönteni
bivaly vagy madár legyen a jelképe. A természeti értékek megjelenítése is fontos. A fürdő
üzleti terve ha megjelenik az önkormányzat előtt, akkor térjünk vissza a marketing tervre,
hogy egységes legyen, ne külön.
Czirákiné Pakulár Judit: Mást tartalmazott a prezentáció, mint ami kiküldésre került.
Észrevételei az alábbiak:
- Települési kooperáció – eddig is ez volta cél ,de nem sikerült megvalósítani, a város és fürdő
együttműködése megvalósult 100 %-ban, de a többi szervezettel nem sikerült.
- Település koncepció – mindig is rendelkezett vele, de ez csak részben került megvalósításra.
Elgondoljuk mit kell, de nem volt aki megvalósítsa.
- Diszconterként felsoroltak, tisztázni kell milyen vendégkör kerül megcélozásra, meg kell
határozni.
13 külföldi vásár kerül felsorolásra, mindre el szeretnének menni?
A rendezvénysátor kérdése, rendezvények helyszíne tisztázása.
TDM rendezvény országos kommunikáció 8,5millió Ft, mi ez?
Nem derült ki kinek mi a feladata, ki finanszírozza a költségeket.
Jámbor Tímea: Marketing költség: csomagot hozunk létre, amit el tudunk adni, pl. őszi szünet
Zalakaroson, akik felteszik honlapjukra, azoknak az plusz költség.
Megvalósítás: véghez kell vinni.
Diszconterek esetében sok partnerrel lehet kapcsolattal kialakítani, népszerűek például a
Tschibo üzletek.
A külföldi vásárok fontosak abból a szempontból, hogy azokkal vegyünk részt rajta, akikkel
naponta együtt dolgozunk.
Rendezvények: A lakosokat meg kell győzni arról, hogy nyáron a rendezvények a
rendezvénysátorhoz kötődnek, de télen, mivel a fürdő téli bejárata van csak nyitva, célszerű
ott a rendezvényeket megtartani.
TDM rendezvény, copaca bana karos reklámozása, hogy országos rendezvény legyen, cél egy
valóban nagy rendezvény megvalósítása Zalakaroson.
Dr Burján Richárd: Egész éves rendezvényekről van szó. Nem csak a célcsoportot kell belőni,
a termék lehetővé teszi a vendégkör megcélozását. A feladat megosztás elég világos, benne
van az anyagban.
Koncentráció: ha jó termékeket alakítunk ki és azt el is tudjuk adni, annak teljesítménye
mérhető.
A polgármester észrevételét beépítik.
Egységes marketing terv tárgyalása, e marketing tervre kell épülni az összes markegint
tervnek, a fürdőé is elkészült, utána behozzák az egységes marketing tervet.
Összefogás: jól megkülönbözteti a gyógyfürdőt a többi gyógyfürdőtől ez a marketing terv.
A programturizmust kiemelné a tervből.
Hiteles arcokat találtak az értékesítéshez, Katus Attila, Béres Alexandra.
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További teendők: termékfejlesztés, marketing stratégia igazítása a változó körülményekhez,
negyedéves akciótervekben.
A külföldi piacokra jobban rá kell koncentrálni.
A Szép kártya – január 1-től hatályba lép.
Novák Ferenc: A következő december 15-i ülésre be kell építeni a marketing tervbe az
észrevételeket, együttesen a fürdő marketing tervével újra kell tárgyalni.
Süslecz Árpád: A jelképek fontosságára hívja fel a figyelmet, pl. bivaly, vadkacsa, a tereket
ezekkel tele lehet rakni. Turisztikai hatása lenne, jónak tartja, külföldön is látott ilyent.
Novák Ferenc: Fel kell kérni a Turisztikai Egyesület elnökét, hogy az elfogadott marketing
tervbe építsék be az észrevételeket, a fürdő marketing tervébe kerüljön beépítésre és a
december 15-i ülésre ismételten elő kell terjeszteni.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 396/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:

-

-

1/ Egyetért azzal, hogy az előterjesztést képező 2012. évi idegenforgalmi – marketing tervbe
az alábbi javaslatok kerüljenek beépítésre, és az így egységes városmarketing tervet
ismételten a Képviselőtestület elé kell terjeszteni:
a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a Gránit Gyógyfürdő Zrt. marketing tervét, amely a
városi marketing tervvel egységesen tartalmazhatja a települési marketing feladatokat.
a Képviselőtestület által elfogadott Egészségtervre is figyelemmel kell lenni a marketing
terv készítése során, figyelemmel arra, hogy a Képviselőtestület egy végrehajtási ütemtervet
fogadott el annak megvalósítására.
Nagy figyelmet kell fordítani az önkormányzati PR-ra, melyet a marketing tervben jobban
ki kell fejteni.
A rendezvény helyszíne esetében fokozott figyelmet kell fordítani a megépült
rendezvénysátor kihasználására.
2/ A bizottsági javaslatokra figyelemmel a Képviselőtestület egyetért azzal, hogy az
önkormányzatot terhelő marketing költség meghatározásáról a képviselőtestület a TE üzleti
tervének elfogadásával egyidejűleg dönt.
3/ A Képviselőtestület döntéséről a TE-t értesíteni kell.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
TE elnöke
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
27/ Turisztikai Egyesület 2012. évi Üzleti Terve
33/ sz. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása
34/1/ sz. Ajánlattételi felhívás elfogadása a Karosi Krónika megjelentetésére
34/2/ sz. Ajánlattételi felhívás elfogadása hangosító berendezésekre (Közösségi Ház
pályázata)
34/3/ sz.Viziközmü beruházások ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
napirendként szereplő előterjesztések zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra,
figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 397/2011. (XI.24.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
27/ Turisztikai Egyesület 2012. évi Üzleti Terve
33/ sz. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása
34/1/ sz. Ajánlattételi felhívás elfogadása a Karosi Krónika megjelentetésére
34/2/ sz. Ajánlattételi felhívás elfogadása hangosító berendezésekre (Közösségi Ház
pályázata)
34/3/ sz.Viziközmü beruházások ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
napirendként szereplő előterjesztések zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12.
§. (4) b./ pontja alapján.

Novák Ferenc: Mivel a nyilt ülésen több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a
nyílt ülést 15,40 órakor bezárta.
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Bejelenti, hogy a Képviselőtestület 15,40 órakor zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Szirtes Balázs
Jkv.hitelesitő

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv.hitelesitő
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