Határozat: 151 – 152
154 - 176
Rendelet: 13 - 14

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. szeptember 9-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. szeptember 9-én 10,00
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, Szabadics
József képviselők, Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Novák Ferenc és Szabadics József képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Napirend előtt:
Polgármester beszámolója
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolóját.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 151/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Polgármester beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2/ A 16/2010. (II.11.) számu Képviselőtestületi határozat 2. pontja végrehajtási határidejét
meghosszabbítja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ A 113/2010. (VI.10.) számu Képviselőtestületi határozat végrehajtási határidejét
meghosszabbítja.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.)
számú Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ Az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) számú Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
4/ Zalakaros Város Településfejlesztési Koncepciója és a hozzá tartozó Integrált
Városfejlesztési Stratégia jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
5/ A kőkeresztek felújításának a helyzete
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/ Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Horváth József kuratórium elnöke
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7/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia kuratórium elnöke
8/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Kovács Tamás kuratórium elnöke
9/ 2011. évi ellenőrzési terv megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
10/ Ciklusprogram értékelése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11/ Karos Park Kft. 2010. 01 – 06. hó eredménybemutatása
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia ügyvezető
12/ Helyi természeti értékek védelme
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
13/ Garázsok építési helyének kijelölésére javaslat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
14/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
15/ Közterület elnevezése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
16/ A Karos Park Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
17/ Dél-zalai Víz-, és Csatornamű Zrt. kezdeményezése alapítványi támogatásra
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
18/ Helyiségbérleti szerződés felfüggesztése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
19/ Bölcsőde második csoportjának indítása
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
20/ Fellebbezés állattartási ügyében
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
21/ Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
22/ Ingatlanok felajánlása megvásárlásra
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
23/ Tourinform Iroda átalakítása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
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24/ Támogatások
A/ Támogatási pályázatok
B/ Intézményi pót-előirányzati kérelmek
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
25/ Zalakaros, Liget u. 39. /A/B/C/D. szám alatti önkormányzati lakások bérlésére
beérkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
26/ Káldiné Kopcsándi Szilvia a Karos Park KFT ügyvezetőjének korengedményes
öregségi nyugdíja
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
27/ Közbeszerzési és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
28/ Pince Söröző bérlése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
29/ Beiskolázási segély kérelem elutasítása ügyében fellebbezés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
30/ Ingatlan ügyek
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
31/ Zalakaros, Gyöngyvirág sor közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
32/Egyéb ügyek

Zárt ülés keretében javasolja a 11., 20., 21., 22.,23., 25., 26., 28., 29., 30., 31. sz. napirend
megtárgyalását.
Ügyrendi javaslatként javasolja: Káldiné Kopcsándi Szilvia személyes kérésére a
képviselőtestület elsőként tárgyalja a 11.számu napirendet.
Szabadics József: Javasolja napirendre felvenni a Polgármester jutalma című előterjesztést.
Marton Tamás: Javasolja napirendként felvenni: - Az ELMIB Rt. megkeresése energiamegtakarítással járó pályázaton történő részvételre című napirendet.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
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Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 152/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal, valamint a napirendek tárgyalási
sorrendjére vonatkozó javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

Szirtes Lajos: Elrendeli a 152/2010. (IX.09.) számu határozat alapján a 11.sz.napirend zárt
ülés keretében történő megtárgyalását.

1/ Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.)
számú Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 8/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Elfogadásra a Képviselőtestületnek a rendeletmódosítást.
Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 12/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési
kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13) számú rendelet módosítását az előterjesztésnek
megfelelően javasolja elfogadni.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
13/2010. (IX.10.) számú rendelete
Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről
12/2003. (VI.13.) számú rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban: Önkormányzat) az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28.§.(1) bekezdésében
foglaltak megvalósítására, illetve a 28.§.(2) bekezdésében kapott felhatalmazás, továbbá a
vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. törvény, a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló többszörösen módosított 38/1995. (V.05.) számú
Kormányrendelet alapján a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés fejlesztési
feltételeinek biztosítása érdekében a Vizi közmű fejlesztési hozzájárulás fizetési
kötelezettségéről az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
/1/ Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az út- és közműépítési hozzájárulás
fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.) számú rendelet (továbbiakban Ör.) 2. sz.
melléklet 16.pontja az alábbiak szerint módosul:
2. számú melléklet
Zalakaros Város Önkormányzatának egyedileg megállapított közműfejlesztési
hozzájárulásai
16. Zalakaros Üdülősortól keletre lévő terület építése, közművesítése az alábbiak szerint:
( hrsz-ok: 1472;1481-1486; 287/1 )
Víz közmű hozzájárulás:
Szennyvíz közmű hozzájárulás:
Közvilágítás hozzájárulás:
Út hozzájárulás:

50,- Ft/m2
36,- Ft/m2
109,- Ft/m2
607,- Ft/m2
2.§.

A rendelet kihirdetése napján lét hatályba.
Szirtes Lajos
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve:
Zalakaros, 2010. szeptember 10.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző
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2/ Az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) számú Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 21/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra, hogy az állattartásról szóló Ör-be
kerüljön bele az ebek azonosító chippel történő ellátása , melynek költségeit az Önkormányzat
átvállalja , az oltási könyvek költségeit az eb tulajdonosok viseljék.
Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 28/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) számú Önkormányzati rendeletet az előterjesztésnek
megfelelően elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára.
Egyetért azzal, hogy a chipek valamint a kis-állategészségügyi könyvek költségét az
önkormányzat átvállalja.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy az előterjesztésben
még nem szerepeltek az egyedi azonosítók (chipek) költségei. A hatósági állatorvos
tájékoztatása szerint 570-790 Ft / db nettó áron lehet megvásárolni a kedvezőbb
árfekvésűeket. Javasolja, hogy a képviselőtestület a 790 Ft/db nettó költségű chip
megvásárlásával értsen egyet, illetve biztosítson fedezetet.
Az állatorvos a chip behelyezéséért költséget nem számol fel.
Dr Hegedüs Ferenc: Felveti, hogy az új, Uniós szabványoknak megfelelőek-e a befogott ebek
jelenlegi tartásának helye. Amennyiben az önkormányzat nem tudja biztosítani a szabályszerű
ellátást, akkor igénybe kellene venni a Nagykanizsai kutyabefogadó hely szolgáltatásait.
Véleménye szerint az egész állattartási rendelet felülvizsgálata szükséges.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Az önkormányzati rendelet uniós jogharmonizációja a jogszabályi
előírásoknak megfelelően megtörtént, azonban az aktuális jogszabályi változások miatti
felülvizsgálata indokolt. A Nagykanizsai állatmenhely csak abban az esetben fogad más
településről állatot, ha szabad kapacitással rendelkezik. Azokat az állatokat, amelyeknek a
kötelező tartási ideje lejárt és a menhely befogadja, minden esetben térítés ellenében
beszállítjuk Nagykanizsára. A gyepmester által befogott állatok tartásának a helyét
felülvizsgáljuk.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
14/2010. (IX.10.) számú rendelete
Az állattartásról szóló 12/2004. /IV.21./ rendelete számú rendeletének módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII.tv. 31.§ (2)
bekezdésében, továbbá az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
/továbbiakban: Avt./ és végrehajtási rendeletei figyelembe vételével az állattartás központi
jogszabályokban nem szabályozott kérdéseinek rendezése érdekében az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§
A rendelet 2.§ (1) bekezdése az alábbi c., d., e., f., pontokkal egészül ki:
c. ebtartó: az eb tulajdonjogával rendelkező, vagy az eb felügyeletét ellátó személy, aki a
tulajdonában álló, használatában levő zalakarosi ingatlanon vagy épületben ebet tart.
d. biztonságos egyedi azonosítás: mikrochippel történő megjelölés. Az elektronikus
azonosító rendszer (mikrochip, transzponder) meghatározott, rögzített és elektronikusan
tárolt adatok ebhez való kapcsolására szolgál.
e. megbízott állatorvos: az az állatorvos, aki a Magyar Állatorvosi Kamara által kiállított,
érvényes működési engedéllyel rendelkezik.
f. .mikrochip: külön szabvány szerinti1 elektronikus azonosító rendszer, mely az állat
szervezetébe helyezve az állat egyedi azonosítására alkalmas.
2.§.
/1/ Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az állattartásról 12/2004. /IV.21./
Rendelete 9/B.§, 9/C.§, 9/D.§, 9/E.§-al egészül ki:
9/B.§
Az ebek biztonságos egyedi azonosítása
(1) Minden eb tartós, biztonságos, egyedi azonosíthatóságát az ebtartó az eb 3 hónapos
életkorának betöltése után, legkésőbb az eb 6 hónapos életkorának eléréséig köteles
mikrochip behelyezésével biztosítani.
(2) Amennyiben az ebet más okból (tenyésztői szervezet előírása miatt, egységes
európai állatútlevél kiváltása miatt vagy egyéb okból) mikrochip behelyezésével
1

11784 ISO,vagy 11785 ISO
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korábban egyedileg már megjelölték, úgy a tulajdonos legkésőbb az eb tárgyévben
esedékessé váló veszettség elleni védőoltásának beadásakor az eb mikrochipes
megjelöléséről köteles a megbízott állatorvost tájékoztatni és a szükséges adatokat
rendelkezésre bocsátani.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltnál idősebb állatot, ha beültetett chippel még nem
rendelkezik, az új ebtartó a tartás megkezdését (az állat hozzá kerülését) követő 30
napon belül köteles chippel ellátni.
(4) A mikrochipnek az ebekbe történő beültetését kizárólag a megbízott állatorvos
végezheti.
(5) Az állattartó a chippel ellátott eb adatait köteles a Magyar Állatorvosi Kamara által
működtetett nyilvántartó rendszerben regisztráltatni. A regisztrációt a megbízott
állatorvos végzi. A regisztrálást ugyanazon eb esetében csak egyszer kell elvégezni.

9/C.§
A város közterületein csak az e rendeletben meghatározott egyedi azonosítóval ellátott ebet
lehet sétáltatni. A közterület-felügyelet ellenőrizheti, hogy a közterületen sétáltatott eb egyedi
azonosítóval meg van-e jelölve.
9/D.§
(1) Az e rendelet alkalmazása során felmerült adatok rögzítésére, kezelésére és
továbbítására a megbízott állatorvos és a jegyző rendelkezik jogosultsággal.
(2) A nyilvántartás a következő adatokat tartalmazhatja:
a.) az ebtulajdonos adatai (név, lakcíme);
b.) az eb fajtája, születési ideje, neme, színe, neve;
c.) az eb tartós egyedi azonosíthatóságának (mikrochip) adatai;
d.) az eb egyedi jellemzői (leírása, tartási helye);
e.) a nyilvántartásba vétel időpontja;
f.) a veszettség elleni legutóbbi védőoltás időpontja.
(3) Az adatkezelő a kezelt adatokat az alábbi feladatok ellátásához használja fel:
a.) kötelező védőoltások és szűrővizsgálatok határidőben történő elvégzésének az
ellenőrzése;
b.) az elkóborolt ebek azonosítása és visszajuttatása az állattartó számára;
c.) a szabálysértő állattartók azonosítása;
d.) állatmenhelyről való örökbefogadás előtti tájékoztatás;
e.) veszettség elleni védőoltás meglétének a dokumentálása, kiemelten a
kutyatámadások esetét.
(4) A személyes adatok kezelésében érintettek jogai, illetve azok érvényesítése a személyi
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvényben foglaltak szerint történik.
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(5) A mikrochippel megjelölt állatok adatainak, valamint az ebek veszettség elleni
védőoltására vonatkozó adatok nyilvántartása érdekében az Önkormányzat e
rendeletben foglaltak szerint együttműködik a Magyar Állatorvosi Kamarával.
9/E.§
Az ebek egyedi azonosításával kapcsolatos kötelezés a Polgármester hatáskörébe tartozik.
3.§
A rendelet 10.§ (2) bekezdése a következővel egészül ki:
/2/ Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki
- az ebek biztonsági egyedi azonosítására vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget.
4.§
(1)
E rendelet 2010. szeptember 29. napján lép hatályba, a (2) bekezdésében foglalt
kivétellel.
(2)

A rendelet 2. §. 9/C §-a, valamint a 3.§-a 2011. január 1. napján lép hatályba.

(3)
A 2010. szeptember 29. előtt született ebek tartós, egyedi azonosíthatóságáról, az
ebtartó legkésőbb a 2010. év során esedékes veszettség elleni védőoltás során, mikrochip
behelyeztetésével köteles gondoskodni.

Szirtes Lajos
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010. szeptember 10-én.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat 1-es pontját.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a 2. pont B/ változatát azzal a kiegészítéssel, hogy a
befogott ebek tartásának helye kerüljön megvizsgálásra.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 154/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zalakaros város területén tartott, nyilvántartásba vett ebek egyedi tartós azonosításának
biztosításáról szóló rendeletében meghatározott chipbeültetés költségét, 790,- Ft + Áfa/eb
összeget a 2010. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
A chipeltetési akcióban biztosított kedvezmények hatálya nem terjed ki az ebet tenyésztési
céllal tartókra és a veszélyes ebek tartóira.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: 2010. szeptember 30.
2. Az ebek számára 2010. január 1. napjától kötelezően előirt Kisállat Egészségügyi Könyv
tulajdonosokat terhelő költségeit nem vállalja.
3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a befogott ebek tartásának helye kerüljön
megvizsgálásra.
Határidő: 2010. október 15.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

3/ Beszámoló a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szijártóné Gorza Klára: Ismerteti a könyvvizsgálói véleményét.
(Könyvvizsgálói vélemény a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 9/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az I. féléves beszámoló elfogadását.
Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy Zalamerenye község Önkormányzata tartozásának
rendezésére a Hivatal tegyen intézkedéseket.
.
Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 13/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadását.
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 155/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

4/ Zalakaros Város Településfejlesztési Koncepciója és a hozzá tartozó Integrált
Városfejlesztési Stratégia jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van: Karmazin József városi főépítész.
Karmazin József: Több mint másfél éves tervezési folyamat végére értünk. A koncepció öt
alkalommal került a képviselőtestület elé. Továbbá két konzultáció során foglalkozott a
testület az anyaggal. A tervező minden felvetett javaslatot megvizsgált és beépítette a
koncepcióba. Javasolja az előterjesztés elfogadását.
Szabadics József: A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Mivel a
Képviselőtestület már többször foglalkozott a koncepcióval, ezért elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr Hegedüs Ferenc: A településfejlesztési koncepcióban meghatározottak jelentős feladatokat
adnak a következő képviselőtestület számára.
Szirtes Lajos: A bizottságok elfogadásra ajánlják az előterjesztést. Javasolja az új
képviselőtestületnek, hogy a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe, a szükséges
korrekciókat végezzék el, a gazdasági és egyéb célkitűzések megvalósítása érdekében.
Szavazásra teszi a javaslatával kiegészített határozati javaslatot.

13

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 156/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A „Zalakaros Város Településfejlesztési Koncepció 2010” és Zalakaros Város Integrált
Városfejlesztési Stratégiája dokumentumot az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
A Koncepció, és annak önálló munkarészeként készült Integrált Településfejlesztési Stratégia
alapján kell összehangolni a további fejlesztéseket, illetve megalapozni a következőkben
készítendő településrendezési terveket.
Határidő: 2011. december 31. és folyamatos.
Felelős: Polgármester.
2/ Javasolja az új képviselőtestület számára, hogy a koncepcióban foglaltakat vegye
figyelembe, a szükséges korrekciókat végezzék el, a jövő önkormányzatának gazdasági és
egyéb célkitűzései megvalósítása érdekében.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester

5/ A kőkeresztek felújításának a helyzete
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van: Karmazin József városi főépítész.
Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést tájékoztatás céljából meghallgatta
és azt tudomásul vette, a napirendre vonatkozóan határozatot nem hozott.
Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 24/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
A kőkeresztek felújításának a helyzetére vonatkozó előterjesztés elfogadását javasolják a
képviselőtestület számára azzal, hogy az előterjesztésben meghatározott 2 db kőkereszt
felújításra kerüljön, a Fő u. 4. szám alatti kereszt áthelyezést követő felújítását azzal, hogy a
kőkereszt helyére javaslatot kell kérni az egyházközségtől, illetve vizsgálni szükséges a
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pincesörözőtől délre lévő zöldterületen való elhelyezést, illetve ennek a régi településközpont
terveivel való összeegyeztethetőségét.
Karmazin József: Megvizsgálta az Ügyrendi és Igazgatási bizottság határozatában megjelölt
helyszint. A területrész beépítésére vonatkozó terv figyelembevételével nem célszerű a
településközpont rekonstrukcióját megelőzően a keresztet a felvetett helyszínre áthelyezni.
Az előterjesztésben szereplő további két kőkereszt felújításának azonban nincsen akadálya.
Szabadics József: Elfogadásra javasolja az előterjesztést, valamint a pénzügyi fedezet 1 millió
Ft összegben történő biztosítását.
Novák Ferenc: Egyetért azzal, hogy 2 db kőkereszt kerüljön felújításra.
Szirtes Lajos: A régi templom előtti terület rekonstrukciója, valamint az új templom előtti
terület esztétikus kialakítása továbbra is elvégzendő feladat.
Benkőné Gulyás Edit: Körültekintően készült a régi templom előtti tér felújítására vonatkozó
javaslat. Figyelmébe ajánlja a képviselőtestületnek az igényesebb megoldás választását.
El kellene bontani a megemelt szintet és díszburkolattal ellátni a teret. Az új templom előtti
tér rendezése miatt is tartottak helyszíni szemlét, azonban a végső kialakítás miatt célszerű
az uj plébános véleményét is figyelembe venni.
Novák Ferenc: Javasolja annak vizsgálatát, hogy a régi templom előtt az igényesebb
kivitelezés milyen költségkihatással jár.
Szirtes Lajos: Az elhangzottak figyelembevételével javasolja a régi templom előtti 28-as nyt.
Sz., valamint a 29. nyt. sz. 7522 hrsz-ú út menti kőkereszt felújítását megrendelni november
15-ig történő befejezéssel. A 25. nyt. sz. Fő u. 4 sz. alatti telken álló kőkereszt áthelyezését
továbbra is vizsgálni szükséges, ki kell kérni az egyházközség véleményét. A régi templom
környékének rendezését a következő évi költségvetés tervezésénél és megvalósításánál
javasolja figyelembe venni.
Szavazásra teszi fel a javaslatával kiegészített határozati javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 157/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A régi templom előtti 28-as nyt. sz., valamint a 29. nyt. sz. 7522 hrsz-ú út menti kőkereszt
felújítását az előterjesztés szerint meg kell rendelni november 15-ig történő befejezéssel a
111/2010. (VI.11.) számú határozatban meghatározottak figyelembevételével.
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Bodor István kőszobrász-restaurátor által meghatározott kőkereszt felújítási technológiával
egyetért.
2/ A Fő u. 4. sz. alatti kőkereszt új helyét továbbra is vizsgálni szükséges az Egyházközség
véleményének kikérésével.
3/ A régi templom környékének rendezését a következő évi költségvetés tervezésénél és
megvalósításánál javasolja figyelembe venni azzal, hogy a koncepció készítéséig a
Polgármesteri Hivatal készítsen költségkalkulációt az előterjesztés mellékletét képező
helyszíni szemlén meghatározott igényesebb kialakítás költsége tekintetében.
Határidő: 2010. október 30.
Felelős: Polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

6/ Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Horváth József kuratórium elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth József kuratóriumi elnök az ülésteremben megjelent.
Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 10/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az előterjesztést és határozati
javaslatot.
Dr Hegedüs Ferenc: Véleménye szerint az alapítványnak nem szükséges pénzfelhalmozással
rendelkeznie, hanem a pénzmaradványt használja fel maradék nélkül.
Horváth József: Megköszönte az önkormányzat támogatását. A városban a legrégebbi, közel
20 éve működő alapítvány a Közbiztonságért Közhasznú Közalapítvány. Gazdálkodásuk
során pénzügyi stabilitásra törekszenek.
Dr Hegedüs Ferenc: Javasolja a pénzmaradvány teljeskörü felhasználását.
Szabadics József: A gazdálkodó szervezetnek célszerű, ha tartalék pénzeszközökkel
rendelkezik, így a gazdálkodáshoz szükséges megfelelő alap biztosítható.
Marton Tamás: A pénzmaradványt akár pályázati önrészként is felhasználhatja az alapítvány.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi az Alapítvány tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 158/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.

7/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia kuratórium elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 11/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az előterjesztést és a határozati
javaslatot.
Gratulál az Alapítvány kuratóriumának a végzett munkához.
Szirtes Lajos: Káldiné Kopcsándi Szilvia a zárt ülés keretében tárgyalt napirend során
felmentését kérte jelen napirend tárgyalásán történő részvétel alól. Egyúttal lemondott az
alapítványban betöltött tisztségéről. Továbbá bejelenti, hogy a kuratórium másik tagja Dr
Janda Iván is elhunyt. Javasolja, hogy a kuratórium kiegészítése érdekében a Polgármesteri
Hivatal a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását a javaslatával kiegészítve.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 159/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
Káldiné Kopcsándi Szilvia kuratórium elnöke tisztségéről történő lemondása, valamint Dr
Janda Iván kuratóriumi tag halála miatt a Kuratórium tagjainak kiegészítése érdekében a
Polgármesteri Hivatal a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

8/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Kovács Tamás kuratórium elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 12/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az előterjesztést és a határozati
javaslatot.
Novák Ferenc: Kovács Tamás a kuratórium elnöke jelezte, hogy nem tud a testületi ülésen
részt venni. A kuratórium tagjaként kéri a beszámoló elfogadását.
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát.
A Humánpolitikai Bizottság 6/2010. (VIII. 30.) számú határozata:
A bizottság:
A beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 160/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.

9/ 2011. évi ellenőrzési terv megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 13/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a 2011.évi ellenőrzési tervet.
Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 14/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára a 2011. évi ellenőrzési terv megállapításáról szóló
előterjesztés elfogadását.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 161/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata 2011. évi éves belső ellenőrzési tervét az előterjesztés
mellékletének megfelelően jóváhagyja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Belső ellenőr
Dr Józsa Zsanett jegyző
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10/ Ciklusprogram értékelése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 14/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a ciklusprogram értékeléséről szóló
előterjesztést és határozati javaslatot.
Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 15/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára, hogy vegye tudomásul a ciklusprogramra vonatkozó
előterjesztést azzal, hogy a ciklusprogramban, illetve a gazdasági programban prioritást
elsődlegesen azon feladatok és beruházások élveztek, amelyekhez pályázati támogatásra volt
lehetőség.
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 7/2010. (VIII. 30.) számú határozata:
A bizottság:
A beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Szabadics József: Nagyon jó helyzetelemzést tartalmaz az előterjesztés, a képviselők részletes
leírást kaptak az elmúlt időszakban végzett munkáról. Javasolja a következő képviselőtestület
figyelmét felhívni arra vonatkozóan, hogy a gyermekorvosi ellátás és a gyógyszertári ügyelet
megteremtése érdekében tegyenek meg mindent.
Czirákiné Pakulár Judit: A ciklusprogram jól bemutatja a 4 év tevékenységét. A
képviselőtestületnek a lehetőségekhez képest nincs oka a szégyenkezésre. A rendelkezésre
álló forrásokat a legjobban kihasználta a város érdekében a település fejlesztését szolgálva.
Marton Tamás: Sok minden megvalósult az elmúlt négy évben, tartalékokban nem
szűkölködik a város, így a fejlesztések forrása, a pályázatokhoz szükséges önrész
rendelkezésre áll az új képviselőtestület számára.
Szirtes Lajos: Az elmúlt időszakban nem volt könnyű dolga a képviselőtestületnek, de
véleménye szerint jól sáfárkodott a lehetőségekkel. Prioritást a pályázati forrásból
megvalósuló pályázatok kaptak. A fejlesztések előremutatóak voltak. Meghatározták a
fejlesztés irányát, ügyelt arra az önkormányzat, hogy ne merítse ki a forrásait, és a következő
testület számára megfelelő pénzügyi alapot teremtett. Megköszöni valamennyi képviselőnek a
végzett munkát.
Dr Hegedüs Ferenc: Az elmúlt 4 év a polgármester működésének utolsó ciklusa. A
folyamatosan végrehajtott ciklusok eredménye tükröződik a munkában. A mult látható, a jövő
koncepciókba tükröződött. Személy szerint becsüli a polgármester munkáját, köszöni, hogy
ebben a tevékenységben részt vehetett.
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Szirtes Lajos: Véleménye szerint mindenki tette a maga dolgát a település fejlesztése
érdekében.
Szavazásra teszi a ciklusprogramból szóló előterjesztés elfogadását.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 162/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Ciklusprogram értékeléséről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2/ A következő képviselőtestület figyelmét felhívja arra vonatkozóan, hogy a gyermekorvosi
ellátás és a gyógyszertári ügyelet megvalósítását továbbra is szorgalmazzák.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester

11/ Helyi természeti értékek védelme
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 25/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Helyi természeti értékek védelmére vonatkozó előterjesztésre vonatkozóan javasolja a
képviselőtestület számára, hogy jelen ülésen ne döntsön, azonban a településképi szempontból
fontos természeti értékek védetté nyilvánítását szükségesnek tartja.
Szabadics József: Elfogadásra ajánlja az előterjesztést.
Dr Hegedüs Ferenc: A természeti értékek védelmének haszon és a költség arányát veti fel. A
természeti értékek védelmével egyetért.
Az őshonos fajokat kell szorgalmazni, hogy azok legyenek védelem alá helyezve, a tájidegen
fajok eltávolítását természetesnek és jónak tartja. A tulajdonos váltásnál kellene ezeket
szorgalmazni.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért és szükségesnek tartja a természeti környezet védelmét.
Védelem alá vonandó területek jó része magántulajdonban vannak, amennyiben ezen a
területen az önkormányzat kötelező előírást tesz a kezelésre, a költségeket előre kell
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biztosítania. Elkülönített számlán az összegnek rendelkezésre kell állnia. Az önkormányzat
vagyonával takarékosan kell gazdálkodni, az értékek védelme mellett.
Szirtes Lajos: Kellő hangsúlyt kell fektetni a természeti és az épített környezet értékeinek
védelmére. Az értékvédelemhez szükséges dokumentumok elkészültek, amelyben
együttműködtünk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságával, valamint a
természetvédelmi hatósággal. Az értékek védelmét meg kell tartani. A Kanica
Erdőbirtokossági Társulattal kapcsolatosan vállalt kötelezettségről szól. Javasolja, hogy az
önkormányzat folyamatosan tartsa napirenden a természeti értékek védelmét.
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 163/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A helyi természeti értékek védelméről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
2/ Javasolja, hogy az önkormányzat folyamatosan tartsa napirenden a természeti értékek
védelmét.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester

12/ Garázsok építési helyének kijelölésére javaslat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 16/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Nem ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra az előterjesztést, tekintettel arra, hogy az
építési telek és az építés költsége rendkívül magas . Megoldásként tovább kell vizsgálni
azokat a területeket, amelyek önkormányzati tulajdonban vannak és nagyobb költség
ráfordítása nélkül hasznosíthatók. Meg kell vizsgálni azt a lehetőséget is, hogy esetleg
ingatlanokat lehetne bérelni garázsok céljára.
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Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 16/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra az előterjesztést azzal, hogy a garázsok
helyéül az 1331-es hrsz-u, az eredeti előterjesztésben meghatározott ingatlan kerüljön
meghatározásra azzal, hogy alaposan meg kell fontolni a tetőtérben elhelyezhető funkciókat,
különös tekintettel az önkormányzat, illetve a polgármesteri hivatal raktározási, irattározási
helyiséghiányára.
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 8/2010. (VIII. 30.) számú határozata:
A bizottság:
A képviselőtestület a műszaki osztály véleményét kérje ki, és annak ismeretében döntsön az
elhelyezésről.
Szabadics József: Véleménye szerint a garázs beruházás profitot nem hoz, a szolgáltatók
gépjárműve is a szabadban parkolnak.
Dr Hegedüs Ferenc: Véleménye szerint a személyautók a Petőfi u. 19. sz. alatti ingatlan
udvarán parkolhatnának, a buszok az orvosi ügyeletnél.
Czirákiné Pakulár Judit: Felhívja a figyelmet, hogy az előterjesztéshez a főépítész véleménye
is csatolásra került.
Dr Hegedüs Ferenc: Véleménye szerint téli időjárás esetén, ha az autók nincsenek garázsban
tárolva, akkor elő kell melegíteni, mivel gyermekeket szállítanak. Ezen érv szolgálna a
garázsok építése mellett, de véleménye szerint nem szükséges garázsok építése, a
gépjárművek minőségi paraméterei miatt.
Szabadics József: Az autóbuszok átrozsdásodás elleni garancia ideje 10-15 év, ezeknek a
járműveknek télen-nyáron indulniuk kell és a korszerű beépített fűtés lehetővé teszi a
komfortos utazást. A garázs beruházás megtérülése nulla forint.
Benkőné Gulyás Edit: Az óvoda gazdasági bejáratánál tartják jelenleg a buszokat, de a
tűzoltóságtól már figyelmeztetést kaptak az előírások betartására. Sürgősen helyet kellene
találni a gépjárműveknek.
Szirtes Lajos: A tűzoltó szertár parkolójában is el lehetne helyezni gépjárműveket. Nem
feltétlen szükséges, hogy fedett tárolóban legyenek az autók. Javasolja, hogy az intézmény
vezetők keressenek helyet a gépjárművek tárolására, figyelembe véve a fenti javaslatokat.
Magyarné Kovács Judit: Pozitív a visszhang a szülők részéről az iskolabusz közlekedésével
kapcsolatban.
Benkőné Gulyás Edit: Megerősíti az elhangzottakat.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a képviselőtestület garázsok tervezésére vonatkozóan ne adjon
megbízást, a gépjárművek ideiglenes elhelyezésére a tűzoltó szertár udvarát ajánlja azzal,
hogy a járművek elhelyezéséről az üzemeltető intézmények vezetői gondoskodjanak, a
jövőben pedig vizsgálja az önkormányzat a gépjárművek elhelyezésének lehetőségét.
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Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 164/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A hivatali gépjárművek tárolására szolgáló építményre vonatkozóan nem hoz döntést.
2/ A gépjárművek ideiglenes elhelyezésére a tűzoltó szertár udvarát ajánlja azzal, hogy a
járművek elhelyezéséről az üzemeltető intézmények vezetői gondoskodjanak, a jövőben pedig
vizsgálja az önkormányzat a gépjárművek elhelyezésének lehetőségét.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester

13/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 9/2010. (VIII. 30.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést a határozati javaslatnak megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek
elfogadásra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 165/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
2. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011.évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása – „A” és „B” típus - , elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ Internet honlapon online adatbázisban rögzíti.
4. Megbízza a Polgármestert a Nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

14/ Közterület elnevezése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 17/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
A Zalakaros 1471 hrsz-ú közútként nyilvántartott útszakasz elnevezéséül a Szálloda sor
elnevezést javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 11/2010. (VIII. 30.) számú határozata:
A bizottság:
A Zalakaros 1471 hrsz-ú közútként nyilvántartott útszakasz elnevezéséül a Vadvirág sor
elnevezést javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Magyarné Kovács Judit: Tarkarét utca elnevezést javasolja.
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Czirákiné Pakulár Judit: A Tarkarét és a Vadvirág utca elnevezések szimpatikusnak tűnnek, a
Szálloda sor azonban nem illik erre a közterületre.
Szabadics József: Vadvirág utca elnevezést javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi a Vadvirág utca elnevezésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 166/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX. Törvény 39. §. /2/
bekezdése, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és
nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm.rendelet alapján:
A Zalakaros, 1471. hrsz-u közútként nyilvántartott útszakasz
Vadvirág utca
elnevezést kapja.
A megállapított közterületnév hivatalos használata érdekében a szükséges intézkedést meg
kell tenni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

15/ A Karos Park Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 18/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára a Karos Park Kft. Javadalmazási Szabályzatának
elfogadását az előterjesztés szerint.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

26

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 167/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete – figyelemmel a köztulajdonba álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. § (3)
bekezdésére – elfogadja a KAROS-PARK Kft. Javadalmazási Szabályzatát, amely a határozat
mellékletét képezi, és felkéri az ügyvezetőt, hogy a cégiratok közt helyezze letétbe.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Káldiné Kopcsándi Szilvia ügyvezető

16/ Dél-zalai Víz-, és Csatornamű Zrt. kezdeményezése alapítványi támogatásra
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 27/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára a Dél-zalai Víz-, és Csatornamű Zrt. kezdeményezése
alapítványi támogatásra tárgyú előterjesztés elfogadását.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 168/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A/ Hozzájárul ahhoz, hogy a Dél-zalai a Víz-, és Csatornamű Zrt. által üzemeltetett
önkormányzati tulajdoni viziközmü vagyon selejtezéséből visszanyert hulladékot értékesítse
és az abból befolyó bevételt a Kanizsai Dorottya Kórház Alapítványa javára fordítsa.
A Zrt. a befizetett összegekről minden évben év végén tájékoztatja az önkormányzatot.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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17/ Helyiségbérleti szerződés felfüggesztése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 26/2010. (VIII.30.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára a Helyiségbérleti szerződés felfüggesztése tárgyú
előterjesztés elfogadását.
Dr Hegedüs Ferenc: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 169/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Helyi Vidékfejlesztési Iroda finanszírozásának 2010. július 1-től történő felfüggesztésére
tekintettel a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásával kötött „Helyiségbérleti Szerződést”
felfüggeszti a finanszírozás felfüggesztésének időtartamára.
2/ A Helyi Vidékfejlesztési Iroda a finanszírozásról szóló végleges döntésig tovább működik.
3/ A Képviselőtestületi határozatról a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulását tájékoztatni
kell.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

18/ Bölcsőde második csoportjának indítása
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Elfogadásra javasolja a csoport október 1-jei indítására vonatkozó
javaslatot.
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Szabadics József: Sok szülő sértve érzi magát az óvodai beíratásokkal kapcsolatosan. Az a
szülők véleménye, hogy azért indul a bölcsőde, mert az óvodában nem elég a hely.
Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatást ad az óvodai felvételi eljárásának rendjéről, és a 2010.
évi felvételi eljárás során történtekről.
Bácsai Attiláné: Javasolja az intézményi előirányzat megállapítását pontosítani, tekintettel
arra, hogy a kiadások mellett az intézménynek bevétele is keletkezik a tevékenységből, amely
normatív állami hozzájárulással és térítési bevétellel párosul.
Benkőné Gulyás Edit: Az intézménynek 8 gyerekre számítva, 3 hónapra 146 eFt térítési díj
bevétele és 988 eFt normatíva bevétele keletkezik.
Bácsai Attiláné: Javasolja, hogy az ez évi költségvetésben előirányzatként az előterjesztésben
szereplő kiadások térítési díjjal csökkentett összegét biztosítsa az önkormányzat, mivel a
normatív állami hozzájárulás igénylésére csak a következő évben kerül sor.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi a fenti javaslattal módosított határozati javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 170/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a bölcsőde második csoportjának 2010. október 1-jei indításával. A személyi és
tárgyi feltételek 3 havi biztosításara a pénzügyi fedezetet – 1.400.000,- Ft-ot – az intézmény
rendelkezésére bocsátja a 2010. évi költségvetési tartalék terhére.
Az intézmény vezetője gondoskodjon a csoport megszervezéséről és a személyi feltételek
biztosításáról.
Határidő: 2010. október 1.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit
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19/ Támogatások
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A/ Támogatási pályázatok
Szabadics József: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 18/2010. (VIII.31.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek , hogy az alábbi összegekkel
támogassa a felsorolt egyesületeket , intézményeket:
A pályázati támogatásoknál javasolja az előterjesztésben foglalt összegek odaítélését:
- Vöröskereszt
150.000.-Ft
- Gránit Gyógyfürdő SE
1.000.000.-Ft
- Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány
500.000.-Ft
- Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány 150.000.-Ft
Intézményi pót-előirányzati kérelmeknél:
a Közösségi Ház részére 1.197. 000 – mínusz 280 e= 917 e Ft a Tánc csoportok
ruházati és egyéb felszereléseinek költségeire
Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár, Női Énekkar külföldi szerepléséhez 400.000 + 280 e Ft
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 14/2010. (VIII. 30.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja az előterjesztett igények kielégítését, amennyiben a megfelelő pénzösszeg
rendelkezésre áll.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatok figyelembevételével módosított
határozati javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 171/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
a Nonprofit szervezetek támogatási szabályzatában foglaltakra tekintettel az alábbi
szervezeteknek nyújt támogatást.
1/ Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete részére a Zalakaroson „szűrőpont”
szűrővizsgálati program keretében egészségügyi szűrővizsgálatok és tanácsadás
tevékenységének támogatására
150.000,- Ft összeget
2/ Gránit Gyógyfürdő SE részére működési költségekre: versenybírói, nevezési díjak,
Bozsik program, játékengedélyek
1.000.000,- Ft összeget
3/ Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány részére a zalakarosi rendőrőrs
Nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett többletköltségeihez
támogatásként
500.000,- Ft összeget
4/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány részére a helyi
Sportrendezvényekhez való csatlakozás és az alapítvány működési
költségeihez hozzájárulásként
150.000,- Ft összeget

A pénzügyi forrást a költségvetési rendelet céltartaléka (7. számú melléklet I/3 sora) terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására .
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

B/ Intézményi pót-előirányzati kérelmek
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 172/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
a/ A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár részére 680.000,- Ft pótelőirányzatot biztosit a női énekkar Olesno-i testvérvárosi
látogatásának útiköltségére, valamint a Zöld Ág táncegyüttes felszereléseinek pótlására,
beszerzésére.
b/ a Közösségi Ház részére 917.000,- Ft összegű pótelőirányzatot biztosit Bottalfogó és a
Karos Táncegyüttesek felszereléseinek pótlására, beszerzésére.
A pótelőirányzatokat a 2010. évi működési célú általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

C/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár részére előirányzat átcsoportosítás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 173/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Hozzájárul ahhoz, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Könyvtár részére 7046 eFt előirányzat kerüljön átcsoportosításra a közösségi
közlekedési infrastruktúra ( iskolabuszok beszerzése) önrészére.
A pénzügyi forrás a 2010.évi költségvetési rendelet 6. számú mellékletében rendelkezésre áll.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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20/ Zalakaros, Gyöngyvirág sor közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismerteti a Közbeszerzési Bizottság javaslatát.
(A bizottsági jegyzőkönyv mellékelve.)
Bácsai Attiláné: A beruházás teljes bekerülési költsége bruttó 39.922.000,- Ft. A munka
szakaszolva került megvalósításra, a 2010. évi költségvetésbe 15 millió Ft került
jóváhagyásra. A teljes bekerülési költség két év alatt kerül teljesítésre.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 174/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Tudomásul veszi, hogy Zalakaros Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata szerinti
felhatalmazás alapján a „Zalakaros, Gyöngyvirág sor vízvezeték és szennyvízcsatorna
építése, valamint út- és vízépítés” tárgyban a Közbeszerzési Bizottság által jóváhagyott
felhívás és műszaki dokumentációk alapján közbeszerzési eljárás megindításra kerül 2010.
szeptember 16-ával.
2/ Elrendeli a „Zalakaros, Gyöngyvirág sor vízvezeték és szennyvízcsatorna építése, valamint
út- és vízépítés” tárgyban – 2010. szeptember 16-ával- a Közbeszerzési Bizottság által
jóváhagyott ajánlattételi felhívás alapján közbeszerzési eljárás lefolytatását.
3/ A beruházás várható
alábbiak szerint:

költsége 39.922.000,- Ft (bruttó)

saját forrásból biztosított az

2010.évben: 15.000.000.- Ft
2011.évben: 24.922.000,- Ft
Határidő: Azonnal és
A 2011. évi saját forrás biztositása vonatkozásában a költségvetési koncepció
tervezésénél figyelemmel kell lenni – 2010. december 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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21/ Polgármester jutalma
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Bejelenti személyes érintettségét, és emiatt átadja az ülés vezetését Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármesternek.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel Szirtes Lajos személyes érintettség miatt a
szavazásból történő kizárását.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 175/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Szirtes Lajos polgármestert személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Szabadics József: Ismerteti az Igazgatási és Ügyrendi és Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság együttes ülésén hozott határozatot.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság és Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 1/2010.
(IX.09.) számu együttes határozata:
A bizottságok:
Szirtes Lajos polgármester 2010. évi teljesítményértékelése alapján a 2009. évi jutalom
összegével megegyező, 2.087.300,- Ft összegű jutalom megállapítását javasolják a
képviselőtestület számára, a végzett munka elismeréséül.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a polgármester jutalmára tett bizottsági
javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 176/2010. (IX.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Szirtes Lajos polgármester 2010.évi eredményes munkájának elismeréseként 2.087.300,- Ft
összegű jutalmat állapít meg a 2010. évi költségvetés – jutalmazási alap – terhére.
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

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

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Novák Ferenc
Jkv. hitelesítő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Szabadics József
Jkv. hitelesítő
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