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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. december 17-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. december 17-én 13,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Benkőné Gulyás Edit, Dr Hegedüs Ferenc, Magyar Mária, Magyarné Kovács
Judit, Marton Tamás, Novák Ferenc képviselők, Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné
pénzügyi osztályvezető, Simonné Dr Kovács Marianna igazgatási osztályvezető, Szijártóné
Gorza Klára könyvvizsgáló.
Igazoltan távol van: Bazsó János, Szabadics József, Czirákiné Pakulár Judit képviselők.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Magyar Mária és Marton Tamás képviselők.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Napirend előtt:
-

Elismerések átadása

Szirtes Lajos: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület a 275/2009. (XI.26.) számu határozata
alapján döntött a Zalakaros Turizmusáért és Vendéglátásáért kitüntető díj Kilátó Borozó
részére, a 276/2009. (XI.26.) számu határozata alapján döntött a Zalakaros Közművelődéséért
kitüntető díj megosztva Gál Sándor, Gál Balázs és Gál András részére, a 277/2009. (XI.26.)
számu határozatával a Zalakaros Sportjáért kitüntető díj Káldi Zsigmond a Karos Sprint Uszó
Klub elnöke részére történő átadásáról.
A kitüntetések átadásra kerültek.
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-

Polgármester beszámolója

Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja a 63/2009. (IV.21.) számu Képviselőtestületi határozat 2.pont: Ifjúsági koncepció alapján Ifjúsági cselekvési terv elkészítése – végrehajtási
határidejét 2010. áprilisi soros ülésig meghosszabbítani, a munkatervvel megegyezően.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolóját a kiegészítéssel.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
Polgármester beszámolóját a kiegészítéssel elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 285/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a 2010. évi Munkaterv áprilisi soros ülésére a 63/2009. (IV.21.) számú
Képviselőtestületi határozat 2.pontjában szereplő Ifjúsági koncepció alapján
Ifjúsági cselekvési terv elkészítése című napirend felvételét.
Határidő: 2010. április 29.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ 2010. évi díj és ármegállapítások /piaci helyhasználat, pavilonbérlet, lakbér, közterülethasználat./
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ 2010. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ Karos Park Kft. 2010. évi Üzleti Terve
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia ügyvezető
5/ Gránit Zrt. 2010. évi Üzleti Terve
Előadó: Felkérésre Horváth Vencel elnök-vezérigazgató
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6/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi II. félévi
tevékenységéről.
Előadó: Szirtes Lajos a Társulási Tanács elnöke
7/ Családsegítés tevékenységéről beszámoló
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ Civil szervezetek szervezeti megoldásának lehetőségei
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
9/ Kanica Erdőbirtokossági Társulattal megállapodás módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
10/ Mentorhálózattal megállapodás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11/ Egyéni kérelem bérleti díj tárgyában
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ Javaslat a Karos Park Kft. ügyvezetőjének, felügyelő bizottság tagjainak és a Kft.
könyvvizsgálójának választására
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/ Zalakaros.hu turisztikai aloldalára megállapodás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
14/ Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
15/ Egyéb ügyek
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
15/1/ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és Alapító
Okiratának módosítása
15/2/ A Zalakaros 287/7 hrsz-ú és a Zalakaros 1372/9 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó
csereszerződés
15/3/ Kmecs Teodóra kérelme
15/4/ Probus-Imp Kft. kérelme
15/5/ ZALA-KRAFT Kft. kérelme parkoló létesítésére
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15/6/ Általános Iskola részére pótelőirányzat biztosítása
15/7/ Alpolgármester részére jutalom megállapítása
15/8/ Közbeszerzési eljárás indítása
15/9/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár Alapító Okirat kiegészítése

Javasolja a 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15/2, 15/3/, 15/4/, 15/5/, 15/9/ számú napirendek zárt ülés
keretében történő megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nyilvános és
zárt ülésre tett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 286/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülés napirendi javaslatával.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

1/ Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismertette az összevont bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
53/2009. (XI.17.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolják
a képviselőtestület számára azzal, hogy a piac,-vásár rendjéről Szabályzatot kell készíteni.
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremben megjelent.
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Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztésben szereplő
II.2.pont: a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseiről 20/2002.(XII.18.) sz. rendeletének módosítása egyelőre túlzottan előrehaladott,
mivel a törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendelet a napokban kerül elfogadásra és
még nem került kihirdetésre. Előzetes információink szerint konkrétan szabályozza az
igénybevételre vonatkozó szabályokat, az önkormányzatnak költségvetési rendeletében csak
azt kell meghatározni, hogy mekkora összeget fordít a köztisztviselők cafeteria juttatására.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendeletet az elhangzott módosítással.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
26/2009. (XII.18.) számú rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a közigazgatási hatósági eljárásban
az elektronikus ügyintézésről szóló 22/2005. (XI.25) rendeletét hatályon kívül helyezi.
2.§.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének a piac és vásár rendjéről szóló
13/2004. (IV.21.) rendeletét hatályon kívül helyezi.
3.§.
/1/ Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az út- és közműépítési hozzájárulás
fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.) számú rendelet (továbbiakban Ör.) 4.§. az
alábbiak szerint módosul:
(1) A területrész feltáró közútjainak ill. egyes fő közműveinek kiépítését az Önkormányzat –
költségvetése alapján – teljes egészben vagy részben átvállalja, ha a létesítmény kiépítése
fontos városi érdeket szolgál, és ennek megvalósítása a terület tulajdonosainak aránytalanul
nagy anyagi terhet jelent.
(2) Az átvállalás történhet:
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- Önkormányzat beruházásában történő megvalósítás útján
- nem önkormányzati beruházás esetén a városérdekkel arányban álló költség áthárításával,
figyelemmel a /3/ bekezdésben meghatározottakra.
(3) Helyi közút-, járdaépítés, továbbá közművesítés költségeit az e rendeletben foglaltak
alapján – a képviselőtestület e paragrafus /1/-/2/ bek. meghatározottak figyelembevételével
egyedi döntésével- közvetlenül érintett ingatlanok tulajdonosaira legfeljebb az 1997.évi
LXXVIII. Törvény 28.§. /2/ bek. határozott mértékig átháríthatja.
/2/ Az Ör. 8.§. /1/ bek. az alábbiak szerint változik:
8.§1
A viziközműfejlesztési hozzájárulás megfizetése
(1) A fejlesztési hozzájárulás tényleges összegét e rendeletben meghatározottak alapján a
az Önkormányzat Képviselőtestületének hatáskörében eljárva a polgármester közút,
illetve közmű üzembe helyezését követő 90 napon belül határozatban 2 közli az
érdekeltekkel, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől számított 120 napos fizetési
határidővel egy összegben kell megfizetni. A fizetési kötelezettség az ingatlan
tulajdonosát, tulajdonközösség esetén a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk
arányában terheli.
4.§.
Helyi adókról szóló önkormányzati rendelet 10/2001. (VIII.01.) sz. rendelet (továbbiakban
Ör. ) az alábbiak szerint módosul:
/1/ Az Ör.(1) bek. 15.§. /1/bek a./ pontja az alábbiak szerint módosul:
Az 14. §. /1/ bekezdésének a/ pontja szerinti adókötelezettség alól mentesül:
a/ a 18. életévét be nem töltött magánszemély.
/2/ bek az Ör. a 16./A. §. Az alábbiak szerint módosul:
Adókedvezmény
A 239/2009.(X. 20.) Kormányrendelet 2.§. szerinti egyéb szálláshely szolgáltatást
igénybevevők esetében személyenként és vendégéjszakánként az adókedvezmény mértéke a
18.§-ban meghatározott összeg 22%-a.
/3/ Az Ör 21. §. a szállásadó egyéb kötelezettségei /1/ bekezdésében a nyilvántartott
magánszállásadó megnevezés helyett
„ Egyéb szálláshely kategóriában nyilvántartásba vett szállásadó” lép.
5.§.
A Zalakaros Város Építészeti-műszaki Tervtanácsa létrehozásáról, működésének rendjéről
szóló módosított 23/2008.(VI. 13.) sz. önkormányzati rendelet
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(1) A 2.§. (1) bekezdésében az „állásfoglalása” szó helyébe a „véleménye” szó lép.
(2) A 3. §. (2) bekezdésében hivatkozott jogszabályi bekezdések közül az (5) bekezdés
sorszámot törli.
(3) A 4.§. (8) bekezdése második mondatát „A tiszteletdíj mértéke alkalmanként a
köztisztviselői illetményalap 40 %-a.” törli.
6.§.
Záró rendelkezések.
(1) A rendelet (2) bek. meghatározottakra tekintettel a kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) 4.§., 5.§. rendelkezései 2010. január 1. napján lépnek hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Kihirdetve: 2009. december 18.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
27/2009. (XII.18.) számú rendelete
Az Iparűzési adóról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a területés településfejlesztés, az arányos közteherviselés érvényesítése, valamint a lakossági ellátás
színvonalának javítása és az idegenforgalomhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges
forrás megteremtése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.
§. (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. tv.
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(továbbiakban: Htv.) 1. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az illetékességi
területén helyi iparűzési adót vezet be határozatlan időre.
Az adókötelezettség, az adó alanya
1. §.
/1/ Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység. (továbbiakban: iparűzési tevékenység)
/2/ Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet
a székhelyén, vagy a telephelyén (részlegében) vagy azon kívül végzi.
/3/ Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség – illetőleg
jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.
/4/ Az iparűzési adó alanya: a vállalkozó.
Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
2. §.
/1/ Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a
tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.
/2/ Az Önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség
időbeni terjedelmére.
Az adó mértéke
3. §.
/1/ Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adóalap 2 %-a.
/2/ Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként
1.000,- Ft.
4. §.
/1/”A vállalkozó 2010. I. félévi adóelőlegét a már kiküldött fizetési meghagyás alapján
március 15. napjáig fizetheti meg az Önkormányzat helyi iparűzési adó számlájára.
/2/ A vállalkozó a 2009. adóév megfizetett adóelőleg és az adóévre ténylegesen elszámolt
helyi iparűzési adó különbözetét 2010. május 31. napjáig fizetheti meg, illetőleg ettől az
időponttól igényelheti vissza.”
5. §
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/1/ E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször
módosított 1990. évi C. tv., az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., rendelkezése az
irányadó.
/2/ Ez a rendelet 2010. január 1-én lép hatályba.
/3/ Ezzel egyidejűleg a 10/2001. (VIII.01.) sz. Ör. IV. fejezetet, a 23. §-tól 31.§-ig, valamint a
X. fejezetet, a rendelet 37.§-át hatályon kívül helyezi.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. december 18.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az összevont bizottság javaslatát.

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

Képviselőtestület 287/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli, hogy a piac- és vásár rendjéről az üzemeltetővel együttműködve a
Polgármesteri Hivatal készítsen Üzemeltetési Szabályzatot, és azt terjessze a
februári soros képviselőtestületi ülésre.
Határidő: 2010. február 11.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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2/ 2010. évi díj és ármegállapítások /piaci helyhasználat, pavilonbérlet, lakbér, közterülethasználat./
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
54/2009. (XI.17.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
- A temetkezési díjtételeket az előterjesztésnek megfelelően – 5 %os mértékű emelésseljavasolják a képviselőtestület számára elfogadásra.
- Az alábbi kiegészítésekkel javasolják a képviselőtestület számára elfogadásra az intézményi
térítési díjakat:
- a bölcsődei díjak kerüljenek megállapításra, az óvodai díjakhoz hasonló kalkulált összeggel,
valamint a 400,- Ft/óra időszakos gyermek-felügyeleti díjjal.
- a 8 % helyett 5 %-os intézményi térítési díj emeléssel a számítást át kell dolgozni.
- A szociális étkeztetés térítési díját az előterjesztésnek megfelelően javasolják a
képviselőtestület számára elfogadásra.
- A zeneiskolai díjakat az előterjesztésnek megfelelően javasolják a képviselőtestület számára
elfogadásra.
- A Parkolóhelyek működéséhez szükséges közterület-használati díjakat annak függvényében
javasolja megállapítani, hogy a Polgármesteri Hivatal által kigyűjtésre kerüljön a következő
képviselőtestületi ülésre az, hogy Kft által fizetett közterület-használati díjak összege hogyan
változott, illetve ezzel összefüggésben a parkolási díjak emelkedése miként történt.
Javasolják, hogy a következő testületi ülésre az önkormányzat gyűjtse ki, melyik évben került
elengedésre a Kft-nek a közterület-használati díj, az igénybevett parkoló területek után.
- A közterület-használati díjakat az előterjesztésnek megfelelően javasolják elfogadásra a
képviselőtestület számára.
- A közösségi ház bérleti díját javasolják bruttó 7.200,- Ft, valamint 1.100,- Ft, a tanfolyamok
esetében 1.100,- Ft/óra összegben megállapítani.
- Javasolják a képviselőtestület számára, hogy következő képviselőtestületi ülésen a
Saubermacher és a Zalaispa képviselői kerüljenek meghallgatásra, ennek függvényében
szülessen a szemétszállítási díjra vonatkozóan döntés.
- Javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra, hogy az I/6.pontban szereplő
közműfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségről szóló ör. ne kerüljön módosításra, a
hozzájárulás összege inflációkövető legyen.
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- Javasolják a képviselőtestület számára elfogadásra az előterjesztésnek megfelelően az
alábbiakat:
- az I/7. I/A. pontban szereplő ivóvíz alapdíj 0 %-os emelését.
- az ivóvíz használati díj tavalyi összeggel egyező 25 Ft/m3 összegű megállapítását.
- az ivóvíz egyedi használati díj 3,1 %-os emelését.
- a csatornaüzemeltetési díj 3,1 %-os emelését.
- a csatorna alapdíj 0 %-os emelését.
- a csatorna használati di 25 Ft/m3 összegét.
- Javasolják a képviselőtestület számára elfogadásra, hogy az I/8.pontban szereplő lakásbérleti
díjak 2010. évben ne kerüljenek emelésre.
- Javasolja az alkalmazottak térítési díja 5 %-os emelését azzal, hogy a képviselőtestületi
ülésre átdolgozásra kerül az Áfa pontos összegének meghatározásával.
- Javasolják a képviselőtestület számára az alábbiak elfogadását:
- A honlapra vonatkozó díjak ne kerüljenek 2010. január 1-től megállapításra, mivel a
turisztikai aloldal ezen időponttól kezdődően a Turisztikai Egyesület számára kerül
üzemeltetésre átadásra, melyre vonatkozóan az ülésre a megállapodás tervezetét el kell
készíteni.
- A képújság hirdetési díjakat nem javasolja megemelni.
- Javasolják a képviselőtestület számára, hogy a II/3.pontban szereplő gépjármű elhelyezési
kötelezettség díja 2010. évben ne kerüljön emelésre.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja, hogy a szemétszállítás 2010. évi díjainak
megállapításáról a testület a 2010. évi első soros ülésen döntsön, mivel a bizottsági ülésen
felmerültekre vonatkozóan a szolgáltatótól további információk beszerzése szükséges. Ennek
érdekében a szolgáltató és a Zalaispa képviselője is meghívásra került jelen ülésre, de az ülés
megkezdéséig nem érkeztek meg.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot.

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

Képviselőtestület 288/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A szemétszállítás 2010. évi díjainak megállapításáról a 2010. februári soros
képviselőtestületi ülésen dönt.
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Határidő: 2010. február 11.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokkal kiegészített rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
28/2009. (XII.18.) számú rendelete
egyes önkormányzati rendeletek 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 temetőről és a temetkezés rendjéről szóló a 13/2005. /VI.10./ számú önkormányzati
rendelet
1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Temetési helyek megváltási díjai:

2010. év

Egyes sírhely:
Iker sírhely:
Kripta(kettes)
Urnasírhely:
(vagy azonos mértékű az egyes sírhely árával.)
Terepszintbe süllyesztett ikerkolumbárium:
Oszlop urnatartó:

8.610,- Ft + Áfa
12.285,- Ft + Áfa
85.680,- Ft + Áfa
9.135,- Ft + Áfa
85.680,- Ft + Áfa
30.660,- Ft + Áfa

2.§.
A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló a 13/2005. /VI.10/ számú önkormányzati
rendelet 2. számu melléklete az alábbiak szerint módosul:
Temetkezési és egyéb tevékenységhez kapcsolódó díjak.
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1. A temetkezési szolgáltató által fizetendő díj a temetőben lévő közművek használatáért,
hulladék elhelyezésért alkalmanként:
2010. év

4.040,- Ft + Áfa

2. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által
fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj:
2010. év

1.930,- Ft + Áfa
3. §.

/1/ A 6/1998. (III.31.) sz. Ör. 1. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2010. évi közterület-használati díjak
Megnevezés

Sorsz.
1.
1.a.
b.
c.
d.

Önkormányzati tulajdonban lévő hirdetőtáblák bérleti
díja
Egész évre szóló kérelem esetén
Szezonban (május 1-szeptember 30-ig)
4-5-6 hó bérlet esetén
1- 2-3 hó bérlet esetén

2.a. Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, üzleti előtető,
ernyőszerkezet
2. Árusító és egyéb pavilon:
b.
- Egész éven át nyitvatartó, alapellátást szolgáló
/élelmiszer, iparcikk/ szolgáltatás
-

alapellátást szolgáló, idény jelleggel nyitvatartó
/élelmiszer, iparcikk/ szolgáltatás

-

egész éven át nyitvatartó egyéb /vendéglátó, divat,
hírlap, ajándék/ szolgáltatás

2010. évi
2.230,- Ft/m2/hó
3.900,- Ft/m2/hó
4.900,- Ft/m2/hó
5.670,- Ft/m2/hó
134,- Ft/m2/hó

170,- Ft/m2/hó
250,- Ft/m2/hó

400,- Ft/m2/hó

2.c. Taxi és fogatolt jármű álláshelye

2.670,- Ft/m2/hó

2.d. Egyéb gépkocsi, erőgép, munkagép, munkaeszköz

3.280,- Ft/m2/hó
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2 e. Önálló hirdető berendezés:
1 m2 nagyságig
1 m2 nagyságot meghaladóan, minden további
megkezdett m2- után
Talajhoz nem rögzített mobiltábla
½ m2.ig:
Max.1 m2-ig:
e.pont esetében november 1-től március 31-ig ezen
összegek 50%-a fizetendő.
2.f. Építési munkával kapcsolatos építőanyagok és
törmelékek:
- lakásépítésnél és felújításnál
- egyéb építési munkánál
ezen pontok esetében, ha az időtartam 1 hónapot
meghaladja, minden megkezdett további hónap díja
100%-kal emelt összeg
2.g. Idény jellegű árusítás:
2.h

alkalmi árusítás és mozgó árusítás
javító, szolgáltató tevékenység

Kiemelt területek közterület-használati díja:
Gyógyfürdő tér 11.sz. alatti Pavilonsor
Gyógyfürdő tér 7.sz.alatti Pavilonsor:
Bodahegyi úti pavilonsor

2.120,- Ft/m2/hó
3.170,- Ft/m2/hó
1.150,- Ft/m2/hó
1.930,- Ft/m2/hó

100,- Ft/m2/hó
220,- Ft/m2/hó

440,- Ft/m2/hó
170,- Ft/m2/hó
470 Ft/m2/hó
250 Ft/m2/hó
325 Ft/m2/hó

- Gyógyfürdő tér 11.sz. alatti Pavilonsor
Egész évben (12 hónap)

2800 Ft/m2/év

Szezonban (május 1-szeptember 30-ig 5 hónap)

1760 Ft/m2/5hó

Szezonon kívül 1- 2-3-4 hó esetén

410 Ft/m2/hó

- Gyógyfürdő tér 7.sz. alatti Pavilonsor:
Egész évben (12 hónap)

1500 Ft/m2/év

Szezonban (május 1-szeptember 30-ig 5 hónap)

940 Ft/m2/5hó

Szezonon kívül 1- 2-3-4 hó esetén

220 Ft/m2/hó
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2.i.

Bodahegyi úti pavilonsor:
Egész évben (12 hónap)

1950 Ft/m2/év

Szezonban (május 1-szeptember 30-ig 5 hónap)

1220 Ft/m2/5hó

Szezonon kívül 1- 2-3-4 hó esetén

285 Ft/m2/hó

Kiállítás és vásár:
-

2.j.

alkalmi vásár
céllövölde, egyéb mutatványos tevékenység
sport, kulturális és turisztikai rendezvény

Közhasználatra át nem adott önkormányzati terület
időleges használata

230,- Ft/m2/hó
360,- Ft/m2/hó
110,- Ft/m2/hó

55,- Ft/m2/hó

2.k. Kocsibejáró díja:
150,- Ft/m2/hó
kocsibejáró díja a6/1988.(III.31.)ör. 18/A.§. /4/ pontja
szerint:
2.l. a 13/1998.(V.25.) sz. Ör. 1.sz. melléklete szerinti 2010. évben: 4.200.000,- Ft
parkolóhelyek működtetéséhez szükséges terület A fizetés ütemezése:
bérleti díja:
2010. május – október hónapokban minden
hónap 5-ig.
2.m Egyéb a fentiekben fel nem sorolt kategória
2.n Az Ö.r. 15.§-a szerinti kiemelt turisztikai rendezvény

220,- Ft/m2/hó
42 Ft/m2/nap

A közterület-használati díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Az üdülési főszezon ideje alatt (május 1. – től, szeptember 30.- ig) Zalakaros I. számú övezete
területén az 1, 2.e, f, j, pontban felsoroltak kivételével a díjak 100 %-kal emelendők.
A 2. k. pontban meghatározott bérleti díj fizetés negyedévente történik a negyedévet követő hó
20-ig történő teljesítéssel.
/2/ A 6/1998. (III.31.) számu önkormányzati rendelet 15. §. az alábbi /6/ bekezdéssel egészül
ki:
A közterület-használati díjat a közterület használatára jogosult - a tényleges használattól
függetlenül - a közterület használati hozzájárulásban meghatározott időtartamra és
feltételekkel köteles megfizetni az Önkormányzat számlájára.
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4.§.
A 12/2008. (II.28.)sz. Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:
- A Közösségi Ház termének bérleti díja:
- kereskedelmi jellegű, politikai és egyéb rendezvény (bemutató, áruismertető, alkalmi
árusítás, magánjellegű, zártkörű rendezvény, stb.) esetében: bruttó 7.200,- Ft 3 óra
időtartamra és minden további megkezdett óra után további bruttó 1.100,- Ft összegben
kerül megállapításra.
-

Tanfolyamok esetében: bruttó 1.100,- Ft/óra.
5.§.

A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 12/2003.(VI.13.) sz. önkormányzati rendelet 4.§. az
alábbi /4/ bek. egészül ki:
/4/ Az e rendeletben szabályozott és megállapított közműfejlesztési hozzájárulások összege
évente a KSH által megállapított hivatalos infláció összegével automatikusan emelkedik.
6. §.
Az 1/1994. (I.25.) számú rendelet 1. számú mellékletének az ivóvíz-szolgáltatási díjtételek
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
1. számu melléklet:
„Zalakaros Város igazgatási területén a Rendelet 1.§.ában meghatározott vízhasználók által
– 2010. Január 1. napjától – fizetendő ivóvíz és csatornaszolgáltatási díjtételek mértéke:

Megnevezés

Települések
Zalakaros 18 m3
alatt
Zalakaros 18 m3
felett

2010. évi javasolt díj
(Ft/m³)
nem
lakosság
lakosság
282
338
267 +34* 323 +34*
267 +88* 323 +34*

-

Megjegyzés:
a díjtételek az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

-

Alapdíj

2010-re az alapdíj 0 %-os emelését javasoljuk.
Az alapdíj mértéke, mely a bekötési vízmérő átmérőjétől ill. a fogyasztás jellegétől függően:
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A zártkerti
az alapdíj a fenti díj

Főmérő
átmérő









Mellékmérő
átmérő





Alapdíj (Ft/hó/mérő)
lakosság
nem lakosság
290
340
300
350
570
680
640
770
ingatlanok esetében
3.300
4.000
50 %-a.
3.800
4.600
11.000
13.200
15.400
18.700
22.000
26.400
Alapdíj (Ft/hó/fogy.hely)
lakosság
nem lakosság
390
440
400
450
670
780
740
870

Csatornaszolgáltatási díj:
- lakossági
- nem lakossági

262,- Ft/m3 + Áfa
314,- Ft/m3 + Áfa

Csatornaszolgáltatás után fizetendő alapdíj:
Főmérő
átmérő










Mellékmérő
átmérő

Alapdíj
(Ft/hó/fogy.hely)
nem
lakosság
lakosság
290
340
300
350
570
680
640
770
3.300
4.000
3.800
4.600
11.000
13.200
15.400
18.700
22.000
26.400
Alapdíj
(Ft/hó/fogy.hely)
nem
lakosság
lakosság
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290
300
570
640

340
350
680
770

A zártkerti ingatlanok esetében az alapdíj a fenti díj 50 %-a.
7. §.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2006 (II. 10.) számú rendelet 3.
sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
3.számú melléklet3
I../ SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
Az intézményi térítési díj 460 Ft/adag + szállítás 75,- Ft /alkalom
A személyi térítési díj az ellátott családjában az Sztv. 119/C. § (3) bekezdése alapján kiállított
jövedelemigazolás alapján kerül kiszámításra azzal, hogy az Sztv. 116. § (3) bekezdés alapján
a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelemigazolásban igazolt jövedelem 25 %át.
8. §.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006. (II.10.) számu rendelet 1.sz.mellékletét
az alábbiak szerint módosítja:
Ellátottak térítési díja:
ellátottak

BÖLCSŐDE*
ÓVODA
ISKOLA
- menza
- tízórai, ebéd
- napközi
Időszakos
gyermekfelügyelet
bölcsödében
(nem
bölcsődei
jogviszonyhoz
kapcsolódó)

2010. január 1-től
érvényes
(Ft)
nyersanyag ktg. ÁFA összesen
(25%)
245
61
305
245
61
305
201
257
311

50
64
78

250
320
390

400 Ft/óra, minden megkezdett
óra után
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9. §.
Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 12/2008.(II.28.) számú rendelete
5.§. az alábbiak szerint módosul.
5.§.
Alkalmazottak térítési díja:
2010. január 1-től. (Ft)
nyersanyag
rezsi ÁFA összesen
ktg.
25%
213
171
96
480

alkalmazott
(egyéb)
alkalmazott
266
(kötelező)
Munkahelyi étkezők térítési díj

városi
közintézmények
dolgozói
Egyéb, szervvel
munkaviszonyba
n nem állók
szociális
ellátottak

214

2010.január 1-től.
nyersanya
rezsi
g ktg.
213
215

213

213

319

235

120

600

(Ft)
ÁFA összesen
25%
107
535

133

665

112

560

A megállapított térítési díjakat 2010. január 1. napjától kell alkalmazni.
10. §.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a zeneiskolai intézményegységben
fizetendő térítési-és tandíjakról szóló 16/2006. / IX.15. / rendelete (továbbiakban ör.) az
alábbiak szerint módosul:
/1/ A rendelet címe az alábbiak szerint módosul:
„Az alapfokú oktatási intézményben fizetendő térítési és tandíjakról szóló 16/2006.(IX.15.)
számú rendelete”
/2/ Az Ör. 1.§. /1/bek az alábbiak szerint módosul:
/1/ A rendelet hatálya kiterjed a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágán
(továbbiakban: zeneiskola) tanuló növendékekre.
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/3/ Az Ör. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestület 16./2006.(IX.15) számú önkormányzati
rendeletének
1.számú melléklet

-

A térítési és tandíjak tanévenkénti, a szakmai feladatra
a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó
hányadának megfelelő százaléka

DÍJTANULMÁN
KATEGÓRI YI
A
ÁTLAG

I.
II.
III.

4,5 - 5
3,51 - 4,49
2,51 - 3,5

TANULÓI
TANULÓI
JOGVISZONYBA JOGVISZONYBA
N
N
ÁLLÓ
NEM ÁLLÓ
6-18 év közötti
18-22 év közötti
növendékek
növendékek
13 %
25.%
14%
30%
15%
35 %

22 ÉV
FELETTI
NÖVENDÉKE
K
80 %
90 %
100 %

11.§.
Záró rendelkezések
A rendelet 2010. január l. napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Záradék:
Kihirdetve:
2009. december 18.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.

21

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

Képviselőtestület 289/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az önkormányzat a honlapra vonatkozó díjakat 2010. január 1-től nem
változtatja, mivel a turisztikai aloldal ezen időponttól kezdődően a Turisztikai
Egyesület számára kerül üzemeltetésre átadásra.
2/ A képújság hirdetési tarifáit, valamint a gépjármű elhelyezési kötelezettség
megváltásának összegét 2010. évre nem emeli.
Határidő: Azonnal
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

3/ 2010. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
56/2009. (XI.17.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják a munkaterv-tervezet átdolgozását az alábbiak szerint:
II. hó – 6-os, IV. hó – 9-es, 10-es pont törlése, 11-es módosítása: Zalakaros város ifjúsági
koncepció, cselekvési és ütemterve, 12-es pont törlése, VI. hó – 5-ös, 8-as, 9-es, IX. hó – 6-os,
7-es, 8-as törlése.
A tárgyalásra javasolt napirendek közül az alábbiakat javasolja a munkaterv-tervezetbe
felvenni:
- a természeti környezet értékei védelméről szóló ör. megtárgyalása, a hatályba lépés
lehetőségének vizsgálata. Tárgyalásra javasolt időpont: április hónap.
- az épített értékek védelméről szóló ör. végrehajtásának tapasztalatairól szóló előterjesztés
napirendre vétele április hónapban.
- Ciklusprogram – IX. hóra
A soros ülésen időpontját az alábbiak szerint javasolják:
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02.11.
04.22.
06.10.
09.09.
11.18.
12.09.
Az ülések kezdő időpontját 13,00 órára javasolják megállapítani.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja, hogy az áprilisi ülés április 29-én kerüljön megtartásra,
tekintettel a gazdasági társaságok zárszámadási kötelezettségeire.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági, valamint az elhangzott javaslatokkal a
Munkatervet.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 290/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 2010. évi Munkatervet a kötelezően tárgyalandó napirendek, a bizottsági
javaslatok, valamint a képviselő testület javaslatainak figyelembevételével
jóváhagyja.
A soros ülésen időpontja az alábbi:
02.11.
04.29.
06.10.
09.09.
11.18.
12.09.
Az ülések kezdő időpontja 13,00 óra.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

4/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi II. félévi
tevékenységéről.
Előadó: Szirtes Lajos a Társulási Tanács elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottsági határozatot:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
58/2009. (XI.17.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi II. félévi tevékenységéről szóló
beszámolót javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra, azzal, hogy vizsgálni
szükséges, hogy bizonyos szolgáltatások és termékek beszerzésére milyen lehetőségek vannak
kistérségi szinten.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal az előterjesztést.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 291/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2009. év II. félévi tevékenységéről szóló
polgármesteri beszámolót elfogadja azzal, hogy vizsgálni szükséges bizonyos
szolgáltatások és termékek beszerzésére milyen lehetőségek vannak kistérségi
szinten.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

5/ Családsegítés tevékenységéről beszámoló
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottsági határozatot:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
59/2009. (XI.17.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják a képviselőtestület számára az előterjesztés elfogadását azzal, hogy a Zrínyi u. 2.
szám előtti parkolási lehetőség érdekében a Közlekedés Felügyelettel helyszíni bejárásra
kerüljön sor a közlekedési terület határának kijelölése, valamint a parkolók kialakításának
lehetőségének vizsgálata miatt.
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Novák Ferenc: Felveti garázs kialakításának lehetőségét.
Szirtes Lajos: A költségvetés elkészítésénél figyelembe kell venni a garázs kialakítása
lehetőségét.
Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 292/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Családsegítés tevékenységéről szóló beszámoló beszámolót elfogadja.
2/ Elrendeli, hogy Zrínyi u. 2. szám előtti parkolási lehetőség biztosítása
érdekében a Közlekedés Felügyelettel helyszíni bejárásra kerüljön sor a
közlekedési terület határának kijelölése, valamint a parkolók kialakításának
lehetőségének vizsgálata miatt.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
2/ A költségvetés elkészítésénél figyelembe kell venni a garázs kialakítása
lehetőségét.
Határidő: 2010. február 11.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

6/ Mentorhálózattal megállapodás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
60/2009. (XI.17.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják a képviselőtestület számára a 100,- Ft/hó/lakos/év összeg megállapítását.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 293/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a Zalakaros Város Önkormányzata és a Nagykanizsa és Környéke
Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. között 2010. január 1
napjától 2010. december 31. napjáig kötendő - a Szolgáltató Mentorhálózat által a
rendszeres szociális segélyezettek együttműködési kötelezettségével kapcsolatos
feladatok ellátására vonatkozó – Megállapodás megkötésével.
A megállapodás alapján fizetendő szolgáltatás díját –100,- Ft/hó/lakos/év összeget
- a 2010.évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/ Zalakaros.hu turisztikai aloldalára megállapodás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: A turisztikai aloldal elkészítésének költségét az egyesület vállalja,
ezért kéri, hogy az önkormányzat méltányos összegben állapítsa meg a használati díjat.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a használati díj 50 eFt/hó + Áfa összegben kerüljön
megállapításra.
Magyarné Kovács Judit: Felveti, hogy a Turisztikai Egyesületnek az oldal üzemeltetésével
merül-e fel költsége?
Czirákiné Pakulár Judit: Az oldal üzemeltetésével költségek merülnek fel. Egy webmester
felel az oldal élővé tételéért.
Marton Tamás: Javasolja, hogy az egyesület ezt az összeget on-line marketingre fordítsa.
Bácsai Attiláné: Felhívja a figyelmet arra, hogy ingyenes átadás esetén az önkormányzatot
adófizetési kötelezettség terheli, ugyanakkor az önkormányzatnak is vannak költségei a
honlap üzemeltetésével kapcsolatban.
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Czirákiné Pakulár Judit: Az önkormányzati rész kialakítása ténylegesen pénzbe nem kerül,
pályázati pénzből kerül kifizetésre, ezért jelentős költsége nem lesz az önkormányzatnak.
Szirtes Lajos: 30 eFt/hó + Áfa használati díj megállapítását javasolja.
Szavazásra teszi fel a javaslattal a „B” variációt.

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

Képviselőtestület 294/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az előterjesztésnek megfelelően a Zalakaros Város Önkormányzata és a
Turisztikai Egyesület között Zalakaros.hu turisztikai aloldal működtetésére
vonatkozó Megállapodással.
2/ Hozzájárul a szerződés tárgyát képező turisztikai aloldal használatához:
30.000,- Ft/hó + Áfa használati díj megfizetése, valamint az aloldal készítésének
költsége 1.050 eFt + Áfa összeg megfizetése ellenében.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

8/ Közbeszerzési Szabályzat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Vlasicsné Dörgönye Márta: A közbeszerzési szabályzat módosítás a jogszabály változásokra,
valamint a környezetvédelmi szabályok előírásaira tekintettel történt.
Czirákiné Pakulár Judit: A szabályzat átdolgozására a közbeszerzési törvény szellemében
került sor.
Novák Ferenc: Elfogadásra javasolja a módosított közbeszerzési szabályzatot.
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 295/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének Közbeszerzési
Szabályzatát – módosítással egységes szerkezetbe foglaltan - 2009. december 18-i
hatállyal jóváhagyja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

9/ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának és
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 296/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Önkormányzat Képviselő-testülete – a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. §-ának (4) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően – felülvizsgálta az irányítása alá tartozó Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.
szám alatti székhelyű „Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó Medence
Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására”
(továbbiakban: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) közfeladat ellátásának
módját szervezeti szempontból és annak továbbműködését 2009. július 1-je után is
indokoltnak tartja.
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2. A Társulási Tanács az irányítása alá tartozó ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás-t a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény előírásai szerint tevékenységének jellege szerint közszolgáltató, a közszolgáltató
szervfajtája szerint közüzem; a feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervnek sorolja be.

3.
Alapító Okirat
3.1. Az Alapító Okirat preambuluma a következők szerint módosul:
„Az Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Települési Szilárd
Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 16. §-a alapján létrehozott
Önkormányzati Társulást alapító önkormányzatok képviselő-testületei és közgyűlései a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdése és 4. §-a,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rend. 10. §-a szerinti
tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot adják ki:”

3.2.

Az Alapító Okirat 1-16. pontjai helyébe az alábbi szöveg lép:

1. A költségvetési szerv (Társulás) neve:

Rövidített neve:
2. Székhelye:
3. A létrehozásáról rendelkező
határozat száma:
4. Az alapítók neve és címe:

Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és
Zala folyó Medence Nagytérség Települési
Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű
Megoldására
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás
8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.
A Társulási Tanács 1/2005. (X.26.) TT számú
határozata
Felsorolásukat
tartalmazza

az

Alapító

Okirat

1.

sz.

melléklete

5. A fenntartó szerveinek neve és címe:

A Társulást alapító önkormányzatok
Felsorolásukat az Alapító Okirat 1. sz. melléklete
tartalmazza

6. A Társulás irányító (döntéshozó)
szerve és székhelye:
7. A Társulás jogállása:

Társulási Tanács
8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.
A Ttv. 16-18. §-aiban foglalt rendelkezéseknek
megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel
rendelkező költségvetési szerv. A Társulás élén a
Társulási Tanács által a tagjai sorából megválasztott
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Elnök áll, aki a Társulás alkalmazottai tekintetében
munkáltatói joggal rendelkezik.
8. A Társulás besorolása:
a.) A tevékenység jellege alapján:
b.) A közszolgáltató költségvetési szerv fajtája:
c.) A feladatellátásához kapcsolódó funkció szerint:

közszolgáltató költségvetési szerv
közüzem
önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.

d.) A Társulás elsősorban szakmai célú költségvetési kerettel rendelkezik, amelyek felett
kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel bír. A szakmai alapfeladata
ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységekkel rendelkezik, ezen kívül egyes
adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is - e célt szolgáló külön szervezeti egység nélkül –
elláthat.
Előirányzata felett teljes jogkörrel rendelkezik. Kialakítja a költségvetési szerv adottságainak,
körülményeinek leginkább megfelelő számvitelpolitikáját és elkészíti a hozzákapcsolódó
szabályzatokat. A vonatkozó jogszabályokkal összhangban meghatározza a közbeszerzési
eljárás szabályait. Önálló adatközlési, beszámolási és statisztikai jelentési jogosítványokkal
rendelkezik. A költségvetési szerv az államháztartás és költségvetési szervekre vonatkozó
számviteli előirányzatok alapján tervezi meg naptári évenként a költségvetését és számol be a
gazdasági eseményekről.
Gazdálkodási feladatait – a projektiroda közreműködésével – külön megállapodásban foglaltak alapján
Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége látja el jelen Társulási Megállapodásban,
továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1997. (XII. 30.) korm. rendeletben foglaltak
szerint.
9. A Társulás működési köre:
10. A társulás képviselete:

Az alapítók közigazgatási területe.
A Társulás képviseletére a Társulási Tanács Elnöke
jogosult. Helyettesítéséről a Társulás Társulási
Megállapodása rendelkezik oly módon, hogy az
Elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel
elsősorban Zala megyei, másodsorban Vas megyei
megyei elnök-helyettese helyettesíti.

11. A Társulás vezetőjének választási
rendje:
Az Elnököt a Társulási Tanács tagjai sorából – első alkalommal – az alakuló ülésen, 2/3-os
többségi szavazással választja meg határozott időre; 5 év időtartamra azzal, hogy az Elnök megbízatása
legfeljebb önkormányzati képviselői tisztsége betöltéséig, illetve a projekt befejezése időpontjáig áll fenn.
12. A Társulás foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:
A Társulás alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi
önkormányzatok képviselőtestületei által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési
intézményekről szóló 77/1993. (V. 12.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
A Társulás egyéb más, vele bármely alkalmazási jogi kapcsolatban állók jogviszonyára a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezései az irányadók.
13. A működés időtartama:

A Társulás 2005. október 26-tól határozatlan időre jött létre.

14. A Társulás jogszabályban meghatározott közfeladata és alaptevékenysége:
A Társulás tagjai a Ttv. 11. § és 20. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a Társulásra
ruházzák át – önkormányzati rendeleteik egyidejű módosítása mellett – az alábbi feladat- és
hatásköröket: A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésben
meghatározott köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási, valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §-ában meghatározott kötelezően ellátandó
önkormányzati hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat az Alapító Okiratban és a Társulási
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Megállapodásban meghatározott működési (szolgáltatási) területen alaptevékenységként, feladatvégzési
és ellátási kötelezettséggel, Zalabér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:
Pénzügyi Lebonyolító Szerv) szakmai és gazdasági felügyelete, az alapítók célszerűségi és gazdasági
ellenőrzése mellett végzi.
A Társulás az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet nem folytat.
15. A társulás fő tevékenysége:
TEÁOR
38.11 ’08
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
TEÁOR
38.12 ’08
Veszélyes hulladék gyűjtése
TEÁOR
38.21 ’08
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
TEÁOR
41.20 ’08
Lakó- és nem lakó épület építése
TEÁOR
42.99 ’08
Egyéb m.n.s. építés
TEÁOR
43.99 ’08
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
TEÁOR
71.12 ’08
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
TEÁOR
68.20 ’08
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
TEÁOR
77.11 ’08
Személygépjármű kölcsönzése
TEÁOR
77.12 ’08
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
TEÁOR
77.39 ’08
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
TEÁOR
77.33 ’08
Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
TEÁOR
77.39 ’08
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
16. Alaptevékenysége:
Szakágazat:
száma:
megnevezése:

382100
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Szakfeladat:
száma:
megnevezése:

3.3.

45101-7
Magasépítőipar

száma:
megnevezése:

45201-4
Mélyépítőipar

száma:
megnevezése:

75192-2
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

száma:
megnevezése:

75188-9
Gazdaság- és területfejlesztési feladatok

száma:
megnevezése:

90211-3
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység”

Az Alapító Okirat az alábbi 17-23. pontokkal egészül ki:

17. Alaptevékenysége:
Szakágazat:
száma: 382100
megnevezése: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
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Szakfeladat száma
381101
381102
381103
381104
382101
382102
382103
390003
390004
390005
429900
431200
439900
432900
682002
683200
712201
771200
773000
811000
821100
890215

Szakfeladat megnevezése:
Települési
hulladék
összetevőinek
válogatása,
elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
Épületek szennyeződésmentesítése
Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
Egyéb m.n.s. építés
Építési terület előkészítése
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
Egyéb épületgépészeti szerelés
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlankezelés
Összetétel-, tisztaságvizsgálat, - elemzés
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
Építményüzemeltetés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos
gondolkodásának fejlesztését segítő programok

18. A feladat ellátására szolgáló vagyon:
megillető vagyoni értékű jogokból áll.
19. A vagyon feletti rendelkezési
jogosultság:

20. MÁK-nál nyilvántartott törzsszám:
21. Közvetlen jogelődjének megnevezése,
székhelye:

A Társulás vagyona a tulajdonából és a Társulást

A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási Tanács
jogkörébe tartozik. A Társulás vagyona feletti
döntésekben
a
Társulás
tagjai
vagyoni
hozzájárulásuk arányában vesznek részt.
560508
Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi
Konzorcium Tulajdonos Közössége
8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.

22. Záró rendelkezések:
1. Jelen Alapító Okirat hatályba lépéséhez a Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei
és közgyűlései mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.
2. A Társulásban résztvevő települési önkormányzatok képviselő-testületeinek és
közgyűléseinek döntéseit és a jóváhagyó határozatainak számát is tartalmazó aláíró lapok
ezen Alapító Okirat 2. sz. mellékletét képezik.
3. Az Alapító Okiratot kiadó képviselő-testületek megbízásából a Társulási Tanács Elnöke
intézkedik a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál történő törzskönyvi
nyilvántartásba vétel kezdeményezése iránt.
23. Jelen Alapító Okirat a 17. pontban foglaltak kivételével 2009. július hó 1. napjával lép hatályba
azzal, hogy a:
a. 8/c., 8/d. pontban foglaltakat 2010. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.
b. Ezen Alapító Okirat 16. pontjában foglaltak 2009. december 31. napjával hatályukat
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veszítik.
Jelen Alapító Okirat 17. pontjában foglaltak 2010. január 1. napjával lépnek hatályba.”

4. Társulási Megállapodás
4.1.
A Társulási Megállapodás bevezető szövegrésze az alábbi szövegrészre módosul:
„Az alább felsorolt települési önkormányzatok, mint alapítók elhatározzák, hogy a
Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§ (1) bekezdés h) pontjában, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 41. § (1) bekezdésében,
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. törvény (Ttv.) 16. §-a által meghatározott társulási jog alapján, NyugatBalaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladékai kezelésének
korszerű, hatékonyabb és célszerűbb megoldása érdekében, mint közös cél
megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében önálló jogi
személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre és biztosítják annak
működési feltételeit.”

4.2.

A I. fejezet az alábbiak szerint módosul:
„I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI KÖRE, típus szerinti
BESOROLÁSA, jogelődje
A költségvetési szerv; a Társulás
neve:

Önkormányzati Társulás a Nyugat-Balaton és
Zala Folyó Medence Nagytérség Települési
Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű
Megoldására

A Társulás rövidített neve:

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás

Székhelye:

8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.
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Alapítók neve és címe:

Felsorolásukat a Társulási Megállapodás 2-12.
oldala tartalmazza

Fenntartó szerveinek neve és címe: Felsorolásukat a Társulási Megállapodás 2-12.
oldala tartalmazza
A Társulás irányító szerve, székhelye:

Társulási Tanács
8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2.

Működési köre:

az alapítók közigazgatási területe

Tevékenység jellege alapján

közszolgáltató költségvetési szerv

A közszolgáltató költségvetési szerv szerfajtája:

közüzem

Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján:

önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv

Létrehozásáról rendelkező határozat száma:

A társulási tanács 1/2005. (X. 26.)
TT számú határozata

Magyar Államkincstárnál nyilvántartott törzsszám: 560508
Közvetlen jogelődjének megnevezése:

Nyugat-Balaton és Zala folyó medence
Nagytérségi Konzorcium Tulajdonos
Közössége
8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. „

4.3.

A Társulási Megállapodás III. A Társulás jogállása címszó alatti első bekezdést követő
rendelkezés az alábbiak szerint módosul:
„A Társulás élén a Társulási Tanács által a tagjai sorából megválasztott Elnök áll.
A társulás saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és
felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, hogy ezen belül
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kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szerezeti egységgel.
A társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében
meghatározott köztisztaság és településtisztaság megoldása helyi közszolgáltatási,
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. §-ában
meghatározott kötelezően ellátandó hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat az
Alapító Okiratban és a Társulási Megállapodásban meghatározott működési körén
(szolgáltatási területen) alaptevékenységként, feladatvégzési és ellátási
kötelezettséggel, Zalabér Község Önkormányzata Képviselőtestületének
(továbbiakban: Pénzügyi Lebonyolító Szerv) szakmai és gazdasági felügyelete, az
alapítók célszerűségi és gazdasági ellenőrzése mellett végzi.
A társulás gazdálkodási feladatait – a projektiroda közreműködésével – külön
megállapodásban foglaltak alapján Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok
Körjegyzősége látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartás
működési rendjéről szóló 2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A társulás operatív végrehajtási feladatairól a projektiroda közreműködésével,
Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Pénzügyi
Lebonyolító Szerv) gondoskodik.

Az Alapító Okiratot kiadó Önkormányzatok-képviselőtestületeinek megbízásából a
Társulási Tanács Elnöke intézkedik a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatóságánál történő törzskönyvi nyilvántartásba vétel
kezdeményezése iránt.”

4.4.

A IV./3. szakasz helyébe az alábbi szövegrész lép:
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„A projekt működéséhez szükséges munkafeladatok ellátásához a Társulás
munkaszervezeti feladatain belül a IV/2. pont szerint a tagok vállalják az alábbi
feladatok előkészítését, a döntések végrehajtását, illetve a hulladékgazdálkodási
kötelezettségek átvállalását.”

4.5.

Az „V. A Társulás alaptevékenysége” fejezet Alapvető szakágazata: 382100,
Megnevezése: veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása utáni szabályozás az
alábbiak szerint alakul:
„ Szakfeladat: (2009. december 31-ig hatályos)
45101-7
Magasépítőipar
45201-4
Mélyépítőipar
75188-9
Gazdaság- és területfejlesztési feladatok
90211-3
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
2010. január 1. napjától hatályos
Alapvető szakágazat:
Megnevezése:

382100
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Szakfeladat száma, megnevezése:
Szakfeladat száma
Szakfeladat megnevezése:
381101
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
381102
Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
381104
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
382101
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102
Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103
Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
390003
Épületek szennyeződésmentesítése
390004
Telephely szennyeződésmentesítési tevékenységek
390005
Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek
429900
Egyéb m.n.s. építés
431200
Építési terüle előkészítése
439900
Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
432900
Egyéb épületgépészeti szerelés
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
683200
Ingatlankezelés
712201
Összetétel-, tisztaságvizsgálat, - elemzés
771200
Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
773000
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzés
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811000
821100
890215

Építményüzemeltetés
Összetett adminisztratív szolgáltatás
A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos
gondolkodásának fejlesztését segítő programok

”
4.6.

A VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA címszó első három
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A társulás gazdálkodási feladatait – a projektiroda közreműködésével – külön
megállapodásban foglaltak alapján Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok
Körjegyzősége látja el jelen Társulási Megállapodásban, továbbá az államháztartás
működési rendjéről szóló 2l7/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
A társulás operatív végrehajtási feladatairól – a projektiroda közreműködésével Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (továbbiakban: Pénzügyi
Lebonyolító Szerv) gondoskodik.

Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége a Pénzügyi Lebonyolító
Szerv Vezetőjén keresztül, a projektiroda közreműködésével köteles a bankszámla
pénzforgalmáról részletes kimutatást készíteni és évente legalább egyszer, illetve a
Tagok kérelmére bármikor a Tagok rendelkezésére bocsátani.”

4.7.

VI/1. A Társulás működésének, fejlesztésének forrásai: címszó alatt a) pont előtti
bekezdés - „saját bevételek” szövegrész előtt - helyébe a következő rendelkezés lép:
„A gazdálkodási feladatok ellátását végző Zalabér-Zalavég Községi
Önkormányzatok Körjegyzősége, a Tagok által vállalt fizetési kötelezettségének nem
teljesítése esetén a fizetési határidőt követő 15. naptól azonnali beszedési megbízás
(inkasszó) benyújtására jogosult.
Amennyiben a gazdálkodási feladatokat ellátó szerv nem tesz eleget a Társulás felé
vállalt fizetési kötelezettségének, úgy a Társulási Tanács a gazdálkodási feladatok
ellátására új arra jogosult költségvetési szerv kijelöléséről dönthet, amelyet egyúttal
felhatalmaz arra, hogy a Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége
ellen azonnali beszedési megbízást nyújtson be.”
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4.8.

A VIII. Belső szervezeti rendszer fejezet további 6. ponttal egészül ki:
„6. Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége, mint gazdálkodási
feladatokat ellátó szerv”.

4.9.

A VIII. fejezet 6. bekezdése után az alábbi szövegrész lép:
„A gazdálkodási feladatokat ellátó szer székhelye: 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc
utca 2.
A Tagok rögzítik, hogy képviseleti jogkörrel a Pénzügyi Lebonyolító Szervnél a
polgármester, míg a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szervnél a
körjegyző rendelkezik.”

4.10.

A VIII. fejezetben szereplő szervezeti ábra helyébe az alábbi ábra lép:
Társulás
|
Társulási Tanács –
Felügyelő Bizottság
(döntéshozó; irányító szerv) (működési, ellenőrző szerv)
|
Társulási Operatív Tanács
(Operatív feladatellátásra megbízott szervezet)
|
Pénzügyi Lebonyolító Szerv
(Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete:
szakmai és gazdasági felügyeletet ellátó szerv, operatív végrehajtási feladatok)
|
Projektiroda
__________Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok
Körjegyzősége
(Munkaszervezet)
(gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv)

4.11.

A VIII/1. Társulási Tanács fejezet első mondata az alábbiak szerint alakul:
„A Ttv. 11. §-a alapján a Társulás irányító (döntéshozó) szerve a Társulási Tanács,
amely a társult Tagok képviselőtestületei által delegált önkormányzati képviselők,
vagy polgármesterek összességéből áll.”
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4.12.

A VIII/1.1. fejezet utolsó mondata az alábbi szövegre módosul:
„A gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv - a Pénzügyi Lebonyolító
Szerven keresztül -, a Felügyelő Bizottság állásfoglalása alapján történt pénzügyi
keret felhasználásáról részletes, számszaki adatokat is tartalmazó tájékoztatási
kötelezettséggel tartozik a soron következő Társulási Operatív Tanács, majd
beszámolási kötelezettséggel tartozik a soron következő Társulási Tanács ülésén.”

4.13.

A VIII/1.2 A társulási tanács működése fejezet második bekezdésének, valamint
legutolsó bekezdésének utolsó mondatai törlésre kerülnek.

4.14.

A VIII/1.3. A Társulási Tanács Elnöke címszó alatti „A Társulási Tanács Elnöke a
Társulás ügyeinek vitele keretében” szövegrész b. pontjában jelzett 15 napos
határidőre „8 napon belül” szövegre változik

4.15.

A VIII/3. Pénzügyi Lebonyolító Szerv és Projektiroda fejezet első kettő bekezdése az
alábbi szövegre módosul:
„A Társulás Zalabér Község Önkormányzatának Képviselőtestületét (Pénzügyi
Lebonyolító Szerv) bízza meg a Társulás Alapító Okiratában, valamint Társulási
Megállapodásában meghatározott feladatainak szakmai és gazdasági felügyeletével,
az operatív végrehajtási feladatok ellátásával.
A Pénzügyi Lebonyolító Szerv a projektirodán keresztül ellátja a Társulás
adminisztrációjával kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a Társulás
számlavezetéséről, koordinálja a gazdálkodási feladatokat ellátó költségvetési szerv;
a Zalabér-Zalavég Községi Önkormányzatok Körjegyzősége és a Társulás különböző
szervei között az információáramlást, továbbítja az adatszolgáltatást.”

4.16.

A XI. A társulásban foglalkoztatott személy alkalmazásának feltételei címszó alatti
szövegrész további alábbiak szerinti mondattal egészül ki:
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„A Társulás egyéb más, vele bármely alkalmazási jogi kapcsolatban állók
jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (pl. megbízási
jogviszony) rendelkezései az irányadók.
5. Az Alapító Okirat és a Társulási Megállapodás jelen módosítással nem érintett
rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

6. Az Alapító Okirat módosítás és a Társulási Megállapodás módosítás 2009. július 1-jén lép
hatályba, amelyhez a Társult Tagönkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének
minősített többséggel hozott döntése szükséges.

7. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat Módosítás, az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat, valamint a Társulási Megállapodás
Módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására és a
döntésről a Társulási Tanács elnökének értesítésére.

Határidő: 2009. december 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

10/ Közbeszerzési eljárási határidő módosítás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a testületet arról, hogy Zalakaros város
önkormányzata, mint ajánlatkérő 2009. november 6-i megküldéssel 2009. november 11-én a
Közbeszerzési Értesítőben ajánlattételi felhívás megjelentetésével egyszerű közbeszerzési
eljárást indított. Az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2009. december 11-én 10 óráig 5
ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát, a Zalakaros fürdő melletti /Termál u./ sétány és
környezetének felújítása tárgyában.
Az ajánlatok értékelése során az ajánlatokban jelentős hiány merült fel, az ajánlattevők általi
pótlásra 2009. december 22-e 12 óra került meghatározásra.
A fentiek alapján az eredményhirdetés tervezett időpontját módosítani szükséges január
végéig.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 297/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros fürdő melletti /Termál u./ sétány és környezetének felújítása
tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárás eredményhirdetés időpontját 2010.
január 31. napjáig meghosszabbítja.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

11/ Általános Iskola részére pótelőirányzat biztosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Bácsai Attiláné: Az iskola felújítási munkái során szükséges munkák elvégzésére az
intézmény nem rendelkezik előirányzattal, ezen munkálatok a pályázati forrásból nem
kerülhettek megvalósításra.
Javasolja a testületnek, hogy a fentiekre tekintettel az iskola számára pótelőirányzatot
biztosítson 2.3000 eFt összegben.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület a javaslatot 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 298/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár 2009. évi költségvetésnek évközi módosításaként 2.300 eFt összegű
pótelőirányzatot biztosít az intézmény karbantartási munkáira, valamint az iskolai
öltöző szekrények készítéséhez.
A pótelőirányzat céljellegű annak rendeltetésszerű felhasználását biztosítani kell.
Az előirányzatok pénzügyi fedezetét a beruházások megtakarításai terhére (a
korábbi képviselőtestületi döntés értelmében) biztosítja.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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12/ Alpolgármester részére jutalom megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Czirákiné Pakulár Judit: Bejelenti személyes érintettségét.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel Czirákiné Pakulár Judit képviselő szavazásból történő
kizárását.
Képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 299/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Czirákiné Pakulár Judit képviselőket személyes érintettség címén a szavazásból
kizárja.

Szirtes Lajos: Javasolja az alpolgármester részére bruttó 350.000,- Ft jutalom megállapítását,
a pályázatok benyújtásában és a pályázati forrásból megvalósuló beruházások koordinálásban
végzett munkája elismeréséül.
Szavazásra teszi fel a javaslatával kiegészített határozati javaslatot.

Képviselőtestület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 300/2009. (XII.17.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester számára a 2009. évi munkájának
elismeréséül bruttó 350.000,- Ft összegű jutalmat állapit meg a 2009.évi
jutalomkeret terhére.
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Felhatalmazza a Polgármestert a jutalom kifizetésével kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Mivel több napirend nem volt, 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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