Határozat: 119 - 133
Rendelet: 17 - 18

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. június 11-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. június 11-én 13,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyarné Kovács Judit, Novák Ferenc képviselők, Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné
pénzügyi osztályvezető, Simonné Dr Kovács Marianna igazgatási osztályvezető, Karmazin
József főépítész.
Igazoltan távol van: Magyar Mária, Marton Tamás és Szabadics József 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: Bazsó János és Novák Ferenc 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:

-

Polgármester beszámolója

Czirákiné Pakulár Judit: A 39/2008. számú képviselőtestületi határozatra vonatkozóan kérdést
vet fel a beépítési kötelezettséget illetően?
Szirtes Lajos: A beépítési kötelezettség a határozatban foglaltak szerint meghosszabbításra
került.
Benkőné Gulyás Edit: A 72/2009. számú határozatra vonatkozóan előadja, hogy a
közbeszerzési tanács döntése szerint a közbeszerzési eljárást nem szükséges kiírni.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolóját.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
Polgármester Beszámolóját elfogadta.

Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ 2010. évi helyi adótételek megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ A lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21.) sz. Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ „A felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatóinak nyújtott ösztöndíjról”
szóló 28/2004. (XI.26.) számú Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ Bodahegyi út és térsége fejlesztési lehetőségei
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
5/ Behiákpuszta a településfejlesztésben
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Felkérésre Rendőrőrs parancsnoka
7/ Elismerések adományozása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi I. félévi
tevékenységéről.
Előadó: Társulási Tanács elnöke
9/ Zalakaros és Térségi idősellátás koncepciója
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
10/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár osztálylétszám meghatározása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11/ Közoktatási megállapodás felülvizsgálata Zalamerenye Község Önkormányzatával
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár pályázat benyújtása az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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13/ Egyéb ügyek
13/1/ Nyugat-Balatoni Marketing Iroda Nonprofit Kft-ben tagság
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/2/ Pályázat készítésére ajánlat kérése (Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Városközpont rehabilitációja, Pontszerű fejlesztések)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/3/ Kerékpárút építésére pályázat benyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/4/ Tó létesítésére vonatkozó állampolgári kezdeményezés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/5/ Az egészségügyi centrum bővítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/6/ Közösségi busz beszerzés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/7/ Draskovics Kft. ingatlan csere ügye
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/8/ Karos Park Kft. telephely kialakítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a 6. napirendi pont első napirendi pontként kerüljön
megtárgyalásra.
Ügyrendi javaslata, hogy az alábbi előterjesztéseket tárgyalja a képviselőtestület:
-

Olesnoi városnapon résztvevő küldöttség kijelöléséről
Támogatási kérelmek
Turisztikai egyesülettel kötött megállapodás módosítása
Az Egészségügyi Miniszter által adható kitüntetésekről tájékoztató
Óvoda felújítása

A 13/2. és a 13/3. sz. napirend egy napirend keretében kerüljön megtárgyalásra.
Javasolja a meghívóban szereplő 7., 13/1., 13/5., 13/6., 13/7. számu, az Olesnoi városnapon
résztvevő küldöttség kijelöléséről című, a Támogatási kérelmek, Az Egészségügyi Miniszter
által adható kitüntetésekről tájékoztató, az Óvoda felujitása című napirendek zárt ülés
keretében történő megtárgyalását.
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Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.

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

Képviselőtestület 119/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért az ügyrendi javaslattal, valamint a nyilvános és zárt ülés napirendi
javaslatával.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

1/ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Felkérésre Rendőrőrs parancsnoka
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen vannak: Dr Molnár József nagykanizsai rendőrkapitányság
parancsnoka és Dr Bereczki Ferenc zalakarosi rendőrőrs parancsnoka.
Dr Molnár József: Zalakaroson 2008. évben a bűnügyi statisztika jól alakult, a zalakarosi
kistérségben a bűncselekmények száma stagnálást mutat. A zalakarosi rendőrőrsön a személyi
állomány 100 %-ban feltöltődött. Véleménye szerint probléma a bűnügyi felderítő munka
területén van, ami várhatóan év végére rendeződik. Továbbiakban a térfigyelő kamerákról
szólt, majd a bűnmegelőzési irodáról adott tájékoztatást.
Novák Ferenc: Köszönetét fejezte ki az eredményes munkáért. Bűnügyi mutatókról kérdezett.
Dr Molnár József: A személyi állomány változása miatt nehéz a kiválasztás problémája.
Benkőné Gulyás Edit: Az iskola részéről fejezte ki köszönetét a gyermekek oktatása
tekintetében. Kérte, hogy a jövőben is nyújtson segítséget a rendőrség.
Dr Molnár József: Reméli, hogy a jövőben is hatékony lesz az együttműködés.
Szirtes Lajos: Megköszöni a rendőrség munkáját.
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 120/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
A képviselőtestület határozatáról a rendőrőrsöt tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

2/ 2010. évi helyi adótételek megállapítása
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
19/2009. (VI. 03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A 2010. évi helyi adótételek megállapítására vonatkozó előterjesztést elfogadásra ajánlják
azzal, hogy a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó ne kerüljön megemelésre, az a 2009. évi
összeggel azonos maradjon.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
20/2009. (VI. 03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják az alábbiakat a képviselőtestület számára elfogadásra:
A rendelet tervezet 31.§./10/ bekezdésére vonatkozó javaslatot az előterjesztésnek
megfelelően elfogadásra javasolja.
A/3.pontban:
- Javasolja elfogadásra a 3 egyesület felvételét a kedvezményezettek körébe.
A rendelet tervezet mellékletének B/2. pontjában:
- a Zalakaros és kistérségében élő gyermekek táboroztatása célt a hátrányos helyzetű
gyermekek táboroztatása cél helyébe felvenni.

6

- Az a/ pontban meghatározott alapítványok, civil szervezetek működési költségeire célt
törölni javasolja.
- nemzetközi kapcsolatok célját javasolja felvenni.
- a települési sport feladatok célját is javasolja felvenni.
- A 2. sz. módosító javaslat esetében javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal a novemberi
képviselőtestületi ülésre dolgozzon ki pályázati rendszert a zalakarosi alapítványok,
együttesek, szövetségek, stb. támogatására.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a módositással kiegészített rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
17/2009. (VI.12.) számu rendelete
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú rendeletének módosítására
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §. (0) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvényben kapott felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja.
1. §.
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú Önkormányzati rendelet 31.§. /10/ bek. az
alábbiak szerint módosul:
/10/ „A vállalkozó május 31-ig bevallott, és befizetett helyi iparűzési adójából az elszámolt és
befizetett iparűzési adójának 15 %-a erejéig rendelkezhet az e rendelet 3. sz. mellékletének
A. pontjában megjelölt szervezet számára a B. pontban meghatározott célra történő
felhasználásról.
Egy vállalkozó, illetve vállalkozás egy célt, vagy egy alapítványt, együttest, egyesületet,
szövetséget és szervezetet a felajánlott adójából maximum 1.000.000.- Ft-tal támogathat.”
2. §.
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú Önkormányzati rendelet 3. számú melléklete
az alábbi rendelkezések lépnek:
3. számú melléklet:
A. Az Ör. 31§./10/bek szerinti támogatás igénybevételére jogosult szervek:
A.1 / Alapítványok
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Zalakaros Önkormányzat Közhasznú Közalapítványai:
- Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
- Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér l.
- Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A.2/ Egyéb alapítványok:
- Zalakarosi Iskoláért Közhasznú Alapítvány
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A/3. Egyesületek, együttesek, szövetségek
– Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület
– Önkéntes Tűzoltó Egyesület
– Zalakaros és Térsége Sportegyesület
– Gránit Sportegyesület
– Teker Egyesület
– Karos Néptánc Együttes Zalakaros
– Zöld Ág Néptánc Együttes Zalakaros
– Dalárda Zalakaros
– Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége
- Megyei Vöröskereszt Szervezet Zalakarosi célokra
– Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség
– Női Énekkar
– Zalakarosi Fúvós Együttes
– Zalakarosi Ezüst Klub
– Búzavirág Csoport
– Karos Sprint Úszóklub
– Zalakarosi Turisztikai Egyesület
- Csuti Sk.
- HOLNAPOCSKA Közhasznú Nonprofit Kft
- Vadászó Földtulajdonosok Zalai Egyesülete Zalakaros
B/ Az Ör. 31.§. /10/ bek. szerint támogatási célok
B.1/ A város által éves rendezvény tervében szerepeltetett alábbi események támogatása
- Művészeti alkotótáborok
- Tömegsport rendezvények
- Természetvédelmi táborok és rendezvények
- Város Napja rendezvények
- Kiemelt és az Önkormányzat által is támogatott sport, kulturális és idegenforgalmi
rendezvények
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B.2/ közérdekű célok, és események:
- Közbiztonság, bünmegelőzés,
- Egyházi , vallási,
- Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
- Közművelődési tevékenység
- Szociális, karitativ célú felhasználás
- Zalakaros és kistérségben élő gyermekek táboroztatása
- Borturizmus népszerűsítése
- Zalakarost népszerűsítő kiadványok, prospektusok,
- Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, prevenció, ( pl. Véradások, szűrő
vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására )
- Idegenforgalmi szempontból jelentős a településen megvalósuló sport, kulturális rendezvény
- Nemzetközi kapcsolatok céljára
- Települési sportfeladatok céljára
3. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve 2009. június 12.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a kiegészítésekkel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 121/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ 2010. évben helyi adó emelését nem tervezi.
2/ Polgármesteri Hivatal a novemberi képviselőtestületi ülésre dolgozzon ki
pályázati rendszert a zalakarosi alapítványok, együttesek, szövetségek, stb.
támogatására.
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Határidő: 2009. szeptemberi testületi ülés
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

3/ A lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21.) sz. Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismertette az összevont bizottság javaslatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
21/2009. (VI. 03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az előterjesztésnek megfelelően javasolják a rendelet-tervezet elfogadását a képviselőtestület
számára.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
18/2009. (VI.12.) számu rendelete
a lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21.) számu önkormányzati rendelet
módositásáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§(1) bekezdése és a lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) felhatalmazása alapján
az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletére, valamint elidegenítésükre a következő
rendeletet alkotja.
1. §.
/1/ A lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21.) sz. Ör . 24.§. (2) bekezdése az alábbiak
szerint módosul:
1

Pályázat útján történő bérbeadás esetén a bérleti díj összege 2009. évben – a 24.§. (1)
bekezdés szerinti bérleti díj összegével egyezik meg.
(2)
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Záró rendelkezések
2.§.
(1) E rendelet 2009. június 15. napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2009. június 12. napján
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

4/ „A felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatóinak nyújtott ösztöndíjról”
szóló 28/2004. (XI.26.) számú Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 4/2009. (VI. 03.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra azzal, hogy
a támogatásra való jogosultság felső határát 400 %-ban határozzák mag, továbbá
a különleges méltányolható körülmények esetében az „A” változatot javasolja elfogadásra
azzal a módosítással, hogy a lakóhely és az oktatási intézmény közötti távolság ne szerepeljen
, mint különleges körülmény. Továbbá ha a pályázó kollégiumi igényét elutasították, 5 pont
helyett 10 ponttal kerüljön pontozásra.
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 12/2009. (VI. 03.) számu határozata:
A bizottság:
Az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra:
- A rendelet-tervezet 3.§. /1/ bekezdésében szereplő egy főre jutó havi jövedelem az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át ne haladja meg a jövedelem.
- A 4. §. A. változat /1/ bekezdése első mondata az alábbiakkal egészüljön ki:
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Az ösztöndíjban részesülő pályázónak az Általános Szerződési Feltételek szerinti elsőbbségi
rangsorolása az egy főre jutó jövedelem nagysága alapján kerüljön rangsorolásra.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Mindenképpen szükségesnek tartja a pályázók rászorultsági
rangsorolási feltételeit kidolgozni. Ezért kéri, hogy a testület fogadja el javaslatát azzal, hogy
jelen előterjesztés a szeptemberi ülésen kerüljön ismételten megtárgyalásra.

Képviselőtestület 122/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a „A felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű
hallgatóinak nyújtott ösztöndíjról” szóló 28/2004. (XI.26.) számú Ör. módosítását
a pályázók rászorultság rangsorolási feltételei kidolgozásával a Képviselőtestület
szeptemberi soros ülésére ismételten elő kell terjeszteni.
Határidő: 2009. szeptember 10.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

5/ Bodahegyi út és térsége fejlesztési lehetőségei
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
22/2009. (VI. 03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A határozati javaslatot elfogadásra ajánlja azzal a kiegészítéssel, hogy soron kívül meg kell
tenni a szükséges intézkedéseket nyilvános WC létesítése érdekében.
A plébánia számára megfelelő hely kialakítását tartja szükségesnek, ezért a koncepció
készítése során erre figyelemmel kell lenni.
A Bodahegyi út és térsége területének fejlesztési lehetőségeit a településfejlesztési koncepció
készítése során meg kell teremteni.
Karmazin József: Ismertette az előterjesztést.
Novák Ferenc: Régóta szorgalmazza e terület fejlesztését.
Czirákiné Pakulár Judit: E terület fejlesztése a városfejlesztési projekthez nem csatolható.
Szirtes Lajos: Kálvária megvalósítását veti fel.
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Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal kiegészítve.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 123/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Fontosnak tartja a Bodahegyi u. és térsége területének nagyobb környezetével
összehangolt, környezetbe illő fejlesztését. Az eddigi igények és a további
javaslatok összegyűjtésével kell segíteni a terület fejlesztési lehetőségeinek a
komplex és távlati meghatározását,
2. A területi egység központi fekvése lehetővé teszi, hogy a városközpont
fejlesztés támogatás pályázata részeként, ütemezve jelenjenek majd meg a
fejlesztési feladatok,
3. A településfejlesztési koncepció készítése során a területre vonatkozó
javaslatokat képviselve kell igényelni a tervezőktől a Bodahegyi u. és térségének a
város érdekeivel összhangban álló fejlesztési javaslatát.
4. Soron kívül meg kell tenni a szükséges intézkedéseket nyilvános WC létesítése
érdekében.
5. A plébánia számára megfelelő hely kialakítását tartja szükségesnek, ezért a
koncepció készítése során erre figyelemmel kell lenni.
6. A Bodahegyi út és térsége területének fejlesztési lehetőségeit a
településfejlesztési koncepció készítése során meg kell teremteni.
Határidő: 2009. június 31. és 2009. október 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

6/ Behiákpuszta a településfejlesztésben
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
23/2009. (VI. 03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Elfogadásra ajánlják azzal a kiegészítéssel, hogy a Behiákpusztai térség fejlesztésére
vonatkozóan a tervek készüljenek el annak érdekében, hogy befektetői igény vagy pénzügyi
forrás esetén az rendelkezésre álljon.
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Karmazin József: Véleménye szerint a terület széles körben felhasználható a befektetői
igények szerint.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 124/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1/ Fontosnak tartja a Behiák városrész és térsége területének nagyobb
környezetével összehangolt, környezetbe illő fejlesztését. Az eddigi igények és a
további javaslatok összegyűjtésével kell segíteni a terület fejlesztési
lehetőségeinek a meghatározását.
2/ településfejlesztési koncepció készítése során a területre vonatkozó javaslatokat
képviselve kell igényelni a tervezőktől a Behiák városrész és térségének a város
érdekeivel összhangban álló, ütemezett fejlesztési javaslatát.
3/ A Behiákpusztai térség fejlesztésére vonatkozóan a tervek készüljenek el annak
érdekében, hogy befektetői igény vagy pénzügyi forrás esetén az rendelkezésre
álljon.
Határidő: 2009. június 31. és 2009. október 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi I. félévi
tevékenységéről.
Előadó: Társulási Tanács elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Czirákiné Pakulár Judit: A kistérség tevékenységének egyre nagyobb jelentőségét
hangsúlyozza.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 125/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása II. félévi tevékenységéről szóló
polgármesteri beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
A Képviselőtestület határozatáról a társulást tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

8/ Zalakaros és Térségi idősellátás koncepciója
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a bizottság javaslatát.
Humánpolitikai Bizottság 5/2009. (VI. 03.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja, hogy megfelelő magyar kifejezések szerepeljenek a koncepcióban található idegen
kifejezések helyett. Továbbá javasolja egyszerű, a közeljövőben megvalósítható célok
kitűzését.
Novák Ferenc: Felveti, hogy az idősek nappali ellátásának helyszíne a közösségi ház lesz-e?
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 126/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzat idősügyi ellátásra vonatkozó koncepciót
elfogadja azzal, hogy a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót ki kell
dolgozni, melynek részét képezi e koncepció alapján elkészített cselekvési
ütemterv.
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2/ A koncepcióban található idegen kifejezések helyett megfelelő magyar
kifejezések szerepeljenek, valamint egyszerű, a közeljövőben megvalósítható
célok kitűzése.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

9/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár osztálylétszám meghatározása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 6/2009. (VI. 03.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztés elfogadását javasolja a Képviselőtestületnek azzal a pontosítással, hogy az
előterjesztés 2. pontjában háromszor található osztályokra utaló „jelenleg” szó törlését kéri.
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 13/2009. (VI. 03.) számu határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra.
Szirtes Lajos: Kérdésként veti fel, hogy a maximált létszámot az iskola tudja-e tartani?
Benkőné Gulyás Edit: Jelenleg az első osztályos tanulók száma alacsony.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 127/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Köotv. 102.§./2/bek. c. pontjában biztosított jogkörében a Móra Ferenc
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
2009/2010 tanévére vonatkozóan az intézmény alapító okiratában, valamint a
pedagógiai programjában meghatározottak alapján az osztályok és csoportok
számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
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az általános iskolában az indítható osztályok száma: 8
Iskolaotthonos csoportok száma: 4
napközis csoportok száma : 2
óvodai csoportok száma: 3 .
Alapfokú művészetoktatási intézmény esetében:
Évfolyam száma 12
Csoportok száma: 11 csoport, és az alapító okirat szerinti 5 tanszak,
2.
Megerősíti
a 83/2008.(IV.03.) számú határozatában engedélyezett az osztály
átlaglétszámtól való eltérést, igy kizárólag a 2008/2009. tanévben indult 1.
osztály tekintetében (2. osztály) az intézmény alapító okiratában meghatározott
26 fős maximális osztálylétszámot - maximum 30 főig - lépheti át.
- megerősíti 83/2008. (IV.03.) számú határozatában engedélyezett létszámot.
A 2008/2009. tanév szerinti 2. osztályban (3. osztály) az alapító okiratban
meghatározott 26 fős maximális osztálylétszámot maximálisan 27 főig emeli
meg.
- A 171/2007.(VIII.28.) számú határozatot hatályában fenntartja, így az alapító
okiratban meghatározott osztálylétszám határ átlépése a 2009/2010.tanévre is
érvényes a 2007/2008. tanévben indult 5. osztály esetében (7. osztály).
Határidő. Folyamatos és 2009. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Benkőné Gulyás Edit igazgató

10/ Közoktatási megállapodás felülvizsgálata Zalamerenye Község Önkormányzatával
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 7/2009. (VI. 03.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a Képviselőtestületnek a közoktatási megállapodás fenntartását, valamint az „A”
változat
elfogadását, miszerint nem tart igényt a hozzájárulás összegére a 2009/2010.
tanévben.
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 14/2009. (VI. 03.) számu határozata:
A bizottság:
A határozati javaslat „A” változatának elfogadását javasolják a képviselőtestület számára.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 128/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalamerenye Község Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás
fenntartását továbbra is szükségesnek tartja.
2. Zalamerenye község önkormányzatának fizetési kötelezettsége tekintetében
2009/2010 tanévre nem
hozzájárulás összegére.

tart igényt a megállapodás 9.1. pontja szerinti

A képviselőtestület döntéséről Zalamerenye Község önkormányzatát értesíteni
kell.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szabadics József az ülésteremben megjelent.

11/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár pályázat benyújtása az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására
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 129/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Pályázatot nyújt be a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet szerint az
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása támogatás igénybevételére
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az általa fenntartott Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Müvészetoktatási Intézmény és Könyvtár intézményben megvalósuló
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására.
2. Kötelezettséget vállal arra, hogy a HHH gyermekek integrált nevelését alapitó okiratban rögzítetten – biztosítja.
3. A támogatás elnyerése esetén kötelezettséget vállal a fenti OKM rendelet 1. §
(2) és (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - a támogatott időszakra
vonatkozóan 2009. szeptember 15-ig az OOIH-val és az OKM
Támogatáskezelővel együttműködési megállapodást köt.
Felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtása érdekében szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő. 2009. június 15. és szeptember 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Benkőné Gulyás Edit igazgató

12/ Pályázat készítésére ajánlat kérése (Egészségügyi alapellátás fejlesztése
Városközpont rehabilitációja, Pontszerű fejlesztések)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Bazsó János: A kerékpárút milyen irányban lesz bővítve?
Szirtes Lajos: A kerékpárút az Üdülő sortól K-re kerül bővítésre.
Czirákiné Pakulár Judit: A kerékpárút egy várost elkerülő, turisztikai jellegű út lesz.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 130/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 2009. évben Zalakaros Város Önkormányzata a
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1.

NYDOP 2.1.1 F) A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése.

2.

NYDOP 3.1.1 A) Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei

jogú városokban. (540 mFt támogatásra 150 mFt önrésszel)
3.

3.1.1 C) Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések. ( 50 mFt-ra 5 mFt

önrésszel)
4.

NYDOP 5.2.1 A) Alapellátás fejlesztése, helyi egészségházak kialakítása. (60

mFt 6 mFt önrésszel)
5.

NYDOP 4.3.1 B) Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok

mentén. (200 mFt támogatással 20 mFt önrésszel)
pályázatok elkészítésére a Kbt.-nek megfelelő ajánlatkérést folytasson le.
Határidő: 2009. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

13/ Tó létesítésére vonatkozó állampolgári kezdeményezés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Jónak tartja az ötletet. Felveti, hogy a tó ne árkokkal körülvett legyen,
hanem tószerű.
Czirákiné Pakulár Judit: A koncepció készítői vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a tó
létesítéséhez pályázati forrást is lehessen biztosítani.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 131/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Szükségesnek és előzetesen lehetségesnek tartja a város turisztikai-,
idegenforgalmi szolgáltatásinak a fejlesztése érdekében is, komplex tározó tó
megvalósítási lehetőségének a vizsgálatát, majd a beruházás tervezését,
előkészítését és megépítését.
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2/ A vizsgálathoz be kell szerezni az érdekelt államigazgatási szervek előzetes
szakvéleményét és javaslatait. A szakvélemények ismeretében kell megtenni a
szükséges további intézkedéseket.
Határidő: 2009. július 31. és 2009. október 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

14/ Karos Park Kft. telephely kialakítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Tanulmányterv a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: A Karos Park Kft. telephelyének kialakítására vonatkozó terv egy
grandiózus terv, a költsége 410 millió Ft lenne. Jelenleg csak a szakaszos megvalósíthatóságot
tartja elképzelhetőnek.
Novák Ferenc: A szakaszos megvalósítással egyetért.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a testület értsen egyet azzal, hogy a Karos Park Kft.
telephelyének kialakítására a tanulmánytervben megjelölt helyen kerüljön sor.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 132/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a Karos Park Kft. telephelye a Zalakaros 061/3-4. hrsz-u
területen kerüljön kialakításra.
A telephely megvalósítására szakaszosan, a pénzügyi lehetőségek függvényében
kerüljön sor.
A megvalósításra ütemtervet kell készíteni.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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15/ Turisztikai egyesülettel kötött megállapodás módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: A megállapodás módosítására azért kerül sor, mert szükséges
meghatározni az önkormányzati támogatást arányosítva, százalékosan.
Novák Ferenc: Javasolja az előterjesztést elfogásra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 133/2009. (VI. 11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Turisztikai Egyesület és az Önkormányzat közötti megállapodást az
előterjesztésnek megfelelően módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: 2009. június 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Egyesület elnöke

Hozzászólások:
Szirtes Lajos: Bejelenti a képviselőtestületnek, hogy az általános iskola felújítási munkálatai a
közeljövőben elkezdődnek.
A képviselőtestületi tagok figyelmét felhivja arra, hogy 2009. június 14-én Zala megye
évfordulójára Zalaváron kerül sor.
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Mivel több napirend nem volt, bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Bazsó János
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Novák Ferenc
Jkv. hitelesítő
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