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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án 8,30 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné
Gulyás Edit, Horváth Vencel, Kötő Attila, Magyar Mária képviselők,
Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Szirtes Balázs képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri
Ibolya városfejlesztési osztályvezető, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló.
Jegyzőkönyvet készítette: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
A jegyzőkönyv hangfelvételről készült.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Benkőné Gulyás Edit és Magyar Mária képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1. Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2. A 2015.évi költségvetés VII. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás
beterjesztése)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4. Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
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5. Beszámoló a KÖH 2015. évi munkájáról
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
6. Beszámoló a 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
7. Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
8.

„Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester

9. Nonprofit szervezetek által benyújtott I. féléves támogatási pályázatok elbírálása ZÁRT
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10. Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11. A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, gyermekorvos,
védőnő) + Orvosi beszámolók
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12. Zalakarosi Értéktár testülete 2015. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Testület elnöke Novák Ferenc
13. Kiváló Tanuló kitüntető díj
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14. Önkormányzati kitüntetések adományozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15. A középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai
tanulmányi ösztöndíj” támogatásáról szóló 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16. Beszámoló a sport helyzetéről
Előadó: Turisztikai Egyesület
17. A természeti környezet értékeinek védelméről szóló Ör. végrehajtásának tapasztalatai
Előadó: Jegyző
18. Az épített értékeinek védelméről szóló Ör. végrehajtásának tapasztalatai
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
19. Bölcsőde szakmai programja
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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20. Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlan bérlete (SZASZ szerz. felülvizsg., Turisztikai E. kérése)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21. Város Bora
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22. Út kialakítás miatt területrész értékesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23. Ingatlanrész vásárlás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24. Karos- Park Kft ügyvezető 2016.évi prémium feltételei, a Kft vezetőinek bérezése,
kishaszon gépjármű beszerzése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25. Termáltó és Ökopart üzemeltetési szerződése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
26. Bankszámla vezetés meghosszabbítása az OTP Nyrt-vel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
27. Megbízási szerződés módosítása könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
28. Lakóhely környezeti állapotáról jelentés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
29. Játszótéri eszközök beszerzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
Zárt
Előadó: Novák Ferenc polgármester
30. Közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
31. MenDan kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
32. A Zalakaros 293. hrsz. É-i területének bérbevételére érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
33. Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére pályázat kidolgozása, ipari park pályázat
megírására ajánlati felhívás kibocsátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
34. Rendezési terv módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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35. Forgalmi rend felülvizsgálat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
36. Önkormányzati szolgálati lakás bérlésére irányuló kérelem elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja levenni a napirendről a meghívóban szereplő 17., 29., 30., 31. számú
napirendeket.

Javasolja felvenni az alábbi napirendek megtárgyalását:
37/ Zalamerenye 091/56 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó erdőgazdálkodási haszonbérletre
ajánlat
38/ Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 20142020 pályázat keretén belül új kerékpárút tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
Novák Ferenc: Javasolja, hogy elsőként a meghívóban szereplő 37. számú napirend kerüljön
megtárgyalásra, tekintettel a napirend tárgyalásához meghívottakra, és azt követően a zárt
ülések napirendjei.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 9., 13., 14., 21., 22., 23., 24., 25., 36.,
37., 38. számú napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az
Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 100/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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Elrendeli a meghívóban szereplő 9., 13., 14., 21., 22., 23., 24., 25., 36., 37., 38. számú
napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés
b./ és c./ pontjára.

Novák Ferenc: 9,24 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Novák Ferenc: 13,12 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

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

Novák Ferenc: Novák: Van-e a polgármester beszámolójához észrevétel?
Horváth Vencel: Tisztelettel kérem a polgármester urat, hogy a zártkerti utak gépjárművel
való megközelítése vonatkozásába adott válaszát vizsgáljuk felül úgy hogy ne akadályozzuk
azon embereket akik szorgalmukkal a zártkertet normálisan szeretnék művelni a területeiket
ezért úgy gondolom, hogy a hivatal által megadott időpontig vizsgáljuk azt meg, hogy az
utjaink állapotának megóvása érdekében a súlykorlátozásokat nem bevonva, de
életvitelszerűen ott él vagy életvitelszerűen ott gazdálkodó embereknek valamilyen éves
behajtási engedélyt a birtokaik művelésére lehessen adni és így valójában a zártkertek művelt
állapota továbbra is és hosszabb távon fenntartható.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen, egyetértek, ennek a módszertanát ki kell dolgozni, kérjük a
hivatalt, hogy legkésőbb 06.15-ig legkésőbb tegye meg azokat a szükséges szabályozásokat,
hogy amit Horváth úr felvetett az életszerűségből fakadó teendőket elláthassák büntetés
félelme nélkül az érintettek. Aki ezzel egyetért kérem emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Kérdezem, hogy van-e további észrevétel?
Mivel nincs, akkor javaslom, hogy a polgármesteri beszámolót fogadják el.
Aki ezzel egyetért, kérem emelje fel a kezét.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót
elfogadta és az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 114/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra:
- felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a külterületi utakon a súlykorlátozás fenntartása
mellett, a külterületi mezőgazdasági területeken gazdálkodók milyen feltételekkel tudják
díjmentesen megközelíteni birtokaik művelése céljából a mezőgazdasági területeket.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

2/ A 2015.évi költségvetés VII. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 40/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
A 2015.évi költségvetés VII. módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 61/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A 2015.évi költségvetés VII. módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
Novák Ferenc: Aki egyetért a bizottsági véleménnyel, amely a közben hozott döntések
átvezetését jelenti, emelje fel a kezét legyen szíves.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja 6/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) Önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

3/ Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás beterjesztése)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 41/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót és rendelettervezetet elfogadni, amennyiben a
képviselőtestületi ülés időpontjáig a könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott
könyvvizsgálói vélemény elfogadásra javasolja a beszámolót és a rendelettervezetet.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 62/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót és rendelettervezetet elfogadni, amennyiben a
képviselőtestületi ülés időpontjáig a könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott
könyvvizsgálói vélemény elfogadásra javasolja a beszámolót és a rendelettervezetet.
Magyarné Kovács Judit: Szeretnék néhány mondatot mondani a 2015. évi költségvetés
teljesítéséről csak azért, hogy a lakosság is néhány főbb számot megismerjen. A bevételünk
2015-ben 1 milliárd 776 millió Ft volt melyből az önkormányzat működési támogatására az
államtól 416 millió Ft-ot kapott, felhalmozás célú támogatás 420 millió Ft volt, ez ugye a
fejlesztéseinknek az állami támogatása, a közhatalmi bevétel, ami az adóbevételt jelenti az
383 millió Ft. Egy jelentős tétel volt még egy hosszú távú hitelfelvétel, amelyiket 10 évre
vettünk fel 100 millió Ft-os összegben. Kiadásaink 1 milliárd 583 millió Ft volt, és egy
nagyon fontos arányt kell elmondanom, hogy a kiadásainknak 39 %-a fejlesztési célú kiadás
volt, ami egy rendkívül jó arány volt. A fejlesztéseinkről most csak két mondatot mondok. A
termáltó és ökopart fejlesztésre fordítottunk 271 millió Ft-ot, elkészült Zalakaros új
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díszkivilágítása 10 millió Ft összegben, új traktort vásároltunk a kerékpárút karbantartásához,
és a felújításokra egyik legjelentősebb felújításunk a civil háznak a kialakítása volt. Az
önkormányzatunk vagyona 2015. december 31-én közel 6 milliárd Ft, amelyik az elmúlt
évben 493 millió Ft-tal növekedett. És ami mindenkit legjobban érdekel egyik tétel a
pénzmaradványunk 193 millió Ft-ból volt, amelyikre már 77 millió Ft összegbe előzetesen
szerződések kerültek megkötésre, és a szabad felhasználású pénzmaradványa az
önkormányzatnak 107 millió Ft 920 ezer Ft volt. Mai döntések előtt. Egyetlen dolgot
szeretnék még mondani, sok kérdés jött hozzám hogy a pénzmaradvány ez a szabad tartalékba
ez az általános tartalékba fog kerülni és kérdezik tőlem, hogy az általános tartalék az
mindenre fedezetet nyújt-e, mert ugye minden döntése a testületnek erre vonatkozik. Ez a
tartalék ez mozgásba van állandóan, felhasználunk belőle, de pótlólag kerülnek bele összegek.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen.
Benkőné Gulyás Edit: Szeretném kifejezni a köszönetet a pénzügyi osztályvezető asszonynak
és az általa vezetett pénzügyi osztály dolgozóinak, hogy egész évben un. szoros nyomon
követést biztosítottak számunkra a gazdálkodást illetően. Nem véletlenül hogy már a 7.
módosítása van a költségvetésnek előttünk, így aztán természetszerűen ebből következik,
hogy nem okozott meglepetést a zárszámadás sem, és így jól tudtuk mindig nekik
köszönhetően hogy a költségvetés teljesítése hogy áll.
Szijártóné Gorza Klára: Én köszönöm, nagyon röviden csak annyit fűznék hozzá az
elhangzottakhoz hogy a számokból látható hogy az önkormányzat kiegyensúlyozott
gazdálkodást folytatott az elmúlt évben. A működési bevételek követték a működési
kiadásokat illetve abból még felhalmozásra is bevonásra kerültek tételek. Felhalmozási
célokra került az a 100 millió Ft hitelfelvételre ami szerepel a zárszámadásban, az év
folyamán az előirányzat módosítása kapcsán közel az eredeti előirányzathoz viszonyítottan
egy 500 millió Ft-os költségvetési főösszeg növekedés következett be, ahogy képviselő
asszony is mondta az utolsó módosítás az tulajdonképpen már elérjük miután februárban volt
ugye a pénzügyi zárás nagy részét követően tehát gyakorlatilag az már közelítette a
tényszámokat ebből adódóan a teljesítési számok is nyilvánvalóan úgy alakultak hogy
nagyjából már ismert volt hogy mi várható év végével. Itt az osztályvezető asszony is kitért
rá, hogy az önkormányzatnak a vagyona közel 6 milliárd Ft. Hát a tavalyi évben itt szintén
egy 500 millió Ft-os növekmény következett be a projektes fejlesztések és egyéb
fejlesztésekhez kapcsolódóan, amit szükségesnek tartok hozzátenni, hogy úgy ez új
államháztartási számítás szerint került ez a beszámoló is, mint az előző évi összeállításra a
konszolidált mérleg a korábbi egyszerűsített mérlegbeszámoló a korábbi egyszerűsített mérleg
csomag helyébe került és ennek a hitelesítése tulajdonképpen itt a feladat illetve a
zárszámadási rendeletnek az áttekintése része marad. Ennek a konszolidált beszámolónak a
számszaki adatai azok egyezőek mind a kincstárhoz leadott beszámolók adataival, mind a
rendelet és a rendelethez csatolt táblák, a rendelet tervezet és az ahhoz csatolt táblák illetve a
…. beszámoló adatai is összhangban vannak főkönyvi kivonattal könyveléssel
alátámasztottak és korlátozás nélküli záradékot adtam a beszámolóra. Annyit még hozzá kell
tennem, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján még egy kincstári záradék is kellene
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ehhez a beszámolóhoz és azzal kellene a testület elé terjeszteni elfogadásra, de ez a záradék
nem érkezett meg és a legfrissebb információ szerint nem is fog megérkezni úgyhogy én
javaslom elfogadásra a beszámolót.
Horváth Vencel: Csak egy dolgot szeretnék pontosítani, nem kellően lett kihangsúlyozva
hogy a hitel a felhalmozás alatt azért, hogy mindenki számára fizikálisan megfogható a Freya
a Sportszálló és a Vénusz előtti 1,1 ha-os teleknek a visszavásárlását vonja maga után és az
önkormányzati vagyon növekménybe pedig benn van az önkormányzati tulajdonú társaságunk
vagyonnövekménye is, tehát azért hogy egyértelmű legyen mindenki számára.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Javaslom akkor elfogadásra a zárszámadást. Hallottuk
azokat a számokat, amelyek az önkormányzati vagyon nagyságáról, a gazdálkodás
eredményéről szóltak és dicséretet kapott a pénzügyi osztály a munkájáért. Köszönjük szépen.
Javaslom elfogadásra. Aki egyetért a zárszámadásunkkal és a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolóval emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja 7/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolójáról és
maradványáról (Zárszámadás)
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

4/ Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 42/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 63/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
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A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Aki elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót emelje fel a
kezét legyen szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 115/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Képviselő-testület a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámolót
121.167 e Ft eredeti bevételi előirányzattal,
136.720 e Ft módosított bevételi előirányzattal,
136.908 e Ft bevételi teljesítéssel
121.167 e Ft eredeti kiadási előirányzattal,
136.720 e Ft módosított kiadási előirányzattal,
133.642 e Ft kiadási teljesítéssel
3.266 e Ft összes maradvánnyal amelyből
500 e Ft kötelezettségekkel terhelt maradvány,
2.766 e Ft szabad maradvány
elfogadja.
Határidő: 2016.április 5.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

5/ Beszámoló a KÖH 2015. évi munkájáról
Előadó: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottsági határozatot:
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Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 43/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
A KÖH 2015. évi munkájáról szóló beszámoló határozatát az alábbi módosítással javasolja
elfogadásra:
- A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájában a költséghatékonyság és a
gazdálkodási szemlélet erősítése jelenjen meg.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 64/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A KÖH 2015. évi munkájáról szóló beszámoló határozatát az alábbi módosítással javasolja
elfogadásra:
- A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájában a költséghatékonyság és a
gazdálkodási szemlélet erősítése jelenjen meg.
Novák Ferenc: Nem kis feladatot kapott a képviselőtestülettől, ha csak ezt a részét nézem a
hivatal munkájának és kollégák legjobb tudásuk szerint igyekeztek megbirkózni a teendőkkel
és ennek a beszámolóját olvashatták a képviselők. Elfogadásra javaslom. Aki egyetért a
bizottsági határozattal, emelje fel a kezét legyen szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 116/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról előterjesztett beszámolót
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájában
a költséghatékonyság és a gazdálkodási szemlélet erősítése jelenjen meg.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző

6/ Beszámoló a 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 44/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
A 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót nem tárgyalta meg, felkéri a
jegyzőt, a képviselőtestületi ülés időpontjáig kérjen a belső ellenőrtől összefoglaló táblázatot
az ellenőrzések tárgyáról, az ellenőrzés főbb megállapításairól, intézkedés szükségességéről
vagy szükségtelenségéről.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 65/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A 2015. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót nem tárgyalta meg, felkéri a
jegyzőt, a képviselőtestületi ülés időpontjáig kérjen a belső ellenőrtől összefoglaló táblázatot
az ellenőrzések tárgyáról, az ellenőrzés főbb megállapításairól, intézkedés szükségességéről
vagy szükségtelenségéről.
Horváth Vencel: Az anyag megérkezett, olyan megállapításokat, ami a hivatalra nézve
elmarasztalás nem történt, egyetlen egy helyen tett egy megállapítást, aminek a kijavítása
megtörtént, tehát így ez a dolog lerendeződött. Egy magánkérdésem van, amibe pontosan
vizsgálta az üzembe helyezéseknek a kérdését, a testület adott egy olyan feladatot hogy a
pénzügyi kartonok mellett műszaki kartonok is készüljenek el, amibe az üzembe helyezéskor
lévő tárgyak eszközök egyértelműen beazonosíthatóvá válnak, nemcsak pénzügyileg kerül
üzembe helyezésre, ez megtörtént-e? Mondta egyébként ezzel a kiegészítéssel javasolja
elfogadni a tisztelt testületnek.
Magyarné Kovács Judit: Az üzembe helyezési karton ez beruházási téma, tehát pénzügyileg
megtörténnek az üzembe helyezések, ez egy múlt évi beszámoló az ellenőrzésről, ez akkor
nem volt.
Szabóné dr. Csányi Marianna: Teljes körűen elkészült.
Horváth Vencel: De a múlt évre volt ez feladatul adva, hogy nemcsak pénzügyi üzembe
helyezése történne, hanem a pénzügyi üzembe helyezéseknek mi a műszaki tartama, tehát gép
berendezés gyári száma azonosítóan hogy későbbiekbe az önkormányzat vagyonbiztonsága
ellenőrizhető számon kérhető és felülvizsgálható legyen mert van egy pénzösszeg ami üzembe
helyezés történt, utána ha rosszindulatú lenne valaki akkor kicserélhetők ezek az eszközök és
így ha azonosított akkor minden tökéletes és a vagyonbiztonság is jó.
Novák Ferenc: Javaslom azt a képviselő úr számára és hogy ezzel utalt rá az elmúlt
esztendőben született egy döntés a képviselőtestület részéről, hogy a következő soros testületi
ülésre a polgármesteri beszámoló részeként erre a kérdésre érkezik írásban tájékoztatás a
képviselőtestület részéről. Kérem ezt akkor így elfogadni képviselő úr. És ahogy jelezte
képviselő úr, hogy a bizottságok a terv végrehajtásáról szóló beszámolót pedig elfogadásra
javasolják. Kettőt akkor együtt így kezeljük, hogy egyrészt kérem a képviselőtestületet, hogy
fogadja el a beszámolót illetve ezzel a kiegészítéssel pedig ez a kérdés jöjjön vissza következő
soros testületi ülésre. Aki ezzel egyetért emelje fel a kezét legyen szíves.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 117/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót jelen
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2./ felkéri a polgármestert, hogy a beruházások, felújítások üzembe helyezésekor készült
műszaki kartonokról adjon tájékoztatást a képviselőtestület számára.
Határidő: azonnal, 2. pont esetében 2016. június 23.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető – 1. pont vonatkozásában
Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető – 2- pont vonatkozásában

7/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 84/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A Parlagfű elleni védekezés helyi feladatait az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
Benkőné Gulyás Edit: A parlagfű elleni védekezés helyi feladatairól szóló előterjesztés az
ingatlan tulajdonosokra és az önkormányzatra is meghatározza a feladatokat. Közös
önkormányzati hivatal a növényvédelmi szakhatósággal együttműködve ellenőriz, és ha kell,
akkor szankcionál is. Kiterjed a parlagfű mellett az egyéb allergén növényekre is a védekezés.
Az elmúlt évben is kértük azt és szeretnénk ebben az évben is, hogy a Karosi Krónika
ugyanúgy ahogy tavaly nagyon jól megtette szemléletesen tájékoztatta a lakosságot az egyéb
allergén növényekre is abban az időszakban amikor ez nagyon aktuális volt. A tervezet egy
cselekvési tervet is ad 8. pontban foglalja össze a tennivalókat. Széleskörű tájékoztatás
szükséges ebben a tekintetben is. Figyelem felhívás a tulajdonosi kötelezettségre, tájékoztatás
a mentesítés eszközeire és a szervezett akciókról az folyamatos legyen. A gyűjtőakciókat is
szervez, illetve főbb pályázat figyelés is történik. Sajnos ebben a két kérdésben sok még a
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tennivaló illetve még a pályázat az elmúlt évben sem volt nyertes. Továbbra is legnagyobb
nehézséget azok az ingatlanok jelentik ahol nem tartózkodnak itt a tulajdonosok akár
belterületi akár külterületi zártkerti ingatlanról van szó. Ismertek ezek a területek.
Az a javaslata a bizottságnak hogy amennyiben nem érhetők el a tulajdonosok akkor a
rendbetételét számlázza ki a tulajdonosok részére és a Karos Park Kft-vel végeztessék el ezt a
munkát egészségügyi szempontból is nagyon fontos lenne ez. Ezzel együtt az előterjesztésnek
megfelelően javasoljuk elfogadni.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen.
Horváth Vencel: Ez a kényszerintézkedés csak a belterületekre és a zártkertekre korlátozódik
vagy pedig az összes külterületre, mert nem mindegy?
Benkőné Gulyás Edit: A zártkertnél is megjelölte az előterjesztő hrsz-okkal nagyon pontosan
hogy melyek azok a krónikusan jelentkező területek amelyekkel baj van, a gyümölcsösnek
bizonyos hrsz-0u területei illetve a Zalakomár-Zalakarost összekötő út a külterületi részen.
Novák Ferenc: Horváth úrnak a kérdése a kényszerintézkedések kiterjesztésére vonatkozott
mert ha az egész térségünket rendbe kívánjuk tenni az horribilis pénz és erősen
megkérdőjelezhető annak a hatékonysága és behajthatósága. Ez volt a kérdés Horváth úr
részéről hogy a belterület zártkertekre vonatkozik-e ez a kényszerintézkedés ..
Horváth Vencel: Teljes Zalakarosra.
Novák Ferenc: Vagy teljes Zalakarosra.
Torma László: Nem mert hatáskör szerint csak belterületen intézkedhet az önkormányzat,
külterületen a földhivatal, aki eljár, tehát ő a hatóság, tehát mi csak jelezhetjük feléjük és az
állampolgárok is jelezhetik a földhivatal felé, ha a külterületen és zártkerten gazos ingatlant
észlelnek.
Novák Ferenc: Hát akkor legfeljebb jelezzük a földhivatal felé ezt a problémát. Javaslom
magam is elfogadásra a helyi feladatokat. Aki ezzel egyetért, emelje fel a kezét.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 118/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A képviselőtestület elfogadja a parlagfű elleni védekezés 2016. évi feladatairól szóló
munkatervet és elrendeli annak ütemterv szerinti végrehajtását.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a feladatok előkészületeiről és a program végrehajtásáról
tájékoztassa a képviselőtestületet.
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3. A Parlagfű akció díjazására 35.000 Ft értékben ajándékutalványokat biztosít a 2016. évi
költségvetés önkormányzati kiadások címen a személyi juttatások terhére. Az
ajándékutalványok megvásárlására felhatalmazza a Hivatalt.
4. felkéri a polgármestert, jelentessen meg újságcikket a Karosi Krónikában a parlagfű mellett
melyek azok a gyomok, amelyek nagyon allergének, azokról nyújtson a lakosság számára
ismertetőt.
5. kéri a jegyzőt, hogy következetes hatósági intézkedésekkel szerezzen érvényt annak, hogy a
parlagfű és egyéb gyom általi szennyezettség minél kisebb mértékű legyen a településen.
Határidő: 2016. október 30. , 2016. május 31. – 4. pont vonatkozásában
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző)

8/ „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 85/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
Egyetért azzal, hogy a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyre vonatkozó
pályázati felhívásra Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évben is csatlakozzon a pályázati
programhoz.
Benkőné Gulyás Edit: 1995. óta minden évben csatlakoztunk ehhez a mozgalomhoz. A
verseny céljaival messzemenőkig egyetértünk. A 2016-os évben a kiemelt téma a Magyar
Turisztikai Zrt. tematikus évéhez kapcsolódóan a gasztro élmények kerültek a fókuszba és
ezért a Magyarország legvirágosabb éttermét keresik ezért hívtam itt fel az étterem
tulajdonosok figyelmét erre vonatkozóan. Támogatjuk a pályázatban való részvételt, ennek
akkor is nagyon nagy hozadéka van a városnak hogyha nem kapunk elismerést, kiemelt
elismerést hiszen szakmai zsűri minden évben megnézi a településünket és javaslatokkal él
amelyet fel tudunk használni és benne tudunk maradni ebbe a vérkeringésbe ami egy
biztosabb folytatást eredményez.
Novák Ferenc: Javaslom hogy nevezzünk be ebben az esztendőben is. Aki ezzel egyetért
emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 119/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyre vonatkozó pályázati
felhívásra Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évben is csatlakozzon a pályázati programhoz.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: Pályázati felhívás szerint
(2016. május 31. jelentkezési határidő, fotók és szöveges bemutatkozás
megküldése)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző

9/ Beszámoló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 86/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Benkőné Gulyás Edit: A beszámoló elkészítése jogszabályi kötelezettség, annak megfelelően
előirt tartalmakkal. Örvendetes hogy a demográfiai mutatóink kedvezően alakultak. Az igaz
hogy a lakosság szám 2015. december 31-én 2470 fő volt, a gyermeklétszám illetve a 0-18
éves korig sajnos 3 fővel csökkent. A hatósági tevékenység a települési önkormányzat és a
járási gyámhivatal között történik, tehát ott oszlik meg, gyermekvédelemmel kapcsolatosan.
Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli természetbeni ellátás és rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban 14 család részesülhetett évente egyszeri kiegészített támogatás volt ezen felül
még. Települési támogatás a rendkívüli élethelyzetben lévő hála istennek nem volt szükség,
viszont iskoláztatási támogatásba 13 család részesült. Babakelengye támogatás 11 esetben
történt, és a felsőoktatásban hazavárunk programban 4 fő pályázott illetve kapott támogatást.
A középiskolai tanulók támogatásával a 2014-15. évben 8, ebben a 15-16-os évben pedig 1
támogatás volt, ezt befolyásolta a feltétel rendszer is, ennek a feltétel rendszernek az
átdolgozása itt lesz előttünk a mai testületi ülésen. A szociális alapellátó központ is
elkészítette a beszámolóját, Zalakarosi gondozottak 10-en voltak, a családok támogatása az
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intézményhez érkező anyagból egész évben látható hogy jól működött, a jelzőrendszer és a
felügyelet kapcsolattartás szintén. 2016. január 1-jén család és gyermekjóléti szolgálat lett a
nevük az összevonás után és a hatósági eljárással érintett ügyek ugyan átkerültek a járási
hivatalhoz de ebben az esetben is a szolgálat havonta 3-szor látogatja ezeket a családokat. A
céljuk között kiemelt a prevenció és a jelzőrendszeri hatékonyság növelése. És nagyon
dicséretes az a megállapítás a beszámolóban hogy a településen gyermekvédelemmel
kapcsolatos feltételek adottak, az ellátás a gyermekek érdekeit szolgálta. A gyermekek
átmeneti elhelyezésére azonban még a megoldásokat keresnünk kell.
Novák Ferenc: Köszönöm a részletes tájékoztatót. Javaslom a testület számára hogy fogadjuk
el e rendkívül fontos területen végzett munka beszámolóját. Köszönjük mindazok akik ott
dolgoznak és nevelik vigyázzák gyermekeinket. Javaslom fogadjuk el. Aki ezzel egyetért
emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 121/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§.
(6) szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – elkészített átfogó értékelést az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztést a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámhivatali Osztályának küldje meg.
Határidő. 2016. május 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző

10/ A település egészségügyi ellátása (orvosi, fogorvosi ellátás, ügyelet, gyermekorvos,
védőnő) + Orvosi beszámolók
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 87/2016. (IV.21.)
számú határozata:
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A bizottság:
A település egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra.
Benkőné Gulyás Edit: Megkaptuk az egészségügyi ellátás résztvevőitől a beszámolót. Nagyon
sok pozitívum az elmúlt évihez képest. Háziorvosi szolgálatot tekintve a tartós helyettesítést
felváltotta vállalkozási formában történő feladatellátás és örömmel olvastam hogy a doktornő
a lakosságot egészségtudatos szóval jellemezte. Mind az egészség megőrzésére a meglévő
betegség gondozására a szervezett önkéntes szűrővizsgálatokon való megjelenésre és ugyan a
krónikus betegségek száma nő de jelezte ezt is hogy ez egy országos tendencia. A gyerekek
tekintetében egészségtudatos életre törekvés szintén jellemző és ezt segíti a korszerű
étkeztetés a közintézményeinkben, nagyon sokan sportolnak, felhívta a figyelmet a doktornő
arra hogy ebben a sportban egy kicsit ha több hangsúlyt kaphatnának a tömegsportban
résztvevők, tehát nemcsak a versenysport. Tudom hogy nem így van de hogy még többet
bevonni ebbe. Örvendetes hogy nálunk a védőoltásokkal semmi probléma nincsen és én most
voltam az egészséges városok koordinációs megbeszélésén, nagyon sok városban
panaszkodnak erről hogy a szülők nem engedik a védőoltásokat beadni, nálunk ez nem
jelentetett problémát, járvány nem is volt. Megjelölte a doktornő a céljait, amellyel még az
orvosi ellátást még korszerűbbé és még jobbá tudja tenni. A fogorvosnő beszámolóját szintén
egy összesítő táblázatot kaptunk, látjuk hogy nagyon sok tennivaló volt hogy megfelelő jó
ellátásba részesültek a betegek, köszönettel vettük ezt, nehezen értelmezzük ezeket a
táblázatokat mert nem vagyunk szakavatottak. A hétközi és hétvégi orvosi ügyeletet illetően
17 település tartozik ide Zalakarost illetően még a vendégeket is el kell látni. Az előterjesztő
viszont olyan negatívumokat jelölt meg ami számunkra már ismert hogy indokolatlan hívások
vannak különösen hétvégén és néha a szállodánál is azt érzik hogy kényelmi szempontok
dominálnak. Zalakaros azon túl hogy a normatíváját ebbe a szolgáltatásba beleteszi tehát hogy
orvosi ügyelet működjön plusz még 7,7 millió Ft-tal támogatja ennek a működését. A védőnő
is sok pozitívumról számolt be szaktanácsadó szakvédőnői végzettségét
kihasználva,családokat is gondoz nemcsak hogy szorosan vett feladatait látja el, köszönet a
télen működtetett pöttöm klubért és nagyon sok tevékenységéért amit tesz akár az iskolában is
egy egészséghéten pl. kiterjedt kapcsolatrendszerrel dolgozik és jól működik azt gondolom ez
a terület is. A mentőállomás beszámolójában pedig hát ismerjük hogy az országos
mentőszolgálattal kötött megállapodás szerint működnek. És mindenki örömmel vette a
település fejlesztési terven az egészségügyi intézmények hogy egy helyre kerülnek ide
települnek reméljük hogy sikeres lesz a pályázatunk és ebben az egészség dologban is nagyot
lépünk előre.
Novák Ferenc: Köszönöm. Hála istennek … volt és vannak terveink e vonatkozásban és
fontos hogy mindenki lássa ahogy az adott területen milyen tevékenység folyik. Javaslom
hogy fogadjuk el a beszámolókat és képviselőtestület egy kézfelemeléssel erősítse is meg.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 121/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A település 2015. évi egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót jelen előterjesztés, illetve
mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

11/ Beszámoló a sport helyzetéről
Előadó: Turisztikai Egyesület
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Stégli János sportszervező.
Stégli János: Úgy gondolom hogy az anyag tartalmaz három olyan fontos területet amelyet
mindenkinek a képviselőtestületnek az önkormányzatnak is respektálni kell ily módon
elsősorban a Zalakaros város utánpótlás helyzetét, Zalakaros tömegsportját a sport turizmust
és ami ennek az alapját megadja az pedig Zalakaros város létesítmény helyzete. Az év végén
elkészítésre kerül a 2017. évi sportkoncepció illetve a 2017. évtől elkészülésre kerül több éven
keresztül majd ezen szempontokat továbbra is meghatározza. Az a kérésem az önkormányzat
felé hogy elsősorban az anyagi helyzetét a sportegyesületeknek illetve a létesítmény
helyzetben ha lehetséges akkor előrelépést javaslok.
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 83/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A sport helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Benkőné Gulyás Edit: A beszámoló valóban nagyon részletes volt és mindenre kiterjedő és
azt gondolom hogy egy nagyon alapos munkát tükröz és az egy nagy előnye ennek a
beszámolónak hogy egy jó alapot ad ahhoz hogy a 2017-től 20-ig terjedő sportkoncepció
elkészüljön. Erre lehet támaszkodni. Megjelölte azokat a feladatokat mind létesítményeket
tekintve ami pedig a szakosztályok számára vagy a sport egyesületek számára amelyet
figyelembe kell fenni ennél a tervezésnél. Én köszönöm ezt a munkát és nagyon kívánom
hogy azok a megjelölt célok megvalósuljanak ebben az intervallumban majd.
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Novák Ferenc: Köszönöm. Szeretnénk jobban támogatni a sportot egyrészt növelni ezen
összeget illetve figyelünk a létesítmény helyzetre is hisz nemrég a tornaterem nyílászáróinak a
cseréjéhez is biztosítottunk egy önrészt és mi is fontosnak tartjuk és nyilván határozott tervek
alapján kell az utánpótlás nevelést megoldani. Az lenne a kérésem és azért Stégli úr kétszeres
Zalakaros sportjáért és megyei kitüntetett, tehát erkölcsileg el van ismerve, magam is
javaslom és felhívom a figyelmét a munkáltatójának hogy Stégli úr kiemelkedő munkát végez
ezen a területen és remélem hogy ez az anyagiakban is meg fog mutatkozni és további
lelkesedéssel koordinálja a település sportéletét hiszen az önkormányzatunk részéről ő az aki
igazából ennek a területnek a fő felelőse. Van-e más a kollégák részéről? Magam is gratulálok
az összeállított anyaghoz, rendkívül példaértékű és alapos munka amely ahogy képviselő
asszony fogalmazott segíti a képviselői döntés meghozatalát és nagyon fontos hogy teljes ét
átfogó képeket kapjunk az adott területről, mind az eredményekről és mind a problémákról
pedig tudjunk és keressük rá a megoldásokat és ebben nyilván szakemberekre számítunk.
Javaslom elfogadásra a sportról szóló beszámolót azon határozati javaslatokkal.
Czirákiné Pakulár Judit: Mivel nyilvános ülés keretei között vagyunk ezért csak ilyen
rébuszokba szeretnék fogalmazni, de nagyon szeretném ezt az utolsó labdát visszadobni
polgármester úrnak, mert ugyan nem tudom hogy kinek célozta, nekem-e vagy másnak de
ettől függetlenül azt gondolom hogy abban a témában amit a Stégli úr elismerésére és anyagi
elismerésére tett úgy gondolom hogy a polgármester úrnak jelentős szerepe van hogy
meghatározza hogy milyen összegekből illetve mekkora összegből lehet erre a célra fordítani.
Tehát azt gondolom hogy ezt a labdát így nyilvános keretek között így visszadobnám és
természetesen beszéljünk erről a témáról csak nem mindegy hogy milyen forrásból és nem
mindegy hogy hogyan.
Novák Ferenc: Úgy gondolom hogy a TE 134 millió Ft-ja remélhetőleg lehetőséget biztosit a
sportszervező méltó anyagi megbecsülésére hiszen a TE-nél van foglalkoztatva Stégli János.
Természetesen meg fogom keresni a munkáltatót és magam is támogatni fogom ezt a dolgot.
Aki egyetért a sport helyzetéről szóló beszámolóval emelje fel a kezét legyen szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 122/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ elfogadja a Zalakaros város sportjáról szóló beszámolót.
2./ felkéri a város sportszervezőjét, hogy a 2017-2020.évre vonatkozó sport koncepciót
legkésőbb 2016. novemberi soros ülésre terjessze a képviselőtestület elé jóváhagyás céljából.
Határidő:2016. október 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Krampek Mihály TE elnöke, Stégli János sportszervező.
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12/ Zalakarosi Értéktár testülete 2015. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Testület elnöke Novák Ferenc
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 88/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A Zalakarosi Értéktár testülete 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Benkőné Gulyás Edit: Csatlakoztunk mi is a nemzeti értékek és hungarikumok gondozásához
amit a kormányrendelet tartalmazott. A működtetője a helyi értéktárnak a közösségi ház és a
könyvtár. Van egy értéktár bizottság. Javasoljuk azonban hogy a bizottságok egy kicsit
vizsgálják felül hiszen ebben a jelenlegi közösségi ház igazgatója én azt gondolom hogy teljes
értékkel kerüljön bele, úgy volt azt hiszem hogy titkári feladatokat látott el és tisztelettel
kérdezzék meg a Klie Zoltán főépítész urat aki most már folyamatosan nem dolgozik a
településen hogy szeretne-e ebben a testületben továbbra is működni. Javasoltam a közösségi
ház igazgatójának és azt most is megteszem hogy ezt a bizottság tagságának megújítása
mellett próbáljon bevonni ebbe a munkába nagyon sok embert a településről hiszen olyan
értékeknek a megőrzéséről van szó amit nem veszíthetünk el és ezzel nagyon sok munka van
és ezeknek az értékeknek az ismerete is a lakosság körében van meg, tehát ez egy folyamatos
sziszi fuszi munka nagyon sok feladattal jár de a múltunk őrzése érdekében nagyon fontos
terület. El is ment már tapasztalatot gyűjteni, igyekszik ezen a területen is előre lépni az
igazgató úr.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. A terület fontossága, értékmegőrzése mellett két dolgot
vetett fel képviselő asszony. Az egyik az hogy javasolta Sinkovics Norbertet és magam is
egyetértek hogy teljes jogi tagja legyen az értéktár bizottságnak. A másik pedig Klie Zoltán
szerepe, ugye ő továbbra is csak más jogviszony keretében látja el a főépítészi feladatokat és
érdemes ugye mivel az épített értékekben ő korábban is ezen a területen dolgozott és jelképes
ez a dolog és nem jár semmifajta tisztelet díjjal ez ügyben, azok a tapasztalatok mint főépítész
és a településrendezési tervek gondozója is szerintem szükség van. Én azt javasolnám hogy
természetesen meg fogom kérdezni.
Benkőné Gulyás Edit: Én sem azt mondtam hogy nem, hanem kérdezzük meg hogy szeretné-e
ezt.
Novák Ferenc: Javaslom hogy Sinkovics Norbertet teljes jogú tagként vegyük fel az értéktár
bizottságba.
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Benkőné Gulyás Edit: Ez majd a bizottságnak a feladata lesz.
Novák Ferenc: Oké, jó, ezt így fogom akkor tolmácsolni és akkor ezek szerint akkor így a
helyi szabályzat alapján illetve akkor fel fogjuk kérni erre mint polgármester felkérem hogy
vegyen részt ebben ne csak mint titkári hanem mint teljes jogú tagként is vegyen részt ebben
az értéktár testületben és bízzunk abban egyre több ilyent tudunk feltárni a településen és
közkinccsé tenni.
Aki elfogadja a beszámolót kérem emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 123/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Képviselőtestülete a települési értéktár eddigi tevékenységéről szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Novák Ferenc az Értéktár Bizottság elnöke
Operatív felelős: Sinkovics Norbert a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója

19. A középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai
tanulmányi ösztöndíj” támogatásáról szóló 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 89/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai tanulmányi
ösztöndíj” támogatásáról szóló 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
vonatkozóan az alábbiakat javasolja:
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- a szociális korlátot továbbra is tartalmazza a rendelet a jelenlegi szabályozásnak
megfelelően
- A tanulmányi átlagnál a szakközépiskola illetve szakgimnázium esetén két kategória legyen,
4,5-4,7 tanulmányi átlag között 7.500,- Ft/hó, 4,7-5 tanulmányi átlag között 10 000 Ft/hó a
javasolt tanulmányi ösztöndíj, a gimnáziumnál maradjon a jelenlegi szabályozás, 4,7-5
tanulmányi átlag esetén az ösztöndíj összege 10 000 Ft/hó.
Benkőné Gulyás Edit: A rendelet módosításának a javaslatát elkészítette aljegyző úr, három
területet kell néznünk amibe a módosítás egyrészt szüksége mert a középiskolai képzési
rendszer igazából elnevezéseiben de változott, tehát gimnázium van, szakgimnázium ami
régen a szakközépiskolák voltak és a szakközépiskola szakiskola. Most ez csak egy ilyen
technikai átvezetés igazából azonban két olyan része van ennek a rendeletnek amelyet
tartalmilag meg kell néznünk hogy mit javasol. A bizottság a szociális korlátot ami tavaly
került be vagy másfél éve nem tudom pontosan ebbe a rendeletbe hasonlóan a bursa
szabályozóhoz az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíjminimum legkisebb összegének 250 %-át, tehát azokat a tanulókat szeretné ösztönözni
ezzel a bizottságunknak ez volt a javaslata hogy ez maradjon benn. A tanulmányi átlagot
tekintve pedig a szakközépiskola és a szakgimnázium esetében 4,5-4,7 között elért eredmény
7.500,- Ft-tal, a gimnázium 4,7-5 tanuló pedig 10 eFt-tal ösztönözzük, a gimnáziumban pedig
csak ez a magasabb kategória maradna hogy 4,7-5 átlagig 10 eFt. Ez a bizottság javaslata
hogy ez legyen.
Novák Ferenc: Kollégák elfogadják-e a bizottsági javaslatot? Próbáltunk könnyíteni
elsősorban a tanulmányi …
Benkőné Gulyás Edit: Kicsi korlátot szeretnék tenni, hogy a 4,71 legyen, tehát 4,7-ig van a
7.500,- Ft, akkor 4,71-től legyen a 10 eFt.
Novák Ferenc: Remélhetőleg ezzel többen hozzá tudnak jutni a rendeletben foglalt
támogatáshoz. Aki egyetért a bizottsági javaslattal és ezzel az apró módosítással emelje fel a
kezét legyen szíves.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja 8/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének az
középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok „középiskolai
tanulmányi ösztöndíj” támogatásról szóló 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

14/ Az épített értékeinek védelméről szóló Ör. végrehajtásának tapasztalatai
Előadó: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
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/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság javaslatát.
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 47/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
Az épített értékeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának
tapasztalataitól szóló előterjesztést nem tárgyalta meg, javasolja, hogy a rendelet
felülvizsgálatba a főépítész is kerüljön bevonásra.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 68/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
Az épített értékeinek védelméről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának
tapasztalataitól szóló előterjesztést nem tárgyalta meg, javasolja, hogy a rendelet
felülvizsgálatba a főépítész is kerüljön bevonásra.
Horváth Vencel: Az alternatívákat a bizottság nem tudta értelmezni mert két alternatíva volt
és nem volt egyértelműen letéve a javaslat hogy melyik alternatíva legyen és annak mik a
vonzásai.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen.
Benkőné Gulyás Edit: Még egy kiegészítést szeretnék tenni, átolvastam, hogy a 2015-ös
rendezési tervhez készített tanulmány ideillő javaslatai is kerüljenek beépítésre és hát a
szükséges átvezetéseket tegyék meg a felülvizsgálatnál.
Novák Ferenc: Alapvetően el kell dönteni de elfogadom a bizottság döntését hogy kívánunk-e
erre anyagikat is fordítani és hogyan és mint, ezt el kell majd döntetnünk és nyilván hogy
amennyiben a képviselőtestület azt mondja hogy az anyagi források biztosítanak lehetőséget,
akkor nyilván a következő évi költségvetésben ezt nevesíteni kell.
Horváth Vencel: Hogy lehet hozzájutni, tehát a hozzájutás feltételeit is ….
Novák Ferenc: Igen, így van. Jó akkor javaslom hogy akkor ez jöjjön vissza majd, úgy
gondolom nem a legsürgősebb teendő de nyilvánvaló dolog hogy akár a következő évi
költségvetést is érintő tételről lehet szó amennyiben a testület úgy dönt hogy anyagi forrásokat
rendel az épített értékek védelméhez, úgyhogy egy őszi időpontot javaslom hogy a
képviselőtestület elé ez visszakerüljön. Nem tudom hogy ez elfogadható-e így? Tehát akkor
újra visszahozzuk a témát. Aki ezzel egyetért emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 124/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ az épített környezet értékeinek védelméről szóló 27/2005. (XII.16.) számú önkormányzati
rendelet végrehajtásának tapasztalatairól készült tájékoztatást tudomásul veszi, valamint
felkéri a polgármestert a rendelet felülvizsgálatának elkészíttetésére a főépítész bevonásával.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

15/ Bölcsőde szakmai programja
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi bizottság javaslatát.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 90/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A Bölcsőde szakmai programját az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Benkőné Gulyás Edit: A módosításnak szakmai okai voltak hogy megváltozott az intézmény
adataiban változás történt illetve a nemzeti rehabilitációs és szociális hivatal által lefolytatott
ellenőrzés hiánypótlást irt elő. Ezekkel a kiegészítésekkel illetve módosításokkal együtt
készítették el sajátos arculatukat is beépítve a bölcsőde szakmai programját, a házirendet is
kiegészítették és mindezekkel együtt a bizottság javasolja elfogadásra. És örömmel szeretném
mondani és köszönet a hivatal dolgozóinak sokat fáradtak abban hogy végre határozatlan
idejű működési engedélye van a bölcsödének. Köszönet érte.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Aki elfogadja a bölcsőde szakmai programját emelje fel a
kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 125/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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1./ jóváhagyja a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének módosított
szakmai programját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Szenyéri Lászlóné mb. intézményvezető

20. Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlan bérlete (SZASZ szerz. felülvizsg., Turisztikai E. kérése)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 91/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlan bérletére (SZASZ szerz. felülvizsg., Turisztikai E. kérése)
vonatkozóan az alábbiakat javasolja:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatti épület I.
emelet 3. számú irodáját 2016. május 1. napjától 10 000 Ft/hó bérleti díj ellenében a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület számára biztosítsa.
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy kérje fel a Zalakarosi Turisztikai Egyesület
elnökét, gondoskodjon arról, hogy a kerékpáros ház működéséhez kapcsolódó tevékenység
jelenjen meg a Zalakarosi Turisztikai Egyesület olyan alkalmazottja munkaköri leírásában,
akinek a munkavégzési helye a Tourinform Iroda, úgy hogy a pályázati feltételrendszernek
való megfelelés biztosított legyen.
- javasolja a képviselőtestület számára a Szociális Alapellátó Szolgálattal kötendő módosító
megállapodás előterjesztés szerinti jóváhagyását.
Benkőné Gulyás Edit: Ebben az előterjesztésben nemcsak a TE kérelme volt hanem egy
másik pontja is van mégpedig a szociális alapellátó szolgálat mivel létszámuk lecsökkent
kevesebb helyiségre tart igényt a Zrínyi u. 2-ben, és ezért javasoljuk hogy a szerződésben
ezek a határozatban megjelölt pontok illetve helyiségek szerepeljenek, tehát módosításra
kerüljön a szerződés, a csökkent munkatársi létszámhoz szükséges tehát ez a 4 helyiség amit
megjelöltek, és mindezekért 30 eFt/fő/hó bérleti díjat fizet a kistérség az
önkormányzatunknak. A második pontja volt az amit a TE kérelme volt. Ehhez javasolja a
képviselőtestület számára a bizottság hogy az emeleti 3-as számú irodát 2016. május 1-től 10
eFt/hó bérleti díj ellenében a TE számára biztosítsa. Javasolja továbbá a képviselőtestület
számára azt is kérje fel a TE elnökét gondoskodjon arról hogy a kerékpáros ház működéséhez
kapcsolódó tevékenység jelenjen meg a TE olyan alkalmazottja munkaköri leírásában akinek
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munkavégzési helye a Tourinform iroda úgy hogy a pályázati feltétel rendszernek való
megfelelés biztosított legyen.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Magam is egyetértek és tegnap a kistérséget tájékoztattam
a helyzetről. Nyilván örömmel vették hogy kisebbedtek a terhek. Elfogadásra javaslom a
bizottsági elnök asszony mondandóját.
Horváth Vencel: Mivel itt elhagyott és nem használt irodákról van szó annak a temperálása és
a zárása az a városgondnokság hatáskörébe kerüljön, tehát legyen felelőse mert ott valójában
lesz egy épületrész ami nem használt.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Nyilván erre fokozott figyelmet kell fordítani akár a
városgondnokság által is. Egyetértek a képviselő úrral. Javaslom akkor a két bérleti díjnak a
megállapítását és azon intelmek megfogadását, amelyet képviselő úr a nem használt
helyiségeknek a gondozására, felügyeletére tett. Aki ezzel egyetért emelje fel a kezét legyen
szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 126/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felhatalmazza a polgármestert a Szociális Alapellátó Központtal az előterjesztés szerinti
módosító megállapodás aláírására, melyben az 1./; 3./; 5./; 6./ pontok módosulnak. A
módosítás 2016. május 1. napjától lép hatályba.
2./ a Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatti épület I. emelet 3. számú irodáját 2016. május 1.
napjától 10.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében Zalakarosi Turisztikai Egyesület számára
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó Zalakarosi Turisztikai Egyesülettel
kötendő bérleti megállapodás aláírására.
3./ felkéri a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnökét, gondoskodjon arról, hogy a kerékpáros
ház működéséhez kapcsolódó tevékenység jelenjen meg a Zalakarosi Turisztikai Egyesület
olyan alkalmazottja munkaköri leírásában, akinek a munkavégzési helye a Tourinform Iroda,
úgy hogy a pályázati feltételrendszernek való megfelelés biztosított legyen.
4. felkéri a polgármestert, hogy a Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatti épület nem használt
irodahelyiségeinek gondozását, felügyeletét a településgondnokságon keresztül biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens - 1-2 pont vonatkozásában
Koma Ildikó – 3. pont vonatkozásában, határozat kivonat megküldése a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke és Molnár Veronika Tourinform
iroda vezető részére
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Torma László aljegyző – 4. pont vonatkozásában – településgondnokság
részére utasítás adás
17/ Bankszámla vezetés meghosszabbítása az OTP Nyrt-vel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 53/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára, hogy az előterjesztéstől eltérően két év
határozott időre kerüljön a szerződés meghosszabbításra a számlavezető pénzintézettel, a
határozati javaslatban is szereplő bármelyik fél általi 30 napos felmondási határidővel
mindennemű pénzügyi kötelezettség vállalás nélküli szerződésfelbontási feltétellel.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 74/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A bizottság javasolja a képviselőtestület számára, hogy az előterjesztéstől eltérően két év
határozott időre kerüljön a szerződés meghosszabbításra a számlavezető pénzintézettel, a
határozati javaslatban is szereplő bármelyik fél általi 30 napos felmondási határidővel
mindennemű pénzügyi kötelezettség vállalás nélküli szerződésfelbontási feltétellel.
Horváth Vencel: Úgy tudom hogy a bizottsági tárgyalást követően ismételten módosítás és
fordulat következett az ügyben. azt javasolnám a pénzügyi osztályvezető asszonynak az
ismertetésére mert ott arról volt szó hogy két éves időtartam, a szerződés felbontási
klauzúrájába bent volt hogy bármelyik fél indokolással 30 napon belül felmondhassa ezt a
jogviszonyt, de változás történt ehhez képest. Én javaslom hogy az osztályvezető asszony ezt
ismertesse.
Magyarné Kovács Judit: A közbeszerzési szakértőnk véleménye alapján nincs akadálya
annak hogy határozatlan időre kössük a bankszámla szerződést, viszont egy javaslat van
hozzá még, hogy a képviselőtestület ennek ellenére két év múlva vizsgálja felül a
bankszámla szerződést és továbbra is maradjon benn a 30 napos felmondási lehetőség. Azért
volt ezelőtt problémás a határozatlan idejű szerződés mert úgy tudtuk hogy erre is vonatkozik
a 8 millió Ft-os értékhatár a bankszámla szolgáltatásra, de közbe kiderült hogy más
értékhatár vonatkozik rá.
Horváth Vencel: A felmondási határidőre nem mondtam el hogy mindennemű követelés és
anyagi konzekvencia nélkül lehessen ez a 30 napos felmondási határidő, ez egy nagyon
lényeges szempont.
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Novák Ferenc: Köszönöm és ha jól értettem akkor korábban volt a két év határozott vagy
pedig …
Magyarné Kovács Judit: Eredeti javaslatban határozatlan idejű volt, utána mivel nem volt
tiszta a biztonság érdekébe javasoltuk a két éves szerződést, de később érkezett meg a
közbeszerzési szakértőnknek a véleménye aki elmondta hogy erre nem az a határérték
vonatkozik mint másra.
Horváth Vencel: A határozatot kéne megfogalmazni aminek a lényege az hogy határozatlan
idejű szerződés, két év múlva kölcsönös felülvizsgálat és bármelyik fél mindennemű
kártalanítás nélkül egymáshoz megfelelő intézett felmondási szabályokkal mindennemű
következmény nélkül bármelyik fél felmondhassa, tehát ez a pontosított és új verzió.
Novák Ferenc: Így van. Ezzel látom mindeni egyetért, aki ezt így elfogadja emelje fel a kezét
legyen szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 127/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ az OTP Bank Nyrt-t bízza meg Zalakaros Város Önkormányzata költségvetési
elszámolási számla és alszámláinak vezetésével határozatlan időtartamra 2016. június 1-jétől,
azzal, hogy a szerződő felek írásbeli nyilatkozattal minden hónap első napjával mindennemű
pénzügyi kötelezettség vállalás nélkül felmondhatják, e döntésükről 30 nappal a változtatást
megelőzően kötelesek egymást értesíteni, a szerződés hatályba lépésétől számított 2 év múlva
a szerződést felül kell vizsgálni.
2./ felhatalmazza a Polgármestert a bankszámlaszerződés aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

18/ Megbízási szerződés módosítása könyvvizsgálói feladatok ellátására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
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Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 54/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
Megbízási szerződés módosítása könyvvizsgálói feladatok ellátására
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 75/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
Megbízási szerződés módosítása könyvvizsgálói feladatok ellátására
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Aki ezzel egyetért emelje fel a kezét legyen szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 128/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Szijártóné Gorza Klárával (8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8.) a könyvvizsgálói feladatok
ellátására 2016. április 30-ig kötött megbízási szerződés időtartamát változatlan feltételekkel
2018. április 30-ig meghosszabbítja 100.000+ÁFA Ft/hó, azaz bruttó 127.000 -Ft/hó
megbízási díj ellenében.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Dr. Szentgyörgyvölgyi
Eszter, jogi referens

19/ Lakóhely környezeti állapotáról jelentés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 55/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
Lakóhely környezeti állapotáról jelentés
- javasolja a képviselőtestület számára az intézkedési terv elfogadását, azzal, hogy a tervben
szereplő feladatok valamint az utak és járdák állapotfelmérése és felújításuk költségbecslése
rangsorolva a felhasználható forrás megjelölésével kerüljön vissza a májusi soros testületi
ülésre.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 76/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
Lakóhely környezeti állapotáról jelentés
- javasolja a képviselőtestület számára az intézkedési terv elfogadását, azzal, hogy a tervben
szereplő feladatok valamint az utak és járdák állapotfelmérése és felújításuk költségbecslése
rangsorolva a felhasználható forrás megjelölésével kerüljön vissza a májusi soros testületi
ülésre.
Benkőné Gulyás Edit: A beruházási városfejlesztési osztály eleget tett a képviselőtestület
kérésének hogy készüljön intézkedési terv. Ezt megtették. A tervben ebben az intézkedési
tervben szereplő feladatok valamint az urak járdák állapotfelmérését és a felújításuk
költségbecslését rangsorolva prioritási sorrendet alkotva szeretnénk kérni májusi soros ülésre
megjelölve a felhasználható forrást is hogy ez kerüljön így vissza és akkor konkrét lesz a
dolog.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Többek között a víz elvezetési problémáknak is neki kell
állni és nem lehet azt 2020-ig kitolni hanem ehhez forrásokat is kell nyilván rendelni a
prioritások függvényében.
Horváth Vencel: És még egy pontosítás, tehát azért hogy egyértelmű legyen, úgy szerepel az
hogy a Kanicai erdőbe való víz ne kerüljön levezetésre, nem az volt a tulajdonosoknak illetve
az erdőbirtokosságnak a kérése, hanem olyan pontszerű levezetés ne történjen ami már olyan
kavernás részeket hozott .. és olyan talajeroziót hogy akár 50-100 …-es nagyságú vízmosások
alakultak ki tehát a megoldás keresésébe nem ez a tiltásnak a dolga szerepeljen, hanem az
szerepeljen hogy hogy lehet ugy megoldani a vizelvezetést hogy ezek a problémák ne jöjjenek
létre, azért hogy egyértelmü legyen mindenkinek a számára.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Az egyik problémára megoldási javaslatot tett illetve azt a
módszert amit javasol az anyag azt nem tartja megfelelően képviselő úr és ezt figyelembe kéri
venni.
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Horváth Vencel: Mert fölösleges beruházásra kényszerítené az önkormányzatot valójában a
lefolyásnak a pontszerűsége illetve annak a csillapítása megoldás ne azért hogy külön
szippantgassunk meg olyan műtárgyakat építsünk ami fölösleges lenne és fölösleges pénz
lenne.
Novák Ferenc: Köszönöm. Egy nagyon fontos dologról van szó hiszen másodszor esik szó de
remélhetőleg a következő testületi ülésen pedig erre végleges döntés születik. Aki ezt a
javaslatot így elfogadja emelje fel a kezét legyen szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 129/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a lakóhely környezeti állapotáról szóló intézkedési tervet elfogadja, azzal, hogy a tervben
szereplő feladatok valamint az utak és járdák állapotfelmérése és felújításuk költségbecslése
rangsorolva a felhasználható forrás megjelölésével kerüljön vissza a májusi soros testületi
ülésre.
2./ felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő Panoráma utca 42-44 ingatlanok
vízelvezetése tárgyában az előterjesztésben szereplő javaslat helyett olyan megoldást
kerestessen, hogy a vízelvezetés milyen módon oldható meg, úgy, hogy a jelenleg fennálló
problémák ne jöjjenek újra létre.
Határidő: 2016. május 19. – 1. pont vonatkozásában
2016. június 23. – 2. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri ibolya városfejlesztési osztályvezető

20/ A Zalakaros 293. hrsz. É-i területének bérbevételére érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 57/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
A Zalakaros 293. hrsz. É-i területének bérbevételére érkezett ajánlatok elbírálását az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
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Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 78/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A Zalakaros 293. hrsz. É-i területének bérbevételére érkezett ajánlatok elbírálását az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Magam is támogatom, írásba megfogalmazásra került amelyik ajánlatok
beérkeztek azon feltételekkel az ingatlan bizonyos részét adjuk akkor az érintetteknek bérbe.
Aki ezzel egyetért emelje fel a kezét legyen szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 130/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./bérbe adja a tulajdonában lévő Zalakaros, 293 hrsz.-ú ingatlan É-i részének 900 m 2
nagyságú területrészét Stump József vállalkozónak vidámpark elhelyezése céljából 2016.
július 01- és 2016. szeptember 01 közötti időszakra, 400.000 Ft./bérleti időszak bérleti díj
ellenében, valamint felhatalmazza a polgármestert, a bérbeadással kapcsolatos bérleti
szerződés elkészíttetésére és aláírására.
2./ bérbe adja a tulajdonában lévő Zalakaros, 293 hrsz.-ú ingatlan É-i részének 900 m 2
nagyságú területrészét Big Show Time Kft részére cirkusz elhelyezése céljából 2016. július
04- és 2016. augusztus 28. közötti időszakra, 400.000 Ft./bérleti időszak bérleti díj ellenében,
valamint felhatalmazza a polgármestert, a bérbeadással kapcsolatos bérleti szerződés
elkészíttetésére és aláírására.
Határidő: 2016. május 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

21/ Ipari parkok, iparterületek fejlesztésére pályázat kidolgozása, ipari park pályázat
megírására ajánlati felhívás kibocsátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Szabóné dr. Csányi Marianna: Közbeszerzési bizottság tárgyalta az ajánlati felhívást
megvizsgálta, azon bizonyos nem érdembeli pontosításokat hajtott végre amelyeknek a
módosított változata már feltöltésre került. Javasolja ennek megfelelően az ajánlati felhívás
kibocsátását.
Novák Ferenc: Gőzerővel dolgozunk azon hogy megfelelő telephelyeket tudjunk
Behiákpusztán kialakítani ami 100 %-os támogatottságú várhatóan, ez ennek a projektnek a
címe aminek alapján ezt be tudnánk nyújtani és ezt az ajánlati felhívást szeretnénk kibocsátani
hogy a következő lépcsőfokot megtehessük a projekt megvalósításának érdekében.
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 51/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármester kérje fel a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezetőségét,
hogy vizsgálja meg, az ipari parkban való esetleges részvételi pályázaton elinduljon és ezt a
középtávú fejlesztéseinél figyelembe vegye.
- javasolja a képviselőtestület számára, kérje fel a polgármestert, hogy a pályázaton történő
sikeres részvétel érdekében a rendezési terv módosítását soron kívül indítsa el.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 72/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármester kérje fel a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezetőségét,
hogy vizsgálja meg, az ipari parkban való esetleges részvételi pályázaton elinduljon és ezt a
középtávú fejlesztéseinél figyelembe vegye.
- javasolja a képviselőtestület számára, kérje fel a polgármestert, hogy a pályázaton történő
sikeres részvétel érdekében a rendezési terv módosítását soron kívül indítsa el.
Horváth Vencel: Komplexen volt ez a dolog mert ahhoz hogy ezt megtehessük a rendezési
terv módosításának az indítására is felkéri a polgármester urat, másrészt pedig tekintettel arra
hogy itt a vállalkozó partnereket kéne belevonni a pályázathoz, ezért javasolja polgármester
úrnak hogy a Gránit gyógyfürdő zrt. vezetőségét kérje fel arra hogy az ipari parkba való
esetleges részvételi pályázaton elinduljon és ez a középtávú fejlesztéseinél vegye figyelembe
mivel mindenki számára egyértelmű legyen, önmagunk nem valósíthatjuk meg hanem
legalább két partnert kell keresni, az egyik partnernek javasoljuk azt ……………. sípol a
felvétel, nem hallható ……… azért hogy a pályázat sikeresebb legyen.
Novák Ferenc: Horváth úr összefoglalta ezt a lehetőséget, úgy gondolom érdemes ezzel
mindenképpen élni és javaslom akkor a komplex csomag ilyetén való elfogadását azaz
nemcsak az ajánlati felhívás hanem ahogy említette a rendezési terv módosításának elindítását
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illetve a Gránit Zrt. bevonását is a projektbe. Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel
szavazzon.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 131/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatni kívánt, „Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának az
ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zalakaroson fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP1.1.1-15
felhívásra
pályázatírási,
projektmenedzsmenti,
projekt
előkészítési,
pályázatmenedzselési feladatok ellátása.” tárgyú, Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumot elfogadja.
2./ Felkéri a közbeszerzési szakértőt, hogy regisztrálja a közbeszerzést a Közbeszerzési
Adatbázisba, lássa el elektronikus aláírással és küldje ki ajánlattevők részére az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumot.
3./ felkéri a polgármester, hogy kérje fel a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezetőségét, hogy vizsgálja
meg, az ipari parkban való esetleges részvételi pályázaton elinduljon és ezt a középtávú
fejlesztéseinél figyelembe vegye.
4./ felkéri a polgármestert, hogy a pályázaton történő sikeres részvétel érdekében a rendezési
terv módosítását soron kívül indítsa el.
Határidő: 2016. május 23.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Tóth Enikő projektmenedzser
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

22/ Rendezési terv módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 45/2016. (IV.21.) számú határozata:
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A bizottság:
A rendezési terv módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 66/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A rendezési terv módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Horváth Vencel: A bizottsági ülésen a főépítész úr a következő tájékoztatást adta, hogy ez az
elfogadott rendezési tervünk nem egy komplex felülvizsgálata hanem csak az un. fürdő
területére tervezett közösségi épületnek a dolgainak a rendezése, ezért javasoljuk ezt
tekintettel a pályázatra külön kezelni elfogadni, mert a bizottsági ülésen nemcsak a park kft.
telephelyén lévő dolgok változtatása is felmerült hanem a fürdőn az esetleges un. ipari
területének az áthelyezése akkor ott is besorolási övezetek módosítására lenne szükség, tehát
ezt fogadjuk el de a következő lépéseknél nemcsak a park kft-nek az igényét hanem a
fürdőnek az esetleges igényét is vegyük figyelembe, tehát ez kitekintő javaslat volt az
elfogadás mellett.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Ugye különböző fázisban vannak a rendezési terv
módosítását kötődően az előbb is kaptam felhatalmazást arra hogy a főépítész úr hogy ipari
park vonatkozásában is tegye meg a szükséges lépéseket ahogy Horváth úr jelezte látogató
központtal kötődő egyedi döntésünk. Ezzel kapcsolatban egyrészt szükséges törvényi előírás.
Javaslom a képviselőtestület számára hogy ezt kérelmezze és járuljon hozzál. Aki ezzel
egyetért emelje fel a kezét legyen szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja 9/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendeletét a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2015. (IX. 11.)
rendeletmódosításáról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
Képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 132/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros város településszerkezeti tervének módosításáról az alábbiak szerint dönt:
1.) E határozat 1. sz. mellékletét képező településszerkezeti terv módosításának leírása
elfogadásra kerül.
2. E határozat 2. sz. mellékletét képező, 2016 dátummal ellátott módosított településszerkezeti
terv a mellékletben jelölt tervezési területek határán belül elfogadásra kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
1. sz. melléklet: településszerkezeti terv módosításának leírása
Településszerkezeti terv leírásában a vegyes rendeltetésű területek meghatározása a
következők szerint módosul:
vegyes területek (településközpont és intézményi vegyes területek)
A településközpont vegyes rendeltetés lakó- és egyéb funkciók egy övezetben történő
elhelyezését jelenti az OTÉK értelmezése szerint. Településközpont vegyes területként
szabályozott a Hegyalja utca és Kapitány köz sarkán lévő 3 telek, melyek közül az egyiken
kereskedelmi funkció található. Településközpont vegyes terület található a Zrínyi Miklós
utca mindkét oldalán, ahol lakóépületek és néhány intézmény (orvosi rendelő,
gyógyszertárak) helyezkedik el, valamint a Gyógyfürdő tér északi és keleti oldalán.
Intézményi vegyes területként szabályozottak a Napnyugat köz északi oldalán lévő oktatási
intézmények (általános iskola, óvoda), a rendőrség és orvosi rendelő területe, a Zrínyi Miklós
utca és a Jegenye sor sarkán lévő tűzoltóság és mentőszolgálat telke, valamint a Gyógyfürdő
tér déli oldalán lévő szálloda épületek és szolgáltató ház telkei, valamint a Gyógyfürdő
tömbjének északnyugati sarkán a gyógyhelyi látogatóközpont területe.
Településszerkezeti terv leírásában a vegyes a település területi mérlege az alábbiak
szerint módosul:
3. A település területi mérlege
A település közigazgatási területének egészére vonatkozó, az eltérő területfelhasználási
kategóriába tartozó meglévő és tervezett területek meghatározása és összegzése hektárban.
Zalakaros - Területi mérleg
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meglévő

terület (ha)

tervezett

Beépítésre szánt területek
Lk (Kisvárosias Lakóövezet)

0,81

1,26

2,07

Lke (Kervárosias Lakóövezet)

65,25

72,52

137,77

Lf (Falusias Lakóövezet)

9,84

45

54,84

Vt (Településközpont Vegyes)

2,16

1,21

3,37

0

3,57

3,57

1,32

2,95

4,27

3,9

14,67

18,57

19,15

40,16

59,31

0

3,21

3,21

14,41

0,92

15,33

Ksz (Különleges szakrális)

0,52

0

0,52

Ksp (Különleges sportterület)

5,95

25,98

31,93

104,24

-1,07

103,17

Zk (Zöldterület, közkert)

1,51

1,63

3,14

Zp (Zöldterület, közpark)

5,59

3,27

8,86

118,36

316,09

434,45

25,91

6,39

32,3

Má (Általános Mezőgazdasági)

452,36

57,29

509,65

Mk (Kertes Mezőgazdasági)

226,66

0

226,66

V (Vízgazdálkodási Terület)

22,41

1,14

23,55

Tk (Természet közeli terület)

0

7,98

7,98

3,14

0

3,14

Vi (Intézményközpont Vegyes)
Gksz (Gazdasági,kereskedelmi szolgáltató)
Gip (Gazdasági, egyéb ipari)
Üü (Üdülőházas Üdülőterület)
Kk (Különleges kemping terület)
Kst (Különleges strand terület)

Beépítésre nem szánt területek
Köu (Közlekedési terület)

Eg (Gazdasági Erdőterület)
Ev (Védelmi Erdőterület)

Kt (Különleges- Temető)
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Kb-p (Különleges- pincesor)
Kb-sp (Különleges - Sport)
Kb-sze (Különleges- Szennyvíz)

Összesen:

0

12,54

12,54

6,9

0

6,9

0

16,18

16,18

1723,28
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2. sz. melléklet: módosított településszerkezeti terv (Külön pdf fájlban is)
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23/ Forgalmi rend felülvizsgálat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Alapvetően a termáltó és öko part, az Üdülő sor és a Termál út Üdülő sorra és
a Boda hegyi javaslatra vonatkozó javaslatsorokat tartalmazza és a bizottságok tárgyalták.
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 58/2016. (IV.21.) számú határozata:
A bizottság:
A Forgalmi rend előterjesztést az alábbi módosítással és kiegészítéssel javasolja elfogadásra:
- nem javasolja a fürdő melletti D-i úton a gépjármű forgalomkorlátozó tábla kihelyezését.
- javasolja felkérni a polgármestert, vizsgálja meg, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő,
de jelenleg használaton kívüli táblák vagy olyan táblák, amelyek után nem történik bérleti
díjfizetés saját önkormányzati tulajdonú területre vagy engedéllyel magántulajdonú területre
történő kihelyezését, ezáltal jobban előjelezni az esetleges parkolókat.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 79/2016. (IV.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A Forgalmi rend előterjesztést az alábbi módosítással és kiegészítéssel javasolja elfogadásra:
- nem javasolja a fürdő melletti D-i úton a gépjármű forgalomkorlátozó tábla kihelyezését.
- javasolja felkérni a polgármestert, vizsgálja meg, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő,
de jelenleg használaton kívüli táblák vagy olyan táblák, amelyek után nem történik bérleti
díjfizetés saját önkormányzati tulajdonú területre vagy engedéllyel magántulajdonú területre
történő kihelyezését, ezáltal jobban előjelezni az esetleges parkolókat.
Horváth Vencel: Nem javasolja a fürdő melletti D-i úton a gépjármű forgalom korlátozására a
tábla kihelyezését mert végig tárgyalásra került, valójába azért hogy a fürdőnek az élmény és
az F épület közti részére lévő behordása biztosított legyen valamint a jelenleg az építési telken
áthaladó ideiglenes úton a fürdőn lévő vállalkozások megközelítése érdekében nem tehető ki
teljes körűen erre az utcára a tábla hanem csak a Termál úttól a mozgáskorlátozott
parkolóknak a K-i részéig lehetne kitenni ezt a táblát, tehát valójában nincs értelme hogy ezt a
dolgot kitegyük. Ugyanakkor felkéri a polgármester urat hogy vizsgálja meg hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő de jelenleg használaton kívüli táblákra egy olyan táblák
kerüljenek kihelyezésre hogy a parkolókat jobban előjelezni szükséges, valamint azon
önkormányzati telkekre amelyiken ezek alkalmasak a parkolók előjelzésére akkor a meglévő
használaton kívüli táblák áthelyezésével ezt amennyibe lehetséges biztosítsuk. Ez volt az
egyik. Tehát ez a bizottsági vélemény.
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Akkor van egy képviselői véleményem ami valójában még mindig nem zárult le az öko tó
lassan beüzemelésre kerül. Az ökotó és a tehát a városi közutak és az ökotó raktára közti
megközelités kérdése ami valójába a fürdő és a bérlők közti jogviszony, de azért hogy ennek
az üzletnek a megközelítése érdekébe én javaslom továbbra is hogy azt a virágvályuval
amivel lezárjuk az ökotóhoz lévő közterület bejáratot az ne oda kerüljön elhelyezésre hanem
az un. fürdő vizmü véd területének az É-Ny-i sarkába és arra a murvás részre a vállalkozónak
a közterületen szállító nagy teherbírású autóit legalább addig engedjük meg várakoztatni
áruszállitás idejére, mert máskülönben ha szükséges nem tudja behordani az árut tehát ezért
mint képviselői indítványként, még egyszer mondom ez nem bizottsági javaslat ezt fontoljuk
meg és legalább addig de még egyszer mondom csak áruszállításra csak az üzlet áruszállitásra
és az áruszállítás időtartamáig eddig a területig engedjük be. Nem lenne célszerü beengedni az
ott magánterületen lévő üzlet kerthelyisége mellé mert az már zavarná a forgalmat, de így
azért a vállalkozónak az életét se teljes mértékbe ne nehezítsük meg, ezért mondtam én, ezt
fontoljuk meg.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Van-e észrevétel a forgalmi rendhez még kötődően?
Bizottság megtette a javaslatát amely egyértelműsítette képviselő úr hogy a parkolók jobb
megtalálását szolgáló milyen intézkedéseket tenné és tett egy javaslatot arra hogy a fürdőn
illetve a tó mellett működő étterem ellátására megkönnyítésére adjunk lehetőséget az érintett
vállalkozó számára hogy közelebb jöhessen az utánpótlását az üzlethez meg tudja oldani. Itt a
Regina étterem melletti területről van szó, ennek a módját ki kell…
Horváth Vencel: Attól K-re.
Novák Ferenc: Attól K-re.
Horváth Vencel: Attól K-re az a murvázott rész, tehát ne az út végén legyen a zárás hanem
merőlegesen a vizmü kút véd területének a Ny-i kerítését É-ra meghosszabbítjuk akkor arra a
vonalra kerüljenek ez kihelyezésre mert akkor lesz egy olyan rész ahol az áruszállítás miatti
árufeltöltésre ha szükséges mert valószínű hogy szükséges a vállalkozónak akkor legalább az
áruszállító autókat abba a részbe a megállását engedjük meg mert máskülönben nem tudja
megoldani.
Novák Ferenc: Így van, tehát szabályozzuk az ott lévő forgalmat és itt adjuk meg a
lehetőséget az áruszállítás, árufeltöltésre hogy általában ne tegyük szabaddá ezt a placcot.
Horváth Vencel: Így van és ha szükséges akkor a mellette pavilon… kapja meg ezt a területet
mert ha üzletek vannak akkor annak árufeltöltése is van.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Akkor ennek értelmében és a korábbi bizottsági álláspont
értelmében javaslom a forgalmi rend ilyen irányú meghatározását. Aki ezzel egyetért emelje
fel a kezét legyenszives.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 133/2016. (IV.28.) számú határozata:






Képviselőtestület:
1./ Egyetért a forgalmi rend változásokra tett javaslatokkal, és az alábbiakat rendeli el:
A Termáltó és Ökopart parkoló forgalmi rendjének rendezése érdekében a parkoló útjának
déli ágára egy kötelező haladási irány jelzőtáblát, az északi ágra behajtani tilos jelzőtáblát,
valamint elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát kell kihelyezni. A parkolóhoz vezető bejárati útra
megállást tiltó jelzőtáblát, valamint 30 km/h sebességcsökkentő táblát kell kihelyezni.
Az árurakodás segítése érdekében Fürdő déli bejárata melletti útszakasz „meglévő
mozgáskorlátozott parkoló” és a Termál út közötti szakaszára várakozni tilos kivéve
árurakodás jelzőtábla kihelyezését rendeli el.
A Bodahegyi útra fekvőrendőr elhelyezését rendeli el.
2./ felkéri a polgármestert, hogy a fürdő területén található, de a termáltó és ökopart felé is
nyitó étterem raktárának megközelíthetősége miatt tegye lehetővé az áruszállító gépjárművek
a fürdőnek az ún. vízmű védterületének az É-Ny-i sarkáig behajthassanak és várakozzanak az
áruszállítás idejére.
3./ felkéri a polgármestert, vizsgálja meg, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, de
jelenleg használaton kívüli táblák vagy olyan táblák, amelyek után nem történik bérleti
díjfizetés saját önkormányzati tulajdonú területre vagy engedéllyel magántulajdonú területre
történő kihelyezését, ezáltal jobban előjelezni az esetleges parkolókat.
4./ A forgalmi rend változás miatt felmerült költségeket (táblák kihelyezése) a 2016. évi
költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

Napirenden kívül:
Novák Ferenc: A képviselőtestület rövid tájékoztatást kapott ülés előtt a honlap
vonatkozásában, hogyan állnak a munkálatok és abban megfogalmazódott egy kérdés amiről
külön nem beszéltünk, illetve beszéltünk róla. Beérkezett egy kérelem hogy kérik a határidő
meghosszabbítását május 15-ig és ehhez hozzá kell járulnunk és ehhez képviselőtestületi
döntés kell, tehát az a kérése az érintett vállalkozónak hogy a leadási határidőt hosszabbítsuk
meg május 15-ig, és kéri a képviselőtestületet ennek elbírálására. Javaslom magam is
elfogadásra. Nem tudunk mit tenni, nem tudott elkészülni vele kapcsolódó vállalkozások
44

miatt indoklással. Szavazásra tehetem fel? Aki egyetért azzal hogy a honlapunkat készítő cég
vállalkozási határideje a honlap elkészítési határidejére amely az önkormányzati honlapra
vonatkozik meghosszabbítsuk május 15-ei határidővel emelje fel a kezét legyen szíves.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 134/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ hozzájárul ahhoz, hogy a Morgens Design Kft.-vel (Nagykanizsa, Fő u. 10.) Zalakaros
város honlapjának megújítására kötött vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2016. május
15- re módosuljon.
2./ felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

Interpelláció:
Novák Ferenc: Kérdezem jegyző asszonyt hogy mi van olyan téma amit meg kell tárgyalnunk
mielőtt még a közérdekű bejelentések vagy interpellációkra rátérnénk?
Szabóné dr. Csányi Marianna: Nincs.
Novák Ferenc: Remélhetőleg túljutottunk a sok sok napirendi közel 40 napirendi ponton.
Kérdezem képviselő társaimat hogy mi van olyan jellegű közérdekű bejelentés, észrevétel,
kérdés, interpelláció ami település életéhez kötődő?
Benkőné Gulyás Edit: A Temető utcai árokkal kapcsolatosan kaptam észrevételt hogy nagyon
nagyon büdös az árok és mindaddig amíg most majd májusban elénk kerül az utak, árkok
felújítása, tisztítása, addig is szeretnénk ha megtörténne ennek a tisztítása hogy ne legyen
……
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Nyilván csak egy átmosással lehet segíteni rajta illetve az a
kérésem hogy a képviselő asszony és tudom hogy képviselő urat meg engem is megkerestek
ez ügyben, kérem azt hogy amikor a következő alkalommal az utak, járdák állapotára szó van
és tárgyal a képviselőtestület az anyagi források függvényében a szükséges teendőket, vegyük
fel azokat a terveket amelyek ennek az ároknap a problematikájának a megoldására születtek
az elmúlt 10 évben hogy a képviselőtestület ezzel szembesülhessen, és anyagi forrásokat
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hozzárendelve ezt a problémát meg tudja oldani. Tehát az lenne a kérdésem hogy ehhez a
kérdéshez így nyúljunk
akkor hozzá és akkor erről kapjunk egy tájékoztatást.
Amennyiben más nincs, mindenkinek köszönöm a rendkívül hosszú részt vételt és
eredményes munkát.
Mivel több napirend nem volt, a nyílt ülést 14,32 órakor bezárta.
Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Benkőné Gulyás Edit
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Magyar Mária
Jkv. hitelesítő
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