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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. október 26-án 10,45
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő
Attila alpolgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati
szakreferens, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Klie Zoltán főépítész, Koma Ildikó
jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Deutschné Lang Erika és Marton Tamás képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot, amely a meghívóban szereplő mellett
tartalmazza az egyéb napirendeket is, melyre együttesen tesz javaslatot.

Napirend:
1.) A 2011. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
2.) Hulladékkezelési Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
3.) Temető rendjéről szóló Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
4.) Kistérségnek pénzeszköz átadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5.) Fenntarthatósági tanulmány I. olvasatban tárgyalása (környezetfejlesztési
pályázathoz)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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6.) Önkormányzati ingatlanok további hasznosítása ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7.) Bor utca ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8.) Non-profit szervezetek támogatása ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9.) Sportudvar és feszültségszabályozó beruházásaihoz műszaki ellenőri ajánlattételi
felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10.) Fásításra vonatkozó döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11.) Alapítványi kérelem
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12.) Turisztikai attrakció fejlesztés céljainak meghatározása Zalakaroson
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13.) Középiskolai ösztöndíj pályázat elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14.) Villamos energia közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15.) Karácsonyi díszkivilágításra beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16.) Sportpálya közbeszerzés pályázat ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17.) Óvodai, bölcsődei eszközbeszerzés ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18.) Zalakaros.hu weboldallal kapcsolatos pályázat ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19./A) Gránit Zrt. - Proform
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19/B) Gránti zRt. – Gyerekvilág
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
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20.) Egyéb ügyek
20/1.) Kalandpark
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/2.) Tájékoztató a 2011. évi nyugdíjazásokról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/3.) Kiskorú Budai Miklós ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/4.) Karos Park Kft. ügyvezető munkaszerződés jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a teljes napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendek
tárgyalására vonatkozó ügyrendi javaslatokat elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
Böröcz József: Kéri, hogy az előterjesztések ne a testületi ülés előtt 3-4 nappal kerüljenek
feltöltésre a képviselői portálra, mivel így nincs idő elolvasni, hanem egy héttel előtte
kerüljön kiküldésre, ha ez nem lehetséges, akkor azok későbbi ülésen kerüljenek
megtárgyalásra.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendek számozása nem egyezik a Polgármester által
ismertetett napirendi javaslattal, így nem tudta követni.
Novák Ferenc: Bővült a napirendi sor, ezért változott a sorrend a meghívóban.
Egyetért a felvetéssel a felkészülési idő vonatkozásában.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.
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1.) A 2011. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 88/2011. (X.26.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 56/2011. (X.26.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra a 2011. évi költségvetésről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezet.
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai Bizottság határozatát:
A Humánpolitikai Bizottság 11/2011. (X. 26.) számú határozata:
A bizottság:
A előterjesztést javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek.
Bácsai Attiláné: A könyvvizsgálóval történt konzultálást követően két pontosítás történt. Az
1.§. 4.bekezdéséből a költségvetési felhalmozási célok közül a felhalmozási cél törlésre
került.
A 10.sz. melléklet is pontosításra került, 1.241.900 eFt összegnek megfelelően.
Szijártóné Gorza Klára: Elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet az ülésen elhangzott módosító
javaslattal együtt.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
30/2011. (X.27.) számú önkormányzati rendelete
a 2011.évi költségvetésről szóló
5/2011.(II. 11.) számú
Önkormányzati rendeletének módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, a többszörösen módosított, államháztartásról szóló
1992.évi XXXVIII. tv. és az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2010. (XII.19.)
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számú Kormányrendelet alapján a 2011.évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II.11.) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A”R” 3.§. (1) - (4) és (9)-(10) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2011. évi bevételeinek és kiadásainak főösszegét
1.241.900 eFt-tal állapítja meg.
(2) A 2011. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.083.036 eFt –ban hagyja jóvá, az alábbi
jogcímeken:
- az intézményi működési bevételeket
- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit
- az önkormányzatok költségvetési támogatását
- a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
- a támogatás értékű bevételeket
- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket
Európai Uniós projektekhez támogatás
- véglegesen átvett pénzeszközöket
- a kölcsönöket

144.453 eFt
350.727 eFt
294.298 eFt
33.102 eFt
214.323 eFt
15.500 eFt
134.461 eFt
42.266 eFt
3.867 eFt

hagyja jóvá .
(3) A költségvetési kiadások összegét 1.236.103 eFt-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímeken:

-

- a működési célú kiadások
- személyi jellegű kiadások
a munkaadókat terhelő járulékok
a dologi jellegű kiadások
- felhalmozási célú kiadások
- beruházási kiadások
- felújítási kiadások
- a támogatás értékű kiadások
- véglegesen átadott pénzeszközök
- ebből: az ellátottak pénzbeli juttatásai
- támogatási kölcsönök
- a tartalékok

290.059 eFt
75.069 eFt
389.975 eFt
302.650 eFt
34.155 eFt
13.620 eFt
89.983 eFt
18.532 eFt
4.000 eFt
36.592 eFt

(4) A költségvetés hiányának összegét 153.067 eFt-ban állapítja meg. A hiány finanszírozása
belső forrásból, az előző évi pénzmaradvány bevonásával történik.
(9) A Képviselőtestület költségvetési létszám előirányzatot (polgármesterrel együtt) 97,0
főben állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal és a hozzátartozó Közösségi Ház, mint önállóan
működő költségvetési szerv /feladatok statisztikai létszámkeretét 45,5 főben , ezen belül a
köztisztviselők létszámát 29,5 főben hagyja jóvá a 3/b. sz. melléklet szerint. Az önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár létszámkeretét 50,5 főben hagyja jóvá a 4. számú
melléklet szerint.
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(10) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő
2. §
A”R” 8.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 5. számú melléklet szerint
állapítja. Ezen belül a felújítások előirányzatát 34.155 eFt összeggel hagyja jóvá.
3.§
A 9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 5. számú melléklet szerint
állapítja meg, ezen belül a beruházások előirányzatát 302.650 eFt-tal hagyja jóvá.
4.§.
A 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.550 eFt összegben hagyja jóvá.
5.§.
A 11.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékait a 7. számú mellékletben felsorolt célokra
azzal hagyja jóvá, hogy egyben meghatározza azok átcsoportosításra való jogosultságát is. A
céltartalék összegét 36.592 eFt összegben hagyja jóvá.
6.§.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Rendelkezéseit az I. féléves beszámolóban alkalmazni kell.
Novák Ferenc
polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2011. október 27.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző
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2.) Hulladékkezelési Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 57/2011. (X.26.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a helyi környezet védelméről szóló
15/2004. (IV.20.) számú Önkormányzati rendelet módosítása szóló rendelet-tervezet.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
31/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete
a helyi környezet védelméről, a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
15/2004 ( IV. 20) önkormányzati rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ( továbbiakban Ötv )16. § (1)
bekezdésében, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv (
továbbiakban Kvt.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Törvény (továbbiakban Közsztv. ) 2. §-ában valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény ( továbbiakban Hgt. ) 23§-ában kapott
felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja.
1.
§
A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004 (IV. 20) önkormányzati
rendeletének ( továbbiakban: Ör. ) 2. számú mellékletében a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
helye az alábbiakkal egészül ki:
10. Hegyalja utca- Temető parkoló kereszteződése
11. Kanica utca – Alma utca kereszteződése
12. Gyógyfürdő tér 6. – az ABC mellett
2.§
Az Ör. 2. §-a az alábbi k.) ponttal egészül ki:
k.) „. Gondozott zöldterület: Minden olyan felület, amelyet döntő mértékben növényzet borít,
függetlenül attól, hogy a település melyik funkcionális területi egységén (lakó-, közlekedési
terület, stb.) belül helyezkedik el. A járda és úttest közötti területet a növényzet minőségétől
függetlenül zöldfelületnek kell tekinteni.”
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3.§
Az Ör. 33.§. /1/- /2/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
VI. Fejezet
A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése
33. §
(1) Szabálysértést követ el és 5o.ooo forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az aki e rendelet:
a) 4. -8. §-ában az ingatlantulajdonosnak a közterület, épület és telek tisztántartására,
b) 9-11. §-ában a közterület tisztántartásával összefüggő egyéb tilalomra és kötelességre,
c) 12. §-ában a sikosságmentesítésre és hóeltakarításra,
d) 15. §-ában a kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelességeire
e) 19. §-ának (3) bekezdésében az ingatlantulajdonos kötelességére,
f) 20. §-ának (3)-(5) bekezdésében és 21. §-ának (3) bekezdésében a hulladékgyűjtő edényre,
g) 22. §-ának (5) bekezdésében az elszállítandó hulladéknak a közterületen való elhelyezésére,
h) 27. §-ának (1) és (4) bekezdésében a gazdálkodó szervezet kőtelességei
i) 30.§-ában az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó
j.) aki a parlagfűirtás szabályairól szóló - a jelen rendelet 31. §-ában megállapított -.
k.) 32./A. §-ában a telepítési távolságok betartására vonatkozó előírásokat megszegi
l.) a zöldterületen való parkolásra, a közterület szennyezésére, károsításra vonatkozó
7.§-ban meghatározott előírásokat megszegi .
(2) A 33. §-ban meghatározott szabálysértés elkövetője 3000 Ft-tól 20.000 Ft-ig terjedő helyszíni
bírsággal sújtható.
4.§.
Záró rendelkezések
Jelen rendelet kihirdetését követően lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.
Novák Ferenc
Polgármester

dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2011. október 27. napján.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

9

3.) Temető rendjéről szóló Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 58/2011. (X.26.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a temetőről és a temetkezés rendjéről
szóló 13/2005. /VI.10/ számú Önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
32/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete
A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló
13/2005. /VI.10/ számú rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete /továbbiakban: képviselőtestület / a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16.§. /1/ bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII.törvény /
továbbiakban: Tv. / 41.§./3/ bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv.
végrehajtásáról rendelkező 145/1999./X.1./ Korm.rendelet /továbbiakban: Vhr./ szabályaira,
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2005. /VI.10/ számú önkormányzati
rendelet ( továbbiakban: Ör. ) 1. § /1/ bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések
lépnek:
/1/ A jelen rendelet hatálya Zalakaros Város Önkormányzata tulajdonát képező köztemetőre
/továbbiakban: temető/ terjed ki. Az önkormányzatot mint tulajdonost - Tv, a Vhr,
valamint e rendelet előírásai szerint - megillető jogokat és kötelezettségeket a
polgármester gyakorolja.
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2.§.
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2011. október 27. napján.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

4.) Kistérségnek pénzeszköz átadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 89/2011. (X.26.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a határozati javaslatban
foglaltakat.
Bácsai Attiláné: A 2.ponban javítás szükséges, nem a 2011. évi költségvetés, hanem a 2011.
évi költségvetési tartalék terhére, pontositandó.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az ülésen elhangzott módosítással
együtt.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 330/2011. (X.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ tudomásul veszi, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása a 100/2011. (IX. 30.)
számú határozata alapján a Szociális Alapellátó Központ alkalmazottai számára a
közalkalmazotti besorolás szerinti bér és a tényleges bér különbözetét a Társulás érintett
települései fizetik 79 Ft/lakosságszám szerinti összegben.
2./ Az Önkormányzat a Társulás részére a 2011. évi költségvetési tartalék terhére 172.457,- Ft
(azaz egyszázhetvenkettőezer-négyszázötvenhét Forint) fizetésére vállal kötelezettséget.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a fentiek szerinti megállapodás aláírására.
4./ A hozzájárulás megfizetésének határideje 2011. november 30.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5.) Fenntarthatósági tanulmány I. olvasatban tárgyalása (környezetfejlesztési
pályázathoz)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Több apró pontosítás szükséges, pl. önkormányzati intézmények felsorolása
hiányos. A legújabb információkat tartalmazza már a tanulmány.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 90 /2011. (X.26.) számú határozata:
A Bizottság
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a fenntarthatósági tanulmányt.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 59 /2011. (X.26.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a fenntarthatósági tanulmányt.
Dr Józsa Zsanett: A képviselőtestület döntött, hogy a pályázaton részt kíván venni, a
fenntarthatósági tanulmány elkészítése a feltétele, pályázat kerül kiírásra.
Czirákiné Pakulár Judit: Az önkormányzat további tevékenységét érintőlegesen érinti, nagy
jelentősége nincs, vannak apróbb dolgok, amit javítani kell, de a pályázat miatt el kell
fogadni, nem első olvasatnak kell tekinteni.
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Nem az a stratégia, ami a jövőnket meghatározza. Meglévő anyagokból származó
információkat hoz össze.
Marton Tamás: A pályázati feltételeknek kell megfelelni az anyagnak.
Szirtes Balázs: Nem ért egyet az elfogadással, mivel a 4.pontban az áll, hogy kidolgozás alatt
áll, jelen pillanatban.
Novák Ferenc: Alapvetően a korában elfogadott dokumentumokra épül. Első olvasatnak
tekintsük.
Szavazásra teszi fel első olvasatként.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 331/2011. (X.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az NYDOP-4.1.1/D-11 azonosítószámú Környezetfejlesztési akciók a fenntartható
településekért c. pályázat részét képező Zalakaros Város Fenntarthatósági Stratégiáját első
olvasatnak tekinti azzal, hogy a pontosítások, a 4.pont kidolgozását követően ismételten
tárgyalja a Képviselőtestület.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Fenntarthatósági Stratégia készítőit tájékoztassa a határozatról
annak érdekében, hogy a pontosítások, esetleges képviselői észrevételek átvezetésre
kerüljenek.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

6.) Önkormányzati ingatlanok további hasznosítása ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 91 /2011. (X.26.) számú határozata:
A Bizottság
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja az alábbiakat az Önkormányzati
ingatlanok további hasznosítása ügyében

13

- A Sörpince épületének a bontási költségeit a főépítész úr becsültesse meg, illetve egy
tanulmánytervű költséget egy park építésére mutassanak be és utána térjenek vissza a
kérdésre.
- Liget u. 39. esetében vizsgálják meg, hogy létezik –e „vallás turizmus” –sal kapcsolatban
szállás kialakításának lehetősége pályázatból, amennyiben erre nincs lehetőség akkor egy
profi ingatlanforgalmazót bízzon meg az Önkormányzat aki országos szinten tudja hirdetni.
Szükséges esetén meg kell vizsgálni az árcsökkentés lehetőségét.
- Zalakaros a Boni panzió melletti háromszögletű telek ügyében , mivel nem volt érdeklődés
tudomásul veszi a Bizottság , hogy senki nem kívánta megvenni.
- A régi Gyógyszertár épületére csak állagmegóvást javasol a Bizottság.
Novák Ferenc: Javasolja újra meghirdetni a Liget u. 39. sz. alatti ingatlant. A 269/1. és a 273.
hrsz-u ingatlanokat javasolja együtt meghirdetni.
Kötő Attila: A Liget u. 39. sz. alatti épületnél vallási turizmussal kapcsolatos fejlesztésekhez
illeszthető-e az épület felújítás?
Novák Ferenc: A sörpince esetében elbontás a költségek vizsgálatával, a gyógyszertár
esetében állagmegóvás. A Liget u. 39. sz. ingatlanra két képviselői javaslat érkezett,
illeszkedhet-e a vallási turizmushoz, illetve bizottsági állásfoglalás szerint, még egyszer
meghirdetni a hasznosítását szélesebb körben.
Kötő Attila: Profi céget kell megbízni az ingatlan értékesítésével, ezt javasolta a bizottság.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a sörpince bontásra vonatkozóan meg kell vizsgálni
a költségeket, a lebontással járó kötelezettségeket, a tér kialakítás lehetőségét, és
képviselőtestület elé kell ismételten terjeszteni.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslattal
egyetértett.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a gyógyszertár állagmegóvása érdekében a víz elvezetés
elvégzését.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Liget u. 39. sz. ingatlan esetében, ha lehetséges,
pályázati körbe bevonni hasznosítását, profi ingatlanértékesíti cég megkeresését az
értékesítéssel kapcsolatban.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az ingatlanhasznosításra vonatkozóan a 269/1. hrsz-u
ingatlan újra meghirdetését értékesítésre, a 273. hrsz-u ingatlannal együtt, a szolgalmi jogok
rendezését követően.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett, és a fenti szavazatok figyelembevételével az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 332/2011. (X.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Megbízza a jegyzőt, hogy azonos feltételekkel (a szeptember 8-i határozat szerint)
ismételten gondoskodjon a Zalakaros város 269/1. hrsz. alatti 952 m2 nagyságú ingatlan 273.
hrsz-u ingatlannal együtt történő értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás meghirdetéséről,
különös figyelemmel a szeptember 8-i határozatban rögzített szolgalmi jogok rendezését
követően.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
2/ A Fő út 6. szám alatti un. Sörpince bontására vonatkozóan meg kell vizsgálni a bontással
járó költségeket, kötelezettségeket, a tér kialakítás lehetőségét, (főépítész bevonásával) és
ismételten képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
3/ A Fő út 6. szám alatti volt Gyógyszertár épülete állagmegóvása érdekében a vizelvezetést
meg kell oldani.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
4/ A Liget utca 39. szám alatti ingatlan hasznosítását lehetőség esetén pályázati körbe be kell
vonni, amennyiben pályázat keretében az ingatlan nem hasznosítható, ingatlanértékesítéssel
foglalkozó vállalkozás megkeresése szükséges az értékesítés érdekében.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

7.) Bor utca ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 92 /2011. (X.26.) számú határozata:
a Bizottság
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egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek, hogy a golyóscsapok felmerülő költségét
darabonként 3000 Ft+ÁFA összegben - ez kb. a piaci ár értéke - fizesse ki és az e feletti
részt pedig ne.
Novák Ferenc: A bizottság kevesebb összegben javasolja megállapítani a golyóscsapok árát.
Marton Tamás: A Vizmü a tervet jóváhagyta-e?
Novák Ferenc: Igen. A hivatal szakemberei figyeljenek, hogy aláirt példány legyen, és hogy
ennek a műszaki tartalomnak kell szerepelni.
Marton Tamás: Ha felülvizsgálatra került, akkor a Vizmünek ezt tudnia kellene.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a Pénzügyi bizottság javaslatát.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 333/2011. (X.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Nem fogadja el a Hydrocomp Kft. „Vízvezeték építése a Zalakaros, Bor utca
környezetében elhelyezkedő telkek vízellátása érdekében” tárgyú munka keretében, 28 db
vízbekötés dugóval és golyóscsappal történő beépítésére vonatkozó 126.000 Ft + Áfa =
157.500,- Ft, azaz Egyszázötvenhétezerötszáz forint összegű ajánlatát.
A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslatának figyelembevételével az első pontban
megjelölt beruházás ellenértékeként a golyós csapok felmerülő költségét darabonként 3 eFt +
Áfa (piaci áron) összesen 84.000,- Ft + Áfa összegben biztosítja.
A vállalkozó ajánlata és a testület által meghatározott ár közötti különbség a vállalkozót
terheli.
2/ Az elvégzett beruházás költségét a 2011. évi költségvetésben a Bor utca beruházására
tervezett előirányzat terhére biztosítja.
3/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Vállalkozási szerződés módosítása érdekében a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
4/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási szerződés módosítás aláírására.
Határidő: azonnal (2011. október 27.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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8.) Non-profit szervezetek támogatása ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 93 /2011. (X.26.) számú határozata:
a Bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra az alábbiakat.
A támogatott célok közül több információra lenne szükség a Kanizsa Diákkosárlabda Klub
180 eFt-os támogatásával kapcsolatosan és a Vöröskereszt 300 eFt –os támogatásával
kapcsolatban.
A többi támogatási összeget egyhangúlag javasolja elfogadásra.
Deutschné Lang Erika: Az utánpótlás nevelés a sportkoncepció részét képezte, az
önkormányzat kiemelten figyel az utánpótlás nevelésre, szakképzett edzők irányításával
elindult a kosárlabda képzés, óriási népszerűségnek örvend, 36 gyerek heti 3 alkalommal jár,
alsó és felső tagozat, külön-külön, és asztalitenisz is elindult.
Bácsai Attiláné: A pályázatot Zala Megyei VK nyújtotta be, új Vöröskereszt indul, kizárólag
Zalakaroson történő rendezvényekre használja fel a támogatást. Mindenki karácsonyát
szeretnék szervezni, vöröskeresztes toborzást is szerveznek, önkénteseknek és véradóknak
kedveskednek a műsorral. Különböző rendezvényeket szeretnének az egészséges életmódról
tartani, előadók felkérésével, szűrővizsgálatokat szerveznek, orvosok, önkéntesek
bevonásával.
Novák Ferenc: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy új Vöröskereszt szervezet alakul a mai
napon.
Marton Tamás: Nem sikerült meggyőzni, a VK érdekkörébe tartozik, hogy emberek mennek e
vért adni. Erre nem javasolja 300 eFt nyújtását.
Novák Ferenc: A szűrővizsgálatokban segítségnek fontos szerepe van, ezek eddig hiányoztak
a településről, az egészségügyi koncepciókban is szerepel.
Szociális területen is segítséget nyújtanak, a pénzzel el tudja működését kezdeni, tagságot tud
toborozni, rendezvényekkel segíti Zalakarost.
Böröcz József: Még meg sem alakult szervezetet ne támogassunk, várjuk meg, ha megalakul.
Novák Ferenc: A Zala Megyei VK szervezetének zalakarosi programját támogatjuk. Ezen
kívül alakul ki új civil szervezet, VK-t.
Süslecz Árpád: Fontos, hogy a VK helyileg létrejöjjön, motorja legyen az elhangzottaknak, az
alapvető működéshez is szükség van pénzre. A 16-20 évvel ezelőtt működő helyi VK is jól
működött, bízik benne, hogy ők is felveszik az ütemet, javasolja támogatni egészségmegőrző
és egyéb dolgok figyelemfelkeltése miatt.
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Marton Tamás: Ellentmondás van, működési támogatás, programok, szűrővizsgálat, stb., ez
nem elég hogy támogassuk, kevés az információ, így szétforgácsoljuk a támogatásokat.
Novák Ferenc: A civil szervezetek gyarapodása fontos.
A tevékenységi körökre kérték a támogatást, programokhoz, szűrővizsgálatokhoz.
Deutschné Lang Erika: Támogatja a VK zalakarosi programjai megvalósítását, a véradás nem
vöröskeresztes érdek, mindannyiunk érdeke, a szűrővizsgálatok életet is mentenek.
Szirtes Balázs: Egyetért a program támogatásával, de konkrét programokat kér megnevezni
idővel, hellyel.
Deutschné Lang Erika: Dátummal meg vannak jelölve.
Bácsai Attiláné: 2011. október vége, meg van jelölve.
Novák Ferenc: A képviselők a civil szervezetek támogatásával egyetértenek, a VK
kivételével. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslat figyelembe
vételével.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a VK kérése kerüljön elutasításra.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért alpolgármester asszonnyal, de nem ismerjük a teljes
programot, úgy ítéljük meg a 300 eFt-ot, ha van erről több információ. A Zalakaros
Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány ennyi összeget kap, aki már hosszú évek óta látja
el a tevékenységét. Ha súlyozásról beszélünk, akkor nem ért egyet. Véradás eddig is volt a
településen, mi az a cél, amit tudunk támogatni, beszéljük meg.
Novák Ferenc: Már elhangzottak a célok.
Szirtes Balázs: Konkrét példák kellenek, hogy milyen rendezvények lesznek, nem hangzottak
el. Október, november, december hónapokban lesz valami, az nem fogadható el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, aki egyetért azzal, hogy a zalakarosi VK ne kapjon
támogatást.
Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással nem fogadta
el a javaslatot (többségi igen hiányában).
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a zalakarosi VK kapjon támogatást.
Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
nem fogadta el, és megállapítja, hogy a Vöröskereszt nem részesül pályázati támogatásban,
mivel nem kapta meg a többségi szavazatot.
A fenti szavazatok figyelembevételével a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 334/2011. (X.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.A Nonprofit szervezetek támogatási szabályzatában foglaltakra tekintettel az alábbi
szervezeteket részesíti támogatást.
1.1. A Gránit SE működéséhez és a Bozsik program megvalósításához 1.880 eFt, összeget
1.2. Kanizsa Diákkosárlabda Klub Nagykanizsa részére
edzéseinek edzői díjára 180 eFt összeget,

az Általános Iskolások kosárlabda

1.3. A Karos Sprint Úszóklub működésének támogatására 950 eFt összeget.
1.4. A Zalakaros Sportjáért közhasznú Közalapítványnál a működési költségeire 50 eFt összeget.

1.5. Zalakaros és Térsége Sportegyesület a szakosztályai működésének támogatására, a sakk és
asztalitenisz szakosztályok magasabb osztályba jutásának többletköltségeire 1.753 eFt összeget
1.6. Karosi Ifjak Köre részére a Honismereti kirándulás és Romkereszt helyreállítására és
működésük támogatására 250 eFt. összeget
1.7. Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány részére a kortárs segítő tábor költségeire és
eszközök beszerzéseire 300 eFt összeget
1.8. Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesület részére a polgárőr feladatok ellátásához 165 eFt
összeget.
biztosít.
1.9. A Vöröskereszt pályázatát nem támogatja.
A nonprofit szervezetek támogatásának pénzügyi forrásait az alábbiak szerint biztosítja :
- a sportcélú támogatásokra 2.350 eFt-ot a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/2.
pontja terhére
- az egyéb támogatásokat a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/1. pontja terhére 3.178
eFt összegben.
2. Intézmények támogatási kérelmei
2. 1. Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár keretében működő művészeti csoportoknál a Zöld Ág néptánccsoport és a Karos
Fúvós Együttes fellépő ruháinak készítéséhez 230 eFt pótelőirányzatot biztosít.

19

2.2. A Közösségi Ház keretében működő Dalárda–Vegyes kar és a Bottal fogó
Néptánccsoport ruházatának vásárlásaihoz, készíttetéséhez, 630 eFt összegű pótelőirányzatot
biztosít.
Az intézmények pót-előirányzati támogatási kérelmét 860 eFt összegben a költségvetési
rendelet 7. számú melléklet I/1. pontja terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására.
Határidő: 2011. október 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

9.) Sportudvar és feszültségszabályozó beruházásaihoz műszaki ellenőri ajánlattételi
felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 60 /2011. (X.26.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Sportudvar és feszültségszabályozó
beruházásaihoz műszaki ellenőri ajánlattételi felhívás jóváhagyása tárgyában készített
előterjesztést.
Marton Tamás: Julius 18-i ülésen született döntés a feszültségszabályozók műszaki
ellenőrzéséről, szerződés is köttetett, miért került vissza?
5 részajánlat volt, a Zalaber nyerte el.
Dr Józsa Zsanett: A műszaki ellenőrire nem kötöttünk, kivitelezésre és tervezésre, a mi
oldalunkon van, aki leellenőrzi, hogy beépítésre kerültek-e, utána néznek.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy kerüljön felfüggesztésre a napirend addig, amíg a hivatal utána
néz a felvetésnek.
Szavazásra teszi fel a napirend tárgyalásának felfüggesztését.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül egyetértett
azzal, hogy a napirendet később tárgyalják.
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10.) Fásításra vonatkozó döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: A mostani, őszi ültetésre mennyi összeg áll rendelkezésre.
Dr Józsa Zsanett: 1,5 millió Ft.
Czirákiné Pakulár Judit: A környezeti pályázatban az utcafásítás komoly tételként szerepel,
abból finanszírozható.
Dr Józsa Zsanett: Hétfőn küldte meg Sólyomvári György a terveket, a környezetfejlesztési
akcióknál szó volt arról, hogy beilleszthető. Süslecz képviselő a lakosság bevonását kérte. A
magas költségek miatt is iránymutatás kell, hogy lépjen tovább a hivatal és a Karos Park Kft.
Novák Ferenc: Ez évben 1,5 millió Ft van rá.
Süslecz Árpád: Korábban szó volt már róla, hogy legyen fórum az utca lakóival, az ott élő
emberek véleménye kikérésével. Jó lett volna véleményüket kikérni, nem biztos, hogy ezeket
a fákat javasolták volna, mi az ami a kilátást 10-20 év múlva zavarja vagy nem. A Liget
utcákban korábban elültetett fákat már ki kellett vágni, zavarták a közlekedést, a villamos
vezetékeket elérték.
Böröcz József: Szakember véleményét ki kell kérni, mivel drágák a fák.
Czirákiné Pakulár Judit. Egyetért az előtte szólókkal, a Liget utcából konkrét javaslatok
voltak korábban, több lakó jelezte, konkrét elképzelésük volt, mit szeretnének. Lennének más
utcák is, a Liget utca nem fában gondolkozott, hanem cserje típusú növényben, pl. rózsát
szerettek volna.
Sólyomvári úr javaslatát tekintsük javaslatnak, költségvetési szempontból sem mindegy, az
ott élőknek legyen hozzászólásuk, véleményüket mondhassák el.
Novák Ferenc: Egyetért a lakosság véleményének kikérésével. Az előterjesztésben szereplő
kódokat nem tudta megfejteni, szakember tudja csak. Jó lenne látni, milyen fafajták.
Javasolja a Karos Park Kft. felkérését arra vonatkozóan, hogy soronkivül szervezzen az
érintett utcák vonatkozásában lakossági fórumot, kérjék ki az ott lakók véleményét, internetes
fórumon is legyen lehetőség. A fafajtákról szakember véleménye kikérése szükséges.
Kötő Attila: Mindenképp prezentációs anyag kell, hogy a lakosság lássa, milyen lehetőség
van, milyen fafajták.
Czirákiné Pakulár Judit: A Karos Park nincs felkészülve alkalmazottal, hogy az egyeztetést
lefolytassák az utca lakóival. a hivatalra róni is nagy munkát jelent.
Javasolja ezért internetes felület készítését a honlapon, utcánként feltenni mi van javasolva, a
lakók mondhassák el a véleményüket, választhassanak. A lakosok 70 %-a használ internetet.
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Böröcz József: Többféle javaslatot tegyünk le, ne a legdrágábbakat, 29 eFt sok egy fáért, 2-3
eFt-os fákat, cserjéket javasol. Hogy kell-e drága fákat ültetni, el kell gondolkodni ezen.
Marton Tamás: Szakemberrel egyeztessük le, 3-4 fajtából tudjon a lakosság választani
megfelelő áron, mivel 1,5 millió Ft-unk van.
Novák Ferenc: Kis cserjéket javasol, mivel olcsóbak.
Süslecz Árpád: Most van lehetőség, hogy az utcáknak, tereknek az arculatát hosszútávra
meghatározzuk. Szakemberrel át kell gondolni a jövőbeni arculat megtervezése érdekében.
Novák Ferenc: Fontosnak tartja választási lehetőség felajánlását a lakosságnak az érintett
utcákban. De az interneten mindenki szavazhat, így eldöntheti más is, aki nem az adott
utcában lakik.
Klie Zoltán: Az utcafásítás utcaesztétikai kérdés, zöldfelületet pótol, a fa levegőtisztasági
szempontból is fontos, porfogó, a fa menyire szemetel vagy nem, mennyi lomtakarítási gond
van, ez is fontos.
Utcaképet határoz meg és zöldfelületet pótol, ezt figyelembe kell venni.
Novák Ferenc: Az internetes szavazási lehetőség megteremtése után újra képviselőtestület elé
kell terjeszteni az előterjesztést.
Marton Tamás: Nem javasolja az internetes szavazást, javasolja névre szóló szavazólapot
bedobni mindenki postaládájába kódolva, amely nem névre szóló is lehet. Papíron egyszerűbb
megoldani.
Novák Ferenc: Egyetért, jobbnak tartja, ha utcabeliek szavaznak, nem az egész település az
adott utcában.
Deutschné Lang Erika: Úgy látszik, mégis a „méret a lényeg”, attól függ a fa ára, hogy
mekkora a fa, kisebb kevesebb, a nagyon több összegbe kerül.
Novák Ferenc: Több és kisebb fa ültetését szorgalmazza.
Czirákiné Pakulár Judit: Milyen fajták kerüljenek oda, az is kérdés.
Hamis ciprus is van tervezve, mustársárga, úgy néz ki, mintha ki akarna pusztulni, nem szép.
A másik, hogy a pályázatban ennek jó része 10 milliós nagyságrendbe is bekerülhet, ezek az
adatok gyorsan kellenének a pályázat miatt, mennyi db, fajta, stb. rövid időn belül meg kell
határozni ezért.
Novák Ferenc: Legyen a lakosság bevonva szoros határidővel, hogy a pályázatba be lehessen
vonni.
Két javaslat volt. Először legyen internetes szavazás és csak az utca lakosai szavazzanak
papíron, a postaládába be kell dobni a szavazólapot.
Czirákiné Pakulár Judit: Várjuk meg a pályázat eredményét, és kérjük ki a lakosság
véleményét, az 1,5 millió Ft-ot tegyük a jövő évi fásításhoz hozzá, és meglátjuk pályázati
pénzből mennyit kapunk rá. Így jövőre több pénz lesz fásításra.
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Novák Ferenc: Mindenképpen szükséges a közterületek fásítása.
Czirákiné fenntartja-e javaslatát az internetes szavazásra vonatkozóan?
Czirákiné Pakulár Judit: Ha a papír alapú nagyobb hatékonyságú, akkor elfogadja, hogy csak
az adott utcákban kerüljön a vélemény kikérésre papír alapon.
Novák Ferenc: Javasolja az utcákban a lakosság megkeresését, így a munkálatokat
későbbiekben kezdenénk meg, a pénzt tartalékoljuk erre a célra.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 335/2011. (X.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli az utcafásítás megvalósítása érdekében - az előterjesztés szerint fásítani kívánt
utcákban – a lakosság írásbeli, (papír alapú) megkeresését, véleményének kikérését.
A fásítási munkálatok elvégzésére a lakosság véleményének, valamint a pályázat
eredményének figyelembevételével kerülhet sor.
A megvalósításra rendelkezésre álló pénzösszeg a költségvetés tartalékát képezi.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

11.) Alapítványi kérelem
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 95 /2011. (X.26.) számú határozata:
a Bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek az Ör. szerint, a határozati javaslat b.
pontját, azzal a megjegyzéssel, hogy a támogatandó céllal egyetért, de ez a kérés nem
illeszkedik a saját rendeletünkhöz, így nem tudjuk támogatni. Minden képviselő részére
egyénileg van lehetősége erre a támogatásra.
Novák Ferenc: Több alapítvány is megkereste az önkormányzatot, kárpátaljai gyerekek
megsegítésére is kértek 10 eFt-ot. Nem támogathatunk a szabályzatunk szerint minden kérést,
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ezért javasolja, hogy 50 eFt-ig terjedő támogatás vonatkozásában kerüljön módosításra a
szabályzat, hogy a polgármester döntése lehessen, ha úgy ítéli meg elszámolási
kötelezettséggel.
Süslecz Árpád: Egyetért azzal, hogy a polgármester kerüljön felhatalmazásra, a szabályzat
kerüljön módosításra, hogy polgármesternek legyen döntési joga, 20-50 eFt-ig.
Marton Tamás: Hányszor 10-50 eFt-ról fogunk beszélni?
Novák Ferenc: A szabályzat módosítását képviselőtestület elé kell terjeszteni, ki kell
dolgozni. A szabályzatunk nem teszi lehetővé
hogy a polgármester kisebb összegű egyedi támogatást nyújtson.
pl. 30 eFt-os összegű kisebb támogatásokat. Ezek is fontosak, mivel eddig csak zalakarosi
kötöttségűeket lehetett támogatni.
Kötő Attila: Keretet kell meghatározni, biztosítani kell a polgármesternek meghatározott
összeghatárig önálló jogosultság meghatározását, valamint bizonyos összeghatár felett
javasolja a pénzügyi és városfejlesztési bizottság állásfoglalását, más összeghatár felett pedig
képviselőtestület döntési jogköre legyen. 3 féle összeghatárt javasol megállapítani.
Novák Ferenc: Képviselőtestület elutasítja az alapítvány kérelmét, mivel nem felel meg
előírásainknak.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „B” változatát.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Novák Ferenc: A hivatal dolgozza ki a támogatási rendszert úgy, hogy a polgármester
meghatározott feltételekkel, meghatározott keretekben támogatást nyújthasson, illetve
összeghatárok javaslata, valamint a pénzügyi bizottság is egyedi döntést hozhasson.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 336/2011. (X.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány
(1091 Budapest, Haller u. 88.) támogatási kérelmét nem támogatja.
Határidő: 2011. november 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester.
2/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatási rendszert dolgozza ki úgy, hogy a
polgármester meghatározott feltételekkel, meghatározott keretekben támogatást nyújthasson.
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A polgármester számára megállapított összeghatárt meghaladó, a képviselőtestület által
meghatározott maximális összeghatárt elérő kérelmek esetében a pénzügyi bizottságot
javasolja felruházni a döntési joggal, a pénzügyi bizottság döntési kompetenciájába nem
tartozó összeghatár feletti kérelmek esetében a képviselőtestület döntsön.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
12.) sz. napirendként szereplő - Turisztikai attrakció fejlesztés céljainak meghatározása
Zalakaroson
13.) sz. napirendként szereplő - Középiskolai ösztöndíj pályázat elbírálása
14.) sz. napirendként szereplő - Villamos energia közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás
jóváhagyása
15.) sz. napirendként szereplő - Karácsonyi díszkivilágításra beérkezett ajánlatok elbírálása
16.) sz. napirendként szereplő - Sportpálya közbeszerzés pályázat ügyében döntés
17.) sz. napirendként szereplő - Óvodai, bölcsődei eszközbeszerzés ügyében döntés
18.) sz. napirendként szereplő - Zalakaros.hu weboldallal kapcsolatos pályázat ügyében
döntés
19./A) sz. napirendként szereplő - Gránit Zrt. - Proform
19/B) sz. napirendként szereplő - Gránit Zrt. – Gyerekvilág
20/1.) sz. napirendként szereplő - Kalandpark
20/2.) sz. napirendként szereplő - Tájékoztató a 2011. évi nyugdíjazásokról
20/3.) sz. napirendként szereplő - Kiskorú Budai Miklós ügye
20/4.) sz. napirendként szereplő - Karos Park Kft. ügyvezető munkaszerződés jóváhagyása
című napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §.
(4) b./ pontjában foglaltakra.

Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.

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

Képviselőtestület 337/2011. (X.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
12.) sz. napirendként szereplő - Turisztikai attrakció fejlesztés céljainak meghatározása
Zalakaroson
13.) sz. napirendként szereplő - Középiskolai ösztöndíj pályázat elbírálása
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14.) sz. napirendként szereplő - Villamos energia közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás
jóváhagyása
15.) sz. napirendként szereplő - Karácsonyi díszkivilágításra beérkezett ajánlatok elbírálása
16.) sz. napirendként szereplő - Sportpálya közbeszerzés pályázat ügyében döntés
17.) sz. napirendként szereplő - Óvodai, bölcsődei eszközbeszerzés ügyében döntés
18.) sz. napirendként szereplő - Zalakaros.hu weboldallal kapcsolatos pályázat ügyében
döntés
19./A) sz. napirendként szereplő - Gránit Zrt. - Proform
19/B) sz. napirendként szereplő - Gránti zRt. – Gyerekvilág
20/1.) sz. napirendként szereplő - Kalandpark
20/2.) sz. napirendként szereplő - Tájékoztató a 2011. évi nyugdíjazásokról
20/3.) sz. napirendként szereplő - Kiskorú Budai Miklós ügye
20/4.) sz. napirendként szereplő - Karos Park Kft. ügyvezető munkaszerződés jóváhagyása
című napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: 15,00 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Tájékoztatja a testületet, hogy a képviselőtestület döntése alapján folytatja a felfüggesztett 9.
számú, „Sportudvar és feszültségszabályozó beruházásaihoz műszaki ellenőri ajánlattételi
felhívás jóváhagyása” című napirend tárgyalását.
A Polgármesteri Hivatal megvizsgálta Marton Tamás képviselő felvetését, és megállapította,
hogy a feszültségszabályozók műszaki ellenőrzésére vonatkozóan volt már képviselőtestületi
döntés, és van élő szerződés a műszaki ellenőrzésre, így ez a rész kikerül az előterjesztésből.
Javasolja, hogy írjuk ki az ajánlati felhívást a sportudvar vonatkozásában.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

26

Képviselőtestület 351/2011. (X.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata szerinti felhatalmazás alapján
az Iskola sportudvar felújítására vonatkozó „Zalakaros Város Önkormányzata építési
műszaki ellenőri feladatainak ellátása a szükséges szakági műszaki ellenőrök bevonásával,
megbízási szerződés keretében” tárgyú - mivel az igénybe venni kívánt szolgáltatások becsült
értéke nem éri a közbeszerzési értékhatárt – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó eljárást indít az előterjesztés melléklete szerinti
dokumentációk alapján.
2/ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt eljárás ajánlattételi felhívásával az
eljárás dokumentációjának aláírására.
3/ A műszaki ellenőri tevékenység várható költsége bruttó 400.000,- Ft, a 2011. évi
költségvetés terhére.
Határidő: 2011. október 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Süslecz Árpád: Varga József festő már korábban jelezte, hogy felhőszakadás esetén az
udvarába bemegy a víz. A K-i oldalon a Liget utcából kijövet az ívnél megoldást kell találni a
probléma megszüntetése érdekében.
Dr Józsa Zsanett: A kérelmet már továbbították a Karos Park Kft felé, ismételten felkérik,
hogy a problémát oldják meg.
Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 15,05
órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Marton Tamás
Jkv.hitelesitő
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