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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. január 14-én 17,30 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Süslecz Árpád, Marton Tamás, Szirtes Balázs képviselők,
Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Szabóné Dr Csányi Marianna megbízott jegyző.
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Klie
főépítész, Bácsai Attiláné, Grófné Csatos Andrea intézményvezető, Jankovics
közösségi ház igazgató, Szécsényi Szabolcs Tourinform Iroda vezető, Dr Csetneki
ügyvéd, Dr Burján Richárd Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató, Domokos
könyvvizsgáló.

Zoltán
Attila
Gábor
István

Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Marton Tamás és Szirtes Balázs képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2011.(IV.08.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna mb. jegyző
2/ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által meghatározott feladatok
végrehajtása (Vagyonkezelői szerződés)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Fogászati ügyelet fenntartásához történő hozzájárulásról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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4/ Pályázat benyújtása nemzetközi kapcsolatok ápolására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Településrendezési eszközök módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Bizottsági tagok választása
(Közbeszerzési Bizottság 2 tagjainak, Pénzügyi Bizottság 1 tagjának illetve Felügyeleti
bizottsági tagságról való lemondás)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Turisztikai Nonprofit Kft. alapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ A Fürdő Vendégház 2013.évi üzemeltetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Egyéb ügyek

Novák Ferenc: Ügyrendi javaslata, hogy a meghívóban szereplő 6., 7., 8. számu napirendek
kerüljenek megtárgyalásra, elsőként a 7., 8-as, majd a 6. számu napirend, tekintettel arra,
hogy a napirendek tárgyalásához a tanácskozási joggal meghívottak megjelentek.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Turisztikai Nonprofit Kft. alapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a 7., Turisztikai Nonprofit 8., és a 6. számu napirendek
tárgyalására zárt ülés keretében kerüljön sor, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b., és
c. pontjára.
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Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 3/2013. (I.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
6/ Bizottsági tagok választása
(Közbeszerzési Bizottság 2 tagjainak, Pénzügyi Bizottság 1 tagjának illetve Felügyeleti
bizottsági tagságról való lemondás)
című napirend tárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ pontjában
foglaltakra.
2/ Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
7/ Turisztikai Nonprofit Kft. alapítása
8/ A Fürdő Vendégház 2013.évi üzemeltetése
című napirendek tárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjában
foglaltakra.

Novák Ferenc: 17,35 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Novák Ferenc: 18,20 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.
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2/ A szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2011.(IV.08.) számú önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna mb.jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti a rendelet-tervezetet.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 1/2013. (I.14.) számu határozata:
A bizottság:
Egyetért az előterjesztés szerint azzal ,hogy az Szmsz. 29. §-ban a képviselőtestület bármelyik
tagja javaslatára 3 havi időtartamra 20 %-kal csökkentheti annak a képviselőnek a
tiszteletdíját, aki a személyes érintettségre vonatkozóan bejelentési kötelezettségét
elmulasztja, és a képviselőtestület megállapítja, hogy a bejelentési kötelezettsége fennállt.

Novák Ferenc: A legszükségesebb törvényi változásokat vezettük át. A törvényi változások
függvényében még módosulni fog.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Elsősorban az Mötv. által hozott változások átvezetése történt
meg az SzmSz-ben.
A bizottságok működésével kapcsolatban több javaslat hangzott már el, de most ez a
rendeletmódosítási javaslat nem tartalmazza az átruházott hatáskörökre vonatkozó módosítást.
Javasolja, hogy később kerüljön ez meghatározásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet a bizottsági javaslattal.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2013. (I.15) önkormányzati rendelete
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 16/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 16/2011.(IV.08.).) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) új
3. § /4/ a./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a) Az Önkormányzat hivatalos kapcsolatot tart fenn Magyarországon:
aa) Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége
ab) Balatoni Szövetséggel
ac) Fürdővárosok Szövetségével
ad) Zalai Borút Egyesülettel
ae) Egészséges Városok Magyarországi Szövetségével
af) Club Pannóniával
ag) Innovativ Dél-Zalai Vidékfejlesztési Egyesülettel
ah) Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulással
ai) Zalakarosi Turisztikai Egyesülettel
aj) Zalakaros Kistérség Többcélú Társulással
Indokolás: TÖOSZ tagságunk megszűnt, a Kisvárosi Önkormányzatok Országos
Érdekszövetségébe létesítettünk tagságot.
2. §
Az SZMSZ 3. § /6/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/6/ Az Mötv. 13. §-ában foglalt rendelkezések alapján az Önkormányzat helyi közszolgáltatási
feladatairól az alábbiak szerint gondoskodik:
a) az egészséges ivóvíz ellátásáról a Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. gondoskodik,
b) az óvodai nevelésről a településen található óvoda gondoskodik, valamint ezen intézmény
gondoskodik a közoktatási törvény szerint a gyermekek napközbeni ellátásáról.
c.) az egészségügyi alapellátást egyrészt az Önkormányzattal háziorvosi feladatok ellátása
vállalkozási formában tárgyban szerződést kötött háziorvos biztosítja, továbbá a fogorvosi
alapellátásról és a háziorvosi ügyeleti ellátásról az önkormányzat társulásos formában
gondoskodik
d) a szociális alapellátást saját önkormányzati alkalmazottak valamint a Szociális Alapellátó
Központ útján biztosítja.
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e) az intézményi villamos energia és a közvilágítás szolgáltatást az önkormányzat által az
MVM partnertől vásárolt villamos energia szállításával az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati
Zrt. biztosítja.
f) a helyi közutak és köztemetők fenntartását részben maga az önkormányzat, részben pedig
az e célra alapított Karos Park Kft. útján látja el.
g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről a Cigány Kisebbségi Egyesület
közreműködésével gondoskodik, külön megállapodás alapján.
h) a települési szilárd hulladék elszállításáról a ZALAISPA Zrt. (Zalabér) gondoskodik.
i) az épített és természeti környezet védelméről önkormányzati rendeletében foglaltaknak
megfelelően gondoskodik. Feladatellátás mértékét és módját a helyi környezet védelméről
szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.
j) gyógyidegenforgalom, bel- és külföldi turizmus szervezése Turisztikai Egyesület útján.
Indokolás: változások átvezetése, turizmus kötelező önkormányzati feladat az Mötv. szerint.
3. §
Az SZMSZ 3. § /7/ bekezdése helyében az alábbi rendelkezés lép:
/7/ Önként vállalt önkormányzati ügyek az alábbiak:
a) szőlő- és bortermelési kultúra segítése
b) helyi civil szervezetek alakulásának, működésének segítése.
c) gyermekjóléti ellátásként gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde működtetése.
Indokolás: a turizmus kötelező önkormányzati feladat.
4. §
Az SZMSZ 4. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ Az Önkormányzat jogállását az Mötv. 41. §-a határozza meg.
Indokolás: Ötv. hivatkozás helyébe az Mötv. szerinti hivatkozás lép.
5. §
Az SZMSZ 4. § /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/2/ Az Önkormányzati feladatokat a Képviselőtestület és szervei:
A bizottságai, a polgármester, valamint a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatala, jegyző,
társulás látja el.
Indokolás: 2013.január 1-jétől Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal jött létre.
6. §
Az SZMSZ 4. § /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/3/ A Képviselőtestület átruházható hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, illetve
jegyzőre és a társulásra átruházhatja.
A polgármesterre átruházott hatásköröket az SZMSZ 1. függeléke, a bizottságokra átruházott
hatásköröket az SZMSZ 2. függeléke tartalmazza. E hatáskörök gyakorlásához a testület
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utasítást adhat, illetve az átruházott hatásköröket visszavonhatja, az átruházott hatáskör
döntéseit megsemmisítheti és megváltoztathatja.
Indokolás: 2013. január 1-től a jegyzőre is lehet hatáskört átruházni.
7. §
Az SZMSZ 4. § /6/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/6/ A testület hatásköréből nem ruházhatóak át az Mötv. 42. § /1/ bekezdésében meghatározott
hatáskörök.
Indokolás: Mötv. szabályokra való hivatkozások beillesztése.
8. §
Az SZMSZ 4. § /10/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/10/ Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az alábbiakban határozza
meg:
- önkormányzati bizottságok külsős tagjai
- Gránit Zrt vezérigazgatója, vezető tisztségviselője, Ügydöntő Felügyelő Bizottság tagjai.
- Karos Park Kft ügyvezetője, Felügyelő Bizottság tagjai
- Zalakarosi Óvoda, Bölcsöde és Könyvtár vezetője és valamennyi kötelezettség vállalásra
jogosult alkalmazottja
- Közösségi Ház igazgatója
Indokolás: Az alapfokú általános iskolai oktatás a KIK hatáskörébe került.
9. §
Az SZMSZ 5. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
5. § Az önkormányzati feladatokat az Mötv. 41. § /2/ bekezdésében meghatározott
Képviselőtestület és szervei látják el.
Indokolás: Mötv. szabályokra való hivatkozások beillesztése.
10. §
Az SZMSZ 7. § /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1/ Az Mötv. 47. § /1/ bekezdése alapján a Képviselőtestület akkor határozatképes, ha az
ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van.
Indokolás: Mötv. szabályokra való hivatkozások beillesztése.
11. §
Az SZMSZ 8. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A Képviselőtestület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül – kezdve az általános
szabályok szerint – a polgármester hívja össze és vezeti.
Indokolás: A Mötv. szerint az alakuló ülést nem a korelnök, hanem a polgármester vezeti.
12. §
Az SZMSZ 8. §-a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
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/3a./ A képviselő-testület az alakuló ülésen a polgármester előterjesztése alapján megválasztja
a bizottságok elnökeit, továbbá képviselő és nem képviselő tagjait. A bizottságok nem
képviselő tagjai a képviselő-testület előtt esküt tesznek.”
Indokolás: A Mötv. szerint a bizottságok tagjaira a polgármester tesz előterjesztést.
13. §
Az SZMSZ 8. § /5/ bekezdés m./ pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
m./ Gazdasági Program, Fejlesztési Terv elkészítésének elrendelése.
Indokolás:A Mötv. az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzelései kapcsán nem csak
gazdasági programról, hanem „gazdasági programról, fejlesztési tervről” rendelkezik.
14. §
Az SZMSZ 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1/ Az Mötv. 44. §-a szerint a Képviselőtestületi ülést össze kell hívni
a/ a megválasztott képviselők egynegyedének
b/ bizottságainak
c/ a Megyei Kormányhivatal vezetőjének
indítványára.
Indokolás: A Mötv. szerint a képviselőtestületi ülést össze kell hívni a kormányhivatal
vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára is.
15. §
Az SZMSZ új 11/A. §-sal egészül ki:
11/A. §
Ha az ülés összehívására a 11. § a/ vagy b/ pontja alapján kerül sor, a meghívónak az ülés
összehívásának indokát is tartalmaznia kell.
Indokolás: A képviselők egynegyedének illetve bizottság javaslatára kerül sor az ülés
összehívására azt indokolni kell.
16. §
Az SZMSZ 14. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A testület:
a) zárt ülést tart az Mötv. 46. § /2/ bekezdés a./, b./ pontja alapján.
b) minősített többséggel zárt ülést rendelhet el az Mötv. 46. § /2/ bekezdés c./ pontjában
foglalt esetben.
c) Az Mötv. 46.§/2/ bekezdés b) pontjában meghatározott esetben, amennyiben az érintett
beleegyezésétől függ a zárt ülés tartása, az ülést megelőző 8 nappal előre szerkesztett
nyomtatványon nyilatkozatot kér a képviselőtestület az érintettől.
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d) Az Mötv 46.§ /2 bekezdés c) pontjában meghatározott üzleti érdek sérelme áll fenn, ha a
rendelkezés konkrét vagyontárgy (vagyonelem) felett történik és
a rendelkezés az adott vagyontárgy (vagyonelem) jogi helyzetét közvetlenül befolyásolja és a
döntéshozatali folyamat nyilvánossága vagy a döntés indokainak (előzetes) nyilvánosságra
kerülése az önkormányzat gazdasági érdekeit vagy gazdálkodásának biztonságát alaposan
vélelmezhetően közvetlenül veszélyeztetné.
Indokolás: Mötv. szabályokra való hivatkozások beillesztése.
17. §
Az SZMSZ 14. § /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/2/ A zárt ülésen az Mötv. 46. § /3/ bekezdésben felsorolt személyek vehet(nek) részt.
Indokolás: Mötv. szabályokra való hivatkozások beillesztése.
18. §
Az SZMSZ 14. § /6/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/6/ A zárt ülésen hozott határozatokról a személyes adatok kivételével a nyilvánosságot
tájékoztatni kell.
Indokolás: Mötv. szerint pontosítva.
19. §
Az SZMSZ 28. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A Képviselőtestület döntéshozatalából történő kizárásra az Mötv. 49. § /1/ - /3/ bekezdése
szerinti szabályokat kell alkalmazni.
Indokolás: Mötv. szabályokra való hivatkozások beillesztése.
20. §
Az SZMSZ 28. § /1/- /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A képviselőtestületi döntéshozatalából történő kizárásra az Mötv. 49.§./1/ -/3/
bekezdésének szabályait kell alkalmazni.
/2/ A Képviselőtestület minősített többségének szavazata szükséges az Mötv. 50. §-ában
meghatározottakon kívül az alábbi esetekben:
a) a Képviselőtestület munkaprogramjának, gazdasági programjának, fejlesztési tervének az
elfogadása,
b) a településrendezési terv elfogadása,
c)az Önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezés 20 millió forint értékhatáron
felül,
d) 20 millió forint felüli hitel felvételéhez,
e) kitüntetés, díszpolgári cím adományozása,
f) helyi népszavazás kiírásához,
g) testületi hatáskörök átruházása.
Indokolás: Az Ötv. szabályozása helyére az Mötv. szabályozása lép.
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21. §
Az SZMSZ 30. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ Név szerinti szavazást kell elrendelni az Mötv. 48. § /3/ bekezdésében meghatározott
esetekben. A képviselői indítványról a képviselőtestület egyszerű szótöbbséggel határoz.
Indokolás: Mötv „48.§(3)bek. A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati
képviselők egynegyedének indítványára, továbbá név szerinti szavazást rendelhet el a
szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetekben. Ugyanazon döntési javaslat
esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. A név szerinti szavazás
módjának meghatározásáról a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik.”
22. §
Az SZMSZ 30. §-a új /5/ bekezdéssel egészül ki:
/5/ Nem lehet név szerinti szavazást tartani az Mötv. 48.§ /3/ bekezdésében meghatározott
esetekben.
Indokolás: Mötv. szabályozza, hogy a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint
az ügyrendi javaslatról nem lehet név szerinti szavazást tartani
23. §
Az SZMSZ 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
31. §
A Képviselőtestület titkos szavazást tarthat az Mötv. 46. § /2/ bekezdésében meghatározott
ügyekben, titkos szavazást tart az alpolgármester választás esetében.
Indokolás: Mötv. rendelkezik a titkos szavazásról, az Ötv. pedig az alpolgármester
választásról.
24. §
Az SZMSZ 35. § /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/3/ A rendelet kihirdetésére a helyben szokásos módon a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal (Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) épületén található hivatalos hirdetőtáblán kerül sor.
Indokolás: A Polgármesteri Hivatal elnevezés helyére Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal lép.
25. §
Az SZMSZ 36. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmára és készítésének
szabályaira az Mötv. 52. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
Indokolás: Az Mötv. szabályai lépnek az Ötv. helyére.
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26. §
Az SZMSZ 36. § /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/3/ A választópolgárok a képviselőtestületi előterjesztéseket és az ülések jegyzőkönyveit – a
zárt ülés kivételével – Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalban (Zalakaros, Gyógyfürdő
tér 1.), valamint a város hivatalos honlapján tekinthetik meg.
Indokolás: A Polgármesteri Hivatal elnevezés helyére a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal lép.
27. §
Az SZMSZ 36. §-a új /5/ bekezdéssel egészül ki:
/5/ Zárt ülésen hozott döntéseket legkésőbb a következő képviselőtestületi ülésen napirend
előtt nyilvánosan ismertetni kell.
Indokolás: A zárt ülésen hozott határozatokról a személyes adatok kivételével a
nyilvánosságot tájékoztatni kell.
28. §
Az SZMSZ 39. §-a új /2/ bekezdéssel egészül ki:
/2/ A Lakossági Fórum megtartására nem vonatkoznak a Közmeghallgatás szabályai, a
Fórumról feljegyzés készül. A Fórum állásfoglalásairól és az ott felmerült kisebbségi
véleményekről a Képviselőtestületet tájékoztatni kell.
Indokolás: A képviselőtestület SZMSZ-ban meghatározza azoknak a fórumoknak a rendjét
(község-, várospolitikai fórum, városrész tanácskozás, falugyűlés stb.), amelyek a lakosság
közvetlen tájékoztatását, illetve a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását
szolgálják.
29. §
Az SZMSZ 41. §-a uj /2/a./ bekezdéssel egészül ki:
/2/a./ A képviselő-testület bármely tagja javaslatára 3 havi időtartamra 20 %-kal csökkenheti
annak a települési képviselőnek a tiszteletdíját, aki a személyes érintettségre vonatkozó
bejelentési kötelezettségét elmulasztja, és a képviselő-testület megállapítja, hogy a bejelentési
kötelezettsége fennállt.
Indokolás: A Mötv. értelmében az SzMSz-ben meg kell határozni a személyes érintettségre
vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.
30. §
Az SZMSZ 45. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ Az Mötv. 58. § /1/ bekezdésében meghatározott személy a bizottság elnökéül és tagjául
nem választható.
Indokolás: Az Ötv. rendelkezésének helyébe az Mötv. szabálya lép.
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31. §
Az SZMSZ 50. § /2/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/2/ A munkatervben rögzített bizottsági feladatok megoldásáról és végrehajtásáról mindig
jegyzőkönyvet kell készíteni azokon a bizottsági üléseken is, ahol a Képviselőtestület által
átruházott hatáskörben születik döntés. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja
alá. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a bizottság elnöke a legközelebbi testületi
ülésen ad tájékoztatást.
Indokolás: A bizottsági jegyzőkönyvet egy bizottsági tagnak is alá kell írnia.
32. §
Az SZMSZ 52. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A polgármester az Mötv. 67. § rendelkezései szerint látja el feladatait.
Indokolás: Ötv. hivatkozás helyébe az Mötv. szerinti hivatkozás lép.
33. §
Az SZMSZ 54. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Működését az Mötv. 84.§-86.§-a., saját SZMSZ-e és az MSZ EN ISO 14001:2005. szabvány
előírásai alapján végzi.
a) A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
székhelye:Zalakaros
elnevezése: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
címe: 8749 Zalakaros Gyógyfürdő tér 1.
b) A Hivatal ügyfélfogadási ideje a következő Zalakaros Városban
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8,00-12,00 óra
12.30 -14,00 óra
8,00 -12,00 óra
8,00 -12,00 óra
12,30 -14,00 óra
ügyfélfogadás nincs
8,00 -12,00 óra

Indokolás: Mötv 53.§/1/ a) pontja szerint az SZMSZ-ben rendelkezni kell az önkormányzat
hivatalos megnevezéséről, székhelyéről. 2013. január 1-jétől ez módosult.
34. §
Az SZMSZ 55. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A polgármester – pályázat alapján – az Mötv. 82. § /1/-/2/ bekezdésében megállapított
képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.
A polgármester a jegyző javaslatára – a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint – a jegyző
helyettesítésére a jegyző által meghatározott feladatok ellátására aljegyzőt nevez ki.
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Indokolás: Az SzMSz-ben rendelkezni kell erről a kérdésről.
35. §
Az SZMSZ 56. § /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/1/ A jegyző köteles jelezni a testületnek, a bizottságoknak és a polgármesternek az Mötv.
81.§ /3/ bekezdés e./ pontja alapján ha döntésüknél jogszabálysértést észlel.
Indokolás: Ötv. hivatkozás helyébe az Mötv. szerinti hivatkozás lép.
36. §
Az SZMSZ 56. § /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
/3/ A jegyzői és az aljegyzői tisztség együttes betöltetlensége, illetve tartós távolléte,
akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat legfeljebb 6 hónapra a megfelelő
szakképzettséggel rendelkező személyzeti referens látja el.
Indokolás: Az SzMSz-ben rendelkezni kell erről a kérdésről.
37.§.
Hatályát veszti az SZMSZ 36. § /2/ bekezdése.
38. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követően hatályát
veszti.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
mb. jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013. január 15.
Szabóné Dr Csányi Marianna
mb. jegyző
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3/ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által meghatározott feladatok
végrehajtása (Vagyonkezelői szerződés elfogadása)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Balázs: A közüzemi díjakkal kapcsolatosan, van olyan, amit a KIK számláz, van, amit
az önkormányzat számláz a KIK részére.
A 26. a/ pontban éves elszámolás van, a 26. b/ és c/ pontban kb. 720 eFt-os éves díj legyen,
javasolja pontosítani.
A 28. pontban a negyedéves elszámolást javasolja, a mérlegben pozitívabban hat.
A szerződés 30. pontjában pontosítani kell a „…..köteles az ingatlant kiüríteni….” Mondatot,
amennyiben szükséges. Nem örülnénk, ha kiürített állapotban kapnánk vissza.
Novák Ferenc: A képviselő felvetésének a negyedéves vonatkozásban van-e akadálya?
Magyarné Kovács Judit: Nincs akadálya, jogos volt a felvetés a negyedéves elszámolásnak.
Böröcz: A könyvtárnál a 26. c./ pontban a m2 javítása szükséges 120 m2 helyett 170 m2-re.
Grófné Csatos Andrea: Kijavítják 170 m2-re ?
Novák Ferenc: Javasolja felhatalmazni a polgármestert a szerződés aláírásra.
Szavazásra teszi fel a szerződés-tervezetet a képviselői felvetésekkel pontosítva.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 7/2013. (I.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2011. évi CXC. Törvény 76.§. /5/ bekezdésében,
valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. Törvény 8. § /1/ bek. alapján, a
vagyonkezelői jog alapítására vonatkozó Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros,
Gyógyfürdő tér 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u.
10-14.) között kötendő Vagyonkezelői Szerződést és annak mellékletét képező leltárt az
alábbi módosításokkal hagyja jóvá:
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- a szerződés 26. b/ és c/ pontok utolsó mondataiban „éves várható díj” szerepeljen,
- a szerződés 26. c./ pontjában – a könyvtárnál a 120 m2 helyett 170 m2 szerepeljen,
- a szerződés 28. pontjában „negyedéves” elszámolás kerül meghatározásra.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert a Vagyonkezelési Szerződés aláírására, valamint a KIK
részére történő megküldésre.
Határidő: 2013. január 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Böröcz József: Egy év múlva a megosztott energiafizetésre vissza lehet-e térni?
Grófné Csatos Andrea: Lehetőséget fog a tankerület adni, hogy ez felülvizsgálatra
kerülhessen. Ha az órák felszerelésre kerülnek, egyértelművé válnak a fizetési
kötelezettségek.
Marton Tamás: A konyha fűtése a mi költségünk, ott nem sokat kell fűteni, de a m2 nagyobb,
így rosszabbul járunk.
Böröcz József: A radiátorokra lehet mérőt szerelni.
Marton Tamás: Ez túl drága költség.
Novák Ferenc: Minél több helyre kell mérőt beszerelni, erre szakmai véleményt kell kérni,
még folyamatos tárgyalások vannak a költségek vonatkozására a KIK-kel.
Grófné Csatos Andrea: A tankerület a szerződésben két lehetőséget ajánlott fel. Vagy
alapterület alapján vagy gyermek létszám alapján osszuk fel a költségeket. Az alapterületet
választottuk, ezt tartottuk jobbnak, a konyhában gyerek nem fordul elő.
Képviselőtestület az elhangzottakat tudomásul vette.
Grófné Csatos Andrea az ülésteremből távozott.
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4/ Fogászati ügyelet fenntartásához történő hozzájárulásról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2 /2013. (I.14) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Fogászati ügyeletet igénybe vevő települési
önkormányzatokkal kötött megállapodás tárgyában a határozati javaslatban foglaltakat.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 8/2013. (I.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./Elfogadja, hogy a fogászati ügyelet igénybevételéhez 50 Ft/fő/év hozzájárulást fizet a
megelőző év január 1-jei lakosságszám figyelembevétele alapján, 2013. január 01 és 2013.
december 31. közötti határozott időre.
2/ Felhatalmazza a polgármestert a fogászati ügyelet vonatkozásában az előterjesztés 1.
melléklete szerinti megállapodásának aláírására.
3./A fogorvosi ügyelet igénybevételéhez szükséges hozzájárulást a 2013. évi költségvetés
terhére biztosítja.
Határidő:2013. január 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit - Pénzügyi Osztályvezető
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5/ Pályázat benyújtása nemzetközi kapcsolatok ápolására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Régebben a közösségi ház készíttette el a pályázatot a költségvetéséből,
javasolja most is.
Novák Ferenc: Szerinte a közösségi ház dolgozóinak nincs elég tapasztalata ez ügyben. A
minőség fontos a pályázat írás tekintetében. Javasolja hozzáértő céggel íratni, akinek van
tapasztalata nemzetközi pályázatok elkészítésére.
Javasolja maximum 100 eFt erejéig a pályázat elkészítésének fedezetét.
Marton Tamás: Javasolja, hogy tartalmazza a fordítási költséget is.
Novák Ferenc: Egyetért a javaslattal, bele kell írni.
Jankovics Attila: Azért javasoltak profi céget bevonni a pályázat készítésébe, mert az elmúlt
évben beadott pályázatok nem nyertek. Profi cég tudna segíteni, hogy mit kellene javítani,
hogy a jövőben sikeres legyen a pályázatuk.

Szirtes Balázs az ülésteremből távozott.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal, hogy a pályázat
elkészítésének költsége tartalmazza a fordítás költségét is.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 9/2013. (I.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért az európai unió, Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
által kiírt „Európa a Polgárokért” program, „Testvérvárosok Polgárainak Találkozói” című
pályázat benyújtásával, amely önrész nélkül 25 000 eurós pályázati pénz igénylését jelenti.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázaton való részvétel céljából ajánlatot kérjen és
a legjobb (legolcsóbb, pályázati feltételeknek megfelelő) ajánlattevővel szerződést kössön
annak érdekében, hogy a „Testvérvárosok polgárainak találkozói” című pályázatra elkészítse
a benyújtandó pályázati anyagot.
3/ Felhatalmazza a Közösségi Ház igazgatóját, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról a
Közösségi Ház nevében és a pályázat sikeressége esetén annak megvalósításáról.
4/ Amennyiben a Közösségi Ház nem jogosult a pályázat benyújtására, abban az esetben az
önkormányzat nyújtja azt be.
5/ A pályázat elkészítése költsége fedezetét, amely tartalmazza a fordítás költségét is, a 2013.
évi költségvetésben biztosítja legfeljebb bruttó 100.000,- Ft erejéig.
Határidő: 2013. február 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Jankovics Attila KH Igazgató)

Jankovics Attila az ülésteremből távozott.

6/ Településrendezési eszközök módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Zalakaros „Termáltó és Ökopart” vonatkozásában pályázatot nyertünk. A
projekteket módosítani szükséges. A rendezési terv modernizálása, felülvizsgálata indokolt.
A rendezési terv felülvizsgálatát meg kell sürgősen valósítani. A „Termáltó és Ökopart”
vonatkozásában szükséges módosítani, mivel már van erre képviselőtestületi döntés.
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Szirtes Balázs az ülésteremben megjelent.

Böröcz József: A Hübner Kft., ha pluszba kérjük az Ökopart rendezési tervben történő
módosítását, ugyanabban az összegben elvégzi, mint ami már eddig ki lett adva, nem kérnek
plusz pénzt?
Klie Zoltán: Igen, nem kérnek több pénzt.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 10/2013. (I.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Hübner Kft-vel 2012. december 5-én kötött szerződés
feladatkörét kiegészítse a Zalakaros „Termáltó és Ökopart” projekt megvalósításához
szükséges rendezési terv módosítással is.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy 2013. január 18. (péntek) a Magyar
Kultúra Napja, a 18 órakor kezdődő rendezvényre meghív mindenit.
A következő soros képviselőtestületi ülés időpontja 2013. február 7-e.
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Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvétel és 18,40 órakor a nyílt
ülést bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Marton Tamás
Jkv.hitelesitő

Szirtes Balázs
Jkv.hitelesitő
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