Határozat: 134 - 147
Rendelet: 10 - 12

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. augusztus 12-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. augusztus 12-én 14,00
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyar Mária, Magyarné Kovács Judit, Marton Tamás, Novák Ferenc képviselők,
Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető.
Igazoltan távol van: Szabadics József képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Magyar Mária és Marton Tamás képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ A 2010. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú
Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ Szavazatszámláló bizottság/helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ Közoktatási Megállapodás felülvizsgálata Balatonmagyaród Község
Önkormányzatával
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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5/ Önkormányzati víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetésére tanulmány előkészítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/ Garázs építési helyének kijelölésére javaslat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás VI. sz. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ Pályázat benyújtása nemzetközi kapcsolatok ápolására
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
9/ Nemzetközi kapcsolatokról tájékoztató
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
10/ Zalakaros, Sport u. csapadékvíz-elvezetése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11/ Zalakaros 261/35 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom
törlése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ Egyéb ügyek
12/1/ Zalakaros, A-1 jelű árok becsatlakozása a Banyavölgyi patakba
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/2/ 2010. évi Szemétszállítás közszolgáltatási díjtételei
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/3/ Bölcsödében II. csoport indítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/4/ Biztosítási szolgáltató megbízása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/5/ Iskolai buszsofőri álláshelyekről tájékoztatás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/6/ Karos Krónika terjedelmének bővítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/7/ Karos Park Kft. ügyvezetőjének nyugdíjazása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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Zárt ülés keretében javasolja a 10., 11., 12/7. sz. napirend megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 134/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirend zárt ülés keretében történő
megtárgyalását.

1/ A 2010. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismertette a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 7/2010. (VIII.12.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az előterjesztést.

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, a bizottsági javaslatot figyelembe
véve.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
10/2010. (VIII.13.) számú önkormányzati rendelete
a 2010.évi költségvetésről szóló
2/2010.(II.12.) számú
Önkormányzati rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, a többszörösen módosított, államháztartásról szóló
1992.évi XXXVIII. tv. és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.)
számú Kormányrendelet alapján a 2010.évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.12.) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A”R” 3.§. (1) - (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszegét 1.335.695
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
A bevételi előirányzatokon belül
- Az intézményi működési bevételeket

133.750 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

367.158 eFt-ban

- Az önkormányzatok költségvetési támogatását

258.552 eFt-ban

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
- A támogatás értékű bevételeket
- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

8.700 eFt-ban
461.192 eFt-ban
15.500eFt-ban

Európai Uniós projektekhez támogatás

413.628 eFt-ban

- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

28.000 eFt-ban

- A kölcsönöket
- A pénzforgalom nélküli bevételeket

6.000 eFt-ban
72.343 eFt-ban

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

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

292.948 eFt-ban
74.969 eFt-ban
384.187 eFt-ban
17.874 eFt-ban
67.748 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat
- felújítási kiadásokat

324.873 eFt-ban
69.000 eFt-ban

5

- felhalmozási célú támogatásokat

21.790 eFt-ban

- kölcsönöket

2.000 eFt-ban

- a tartalékokat

74.509 eFt-ban

a finanszírozási kiadásokat (hiteltörlesztés)

5.797 eFt-ban

hagyja jóvá.
2. §
A”R” 8.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint
69.000 eFt előirányzattal hagyja jóvá.
3. §
A”R” 9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint
állapítja. Ezen belül a beruházások előirányzatát 324.873 eFt összeggel hagyja jóvá.
4.§
A 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 53.6247 eFt összegben hagyja jóvá.
5.§
A 11.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékait a 7. számú mellékletben felsorolt célokra
azzal hagyja jóvá, hogy egyben meghatározza azok átcsoportosításra való jogosultságát is.
6.§
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Rendelkezéseit az I. félévi beszámolóban alkalmazni kell.
Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2010. augusztus 13.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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2/ A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú
Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
11/2010. (VIII.13.) számú rendelete
a 13/1998. (V.25.) számú fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről
önkormányzati rendelet módositásáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§(1) bekezdése valamint közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 15. §. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a
következő rendeletet alkotja.
1. §
/1/ A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 7.§. /2/ bek. az alábbiak szerint módosul:
„7.§
/2/ A fizetőparkoló helyen a váltható legrövidebb idő 15 perc időtartam, a váltható
leghosszabb idő 10 óra (tíz) időtartam.”
2. §
Az Ör. 9. § /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Pótdíjak
/1/ Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen:
a/ díjfizetés nélkül várakozik,
b/ a kifizetett várakozási időt 1 óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, az 1
órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi,
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c/ ha az érvényes jegy, bérlet vagy a díjmentességet tanúsító igazolvány a gépkocsiban jól
látható módon nincsen kihelyezve, és azt ellenőrzéskor nem pótolja,
várakozási esetenként II. sz. melléklet szerinti összeg szerinti 1 órai várakozási díjat, továbbá
pótdíjat köteles fizetni.
Záró rendelkezések
3.§.
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Kihirdetve.
Zalakaros, 2010. augusztus 13.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző
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3/ 2010. évi Szemétszállítás közszolgáltatási díjtételei
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
12/2010. (VIII.13.) számú rendelete
A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) számú rendelet
módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:

1.§.
A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) rendelet 3.sz.
melléklete az alábbiak szerint módosul:
3. számú melléklet
A közszolgáltatás díjtételei 2010. évben
- Háztartások száma
- Ürítések éves száma
- 1 ürítésre jutó díj
Szelektív hulladékgyűjtés
az Önkormányzat által fizetendő 2010.évi díj

1725
78
172,70,- Ft + Áfa
2.702.700,- Ft + Áfa
23. 236.785.- Ft +Áfa
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2.§.
Záró rendelkezések
A rendelet 2010. január l. napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Záradék:
Kihirdetve:
2010. augusztus 13.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a Saubermacher-Pannonia Kft. 2010. évi
költségkalkulációját és díjjavaslatát.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 135/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Elfogadja a Saubermacher-Pannonia Kft. 2010. évi költségkalkulációját és díjjavaslatát a
hulladékszállítás díjtételeire vonatkozóan azzal, hogy a Saubermacher-Pannonia Kft. 2010.
augusztus 31-ig 436.000,- Ft + Áfa összeget jóváír Zalakaros Város Önkormányzata javára.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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4/ Szavazatszámláló bizottság/helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 136/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az 1997. évi C. tv. 23. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében a szavazatszámláló
bizottságba 5 tagot és 2 póttagot választ, a tv. 30. §. alapján az igazolással szavazás
lebonyolítására kijelölt szavazatszámláló bizottságba 7 tagot választ az alábbiak szerint:
1) 1. számu szavazókör: Zalakaros, Fő u. 8. (Közösségi Ház)
1/ Tag: Baracskai Gyuláné
2/ Tag: Giber Zoltánné
3/ Tag: Dörgönyéné Szili Veronika
4/ Póttag: Lidvin Sándor Endre
5/ Póttag: Nagy Ferenc
6/ Póttag: Vargáné Marton Mária
7/ Póttag: Csinyátné Jankó Szilvia

Zalakaros, Dózsa Gy. u. 1.
Zalakaros, Liget u. 3.
Zalakaros, Fenyőfa köz 7.
Zalakaros, Hegyalja u. 58.
Zalakaros, Pipacs u. 15.
Zalakaros, Liget u. 34/c.
Zalakaros, Seregély u. 17.

2. számu szavazókör: Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10. (Tourinform Iroda)
1/ Tag: Szabadi Gyöngyi
2/ Tag: Perusza Béláné
3/ Tag: Ország Ilona
4/ Póttag: Imrei Lászlóné
5/ Póttag: Baloghné Fábos Éva

Zalakaros, Petőfi u. 32.
Zalakaros, Pipacs u. 19.
Zalakaros, Petőfi u. 7.
Zalakaros, Petőfi u. 17.
Zalakaros, Liget u. 61.

A megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai az esküt a Polgármester előtt teszik le.
2) A helyi választási bizottság tagjai:
1/ Tag: Rédics László
2/ Tag: Szörcsök Jánosné
3/ Tag: Bodor Gyula
4/ Póttag: Kiss József
5/ Póttag: Horváth Lászlóné

Zalakaros, Liget u. 26/c.
Zalakaros, Fő u. 49.
Zalakaros, Fő u. 18.
Zalakaros, Hegyalja u. 53.
Zalakaros, Temető u. 5.
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A megválasztott helyi választási bizottság tagjai az esküt a Polgármester előtt teszik le.
3) Jelen módosítással egyidejűleg módosul a 28/2010. (II.11.) számú Képviselőtestületi
határozat.
Határidő: Azonnal
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

5/ Közoktatási Megállapodás felülvizsgálata Balatonmagyaród Község
Önkormányzatával
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Magyarné Kovács Judit: Felveti, hogy a 4 fő gyermek szállítása hogy történik?
Benkőné Gulyás Edit: A Balatonmagyaródi Önkormányzat saját falugondnoki buszán szállítja
a gyermekeket.
Marton Tamás: A balatonmagyaródi gyermekek létszáma nem veszélyezteti-e a zalakarosi
gyermekeket?
Benkőné Gulyás Edit: A balatonmagyaródi gyermekeken kívül minden óvodás gyermek
zalakarosi lakos.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a testületet arról, hogy Balatonmagyaród
Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összege 1 főre vetítve 173 eFt.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat ’A’ változatát az elhangzott
kiegészítéssel.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 137/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy Balatonmagyaród Önkormányzatával a Közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 81.§ /1/ bek. e./pontja és a /3/ bek. alapján megkötött közoktatási
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megállapodás időtartama az eredeti megállapodásban foglalt feltételekkel a 2010/2011.
tanévre – 2011. augusztus 31-ig meghosszabbításra kerüljön.
Az önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összegét 4 gyermek ellátását tekintve
692.000,- Ft összegben állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Balatonmagyaród önkormányzatát a képviselőtestület döntéséről értesíteni kell.
Határidő. Azonnal és 2010. augusztus 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

6/ Önkormányzati víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetésére tanulmány előkészítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: A magas költségekre tekintettel javasolja elhalasztani a döntést.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért a halasztással.
Dr Hegedüs Ferenc: Véleménye szerint célszerű lenne felmérni a gyógyvízzel kapcsolatos
problémákat is.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a ’B’ változatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 138/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az Önkormányzati víz- és csatornaszolgáltatás üzemeltetésére vonatkozó tanulmány
elkészítésére a beérkezett 1 db ajánlat alapján nem ad megbízást.
A Képviselőtestület döntéséről az L-Kódex Bt-t (Nagykanizsa, Bősze K. köz 5.) tájékoztatni
kell.
Határidő: 2010. augusztus 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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7/ Garázs építési helyének kijelölésére javaslat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Magyarné Kovács Judit: Túl értékesnek tartja a Jegenye soron található területet.
Bazsó János: Felveti, hogy az orvosi rendelő áthelyezésekor nem lesz-e kicsi a terület?
Marton Tamás: Javasolja, hogy az önkormányzat vásároljon területet.
Dr Hegedüs Ferenc: Felveti, hogy az ügyelet udvarára lehetne-e garázsokat építeni?
Szirtes Lajos: Javasolja, garázs építési helyének kijelöléséül az orvosi ügyelet udvarára,
valamint egyéb, nem önkormányzati területekre is terjedjen ki a vizsgálat, és e napirendet a
testület a szeptemberi ülésen ismételten tárgyalja meg.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 139/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a hivatali gépjárművek tárolására szolgáló építmény helyének
kijelöléséül az orvosi ügyelet udvarára, valamint egyéb, nem önkormányzati területekre is
terjedjen ki a vizsgálat.
A napirendet a szeptemberi soros ülésen ismételten tárgyalja.
Határidő: Azonnal és
2010. szeptember 9.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
2/ A garázsok engedélyezésére és kiviteli terveinek elkészítésére ajánlatot adó cégeket a
Képviselőtestület döntéséről tájékoztatni kell.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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8/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás VI. sz. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 140/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a Társulási Megállapodás 5. számú mellékletének módosításával
és elfogadja a Társulási Megállapodás VI. számú módosítását az
előterjesztésnek megfelelően.
2/ A Képviselőtestület döntéséről a Kistérségi Társulást tájékoztatni kell.
Határidő: 2010. augusztus 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

9/ Pályázat benyújtása nemzetközi kapcsolatok ápolására
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a puchheimi küldöttség nagyobb létszámban, a lengyel és az
ausztriai delegáció alacsonyabb létszámban kerüljön fogadásra.
Dr Hegedüs Ferenc: Az ICON Hungary Kft. ajánlatát javasolja elfogadni.
Czirákiné Pakulár Judit: Tájékoztatja a testületet, hogy az ICON Hungary Kft-vel az
együttműködés során jó kapcsolat alakult ki, korrekt, megbízható cég.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 141/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért az európai unió által kiírt „A testvérvárosi találkozók” című önrész nélküli
pályázat benyújtásával.
Határidő: 2010.szeptember 1
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
2/ A pályázatot készítésére az ICON Hungary Kft. ajánlatát fogadja el.
A pályázat írás díja 100.000,- Ft + Áfa, mely magába foglalja a pályázat elkészítését,
határidőben történő benyújtását.
Eredményességi javadalmazás: 100.000,- Ft + Áfa.
3/ Amennyiben az ICON Hungary Kft-vel a pályázat elkészítésére vonatkozó megállapodás
nem kerül aláivásra, akkor a Produktív Iroda Győgy ajánlattevővel köt megállapodást a
pályázat elkészítésére, 69.000,- Ft + Áfa áron. A pályázat sikeressége esetén a sikerdíj 2 %.
Határidő: 2010.szeptember 1.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
4/ A pályázathoz szükséges költségeket a 2010. évi költségvetés működési célú általános
tartaléka terhére biztosítja.

10/ Nemzetközi kapcsolatokról tájékoztató
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: A nemzetközi kapcsolatok ápolásának fontosságát hangsúlyozza.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 142/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A partnertelepülési kapcsolatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: 2010. augusztus 18. és folyamatos

11/ Zalakaros, A-1 jelű árok becsatlakozása a Banyavölgyi patakba
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 143/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elfogadja a NIVEL-BAU Kft. (8861 Szepetnek, Királyi P. u. 21.) Zalakaros, A-1 jelű árok
becsatlakozása a Banyavölgyi patakba kiviteli munkáira adott nettó 1.454.840,-Ft összegű
ajánlatát.
2. A pénzügyi forrást a 2010. évi költségvetés beruházási céljainál tervezett összeg terhére
biztosítja.
3. Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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12/ Bölcsödében II. csoport indítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a gyermekek létszámának
növekedése miatt szükséges lenne a bölcsödében a II. csoport indítása az ősz folyamán.
Javasolja, hogy a 2. csoport 2010. október 1 napjától történő indításával a képviselőtestület
értsen egyet, melynek érdekében a szakmai programban a 2 csoportra vonatkozó előírások
módosítása szükséges
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremben megjelent.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 144/2010. (VIII.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy 2010. október 1. napjától a bölcsödében II. csoport kerüljön indításra.
Az intézmény a II.csoport indításához szükséges intézkedéseket (személyi feltételek) tegye
meg, továbbá a működési költségekre vonatkozóan készítsen előterjesztést a szeptemberi
ülésre.
Egyetért az intézményegység szakmai programjának módosításával, az alábbiak szerint:
1.1 Az intézmény főbb adatai
A bölcsődei csoportok száma: 2
1.5.A Bölcsőde rövid bemutatása:
Személyi feltételek
Bölcsődevezető/gondozónő
1 fő
Gondozónő
3 fő
Élelmezésvezető ( integrált int. létszámában)
1 fő
Házimunkás, karbantartó ( -„-)
1 fő
Kisegítő
2 fő
Határidő: azonnal, 2010. szeptember 9.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Benkőné Gulyás Edit igazgató
13/ Biztosítási szolgáltató megbízása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Bácsai Attiláné: Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat 2010. szeptember 1. napjától
kezdődően a Pannon Safe Biztosítási Alkusz Kft-t (7623 Pécs, Rét u. 49.) bízza meg
biztosítási ügyeinek intézésével.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 145/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
2010. szeptember 1. napjától kezdődően a Pannon Safe Biztosítási Alkusz Kft-t (7623 Pécs,
Rét u. 49.) bízza meg biztosítási ügyeinek intézésével.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2010. szeptember 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

14/ Iskolai buszsofőri álláshelyekről tájékoztatás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a buszsofőri álláshelyek betöltése
közcélú foglalkoztatás keretében nem lehetséges, ezért a testület felhatalmazását kéri a
létszámkeret bővítéséhez.
Marton Tamás: Javasolja, hogy az álláshelyekre vonatkozóan cégeket kellene megbízni.
Szirtes Lajos: Véleménye szerint a sofőri munkákat célszerű összevonni a karbantartási
munkákkal. Az önkormányzat feltételesen 1 létszám bővítését engedélyezi azzal, hogy a
lehetőségeket szükséges vizsgálni.
Szavazásra teszi fel az elhangzott határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 146/2010. (VIII.12.) számu határozata:
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Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a sofőri munkákat össze kell vonni a karbantartási munkákkal, az
álláshely betöltésének lehetőségét vizsgálni kell.
1 fő munkavállalói létszám bővítését engedélyezi az iskolában.
Határidő: Azonnal
Felelős: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
Szirtes Lajos polgármester

15/ Karos Krónika terjedelmének bővítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta: Az októberi választásokra tekintettel szükséges a Karos Krónika
szeptemberi számában 4 oldalas mellékletet, mint választási mellékletet megjelentetni. 90 eFt
+ Áfa a melléklet költsége.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 147/2010. (VIII.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy az októberi önkormányzati választásokra tekintettel – a nyilvánosság
biztosítása érdekében - a Karos Krónika szeptemberi számában 4 oldalas melléklet jelenjen
meg, melynek költsége 90 eFt + Áfa.
A felmerülő költséget a 2010. évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2010. szeptember 17.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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Szirtes Lajos: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. elnöksége - a
bérlőket képviselő Dr Kovács Lóránt ügyvéd által benyújtott kérelem alapján - a bérleti
díjakat csökkentése ügyében tárgyalást folytat a bérlőkkel.
Dr Hegedüs Ferenc: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Pro Sanitate díjat átvette, egyben
köszönetet mond a Képviselőtestületnek.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a civil szervezetek támogatásáról a szeptemberi testületi
ülésen döntsön a testület.

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

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Magyar Mária
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Marton Tamás
Jkv. hitelesítő
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