Határozat: 39 - 51
Rendelet: 9 – 10

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. március 31-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. március 31-én 13,00
órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Magyarné Kovács
Judit, Marton Tamás, Novák Ferenc, Szabadics József képviselők, Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné
pénzügyi osztályvezető, Simonné Dr Kovács Marianna igazgatási osztályvezető.
Igazoltan távol van: Dr Hegedüs Ferenc, Magyar Mára képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Marton Tamás és Szabadics József képviselők.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Dr Hegedüs Ferenc az ülésteremben megjelent.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása,
eszközhasználati díj megfizetésére vonatkozó elvek elfogadása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása és az ahhoz kapcsolódó megállapodás
jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ Közösségi Ház közösségi szintér eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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4/ A helyi közművelődésről szóló 7/1999. (III.24.) számu Önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
5/ Felszíni vízelvezetés pályázat eredmény hirdetés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/ Sonkoló áthelyezésére vonatkozó 31/2009. (II.12.) számu határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7/ Ingatlan csere – Zalakaros 0139/4 és a 0139/7 hrsz-u ingatlanokra vonatkozóan
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ Bein Félix telekhatár rendezése/Zalakaros 1127/75, 1593, 1597 hrsz-u ingatlanok
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
9/ Csöndör Árpád ingatlanügye
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
10/ Men-Dan Zrt. Gyógyfürdő téri parkoló használatának ügye
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11/ IPA Határmenti Együttműködési Program megnyitó konferencián részvétel
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ Zalakaros honlap megújítása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit turisztikai egyesület elnöke
13/ Egyéb ügyek
13/1/ Gránit Gyógyfürdő területén megvalósuló projekt pályázathoz vissza nem
térítendő támogatás biztosítéka
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/2/ A 21/2009. (II.12.) számu Képviselőtestületi határozat módosítása (Nemzeti Vágta)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/3/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések (alapító okirat módosítása,
óvoda felvételi körzete miatt, tevékenységi kör bővítése iskolabuszos szolgáltatással,
közoktatási megállapodás elfogadása)
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
Magyar Mária az ülésteremben megjelent.
Zárt ülés keretében javasolja tárgyalni az 5. és 9. számú napirendeket:
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Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nyilvános
és zárt ülésre tett napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

Képviselőtestület 39/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

1/ ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának módosítása,
eszközhasználati díj megfizetésére vonatkozó elvek elfogadása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Ismerteti az előterjesztésben rögzített használati díj fizetésének ütemezését.
Javasolja, hogy a képviselőtestület a határozati javaslat után feltüntetett bekezdésben leírtakat
ne vegye tudomásul, azaz a jelenleg folyamatban lévő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződésének lejártát követően nem a Zalaispa Zrt-vel együttműködve dönt az új
közszolgáltató kijelöléséről.
Javasolja a határozatban rögziteni azt, hogy az eszközhasználati díj Zalakaros
lakosegyenértéke a tényleges lakosságszám (normatíva számítás alapján képező
lakosságszám) arányában kerüljön megállapításra.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 40/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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1. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Nyugat-Balaton és Zala
Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai Kezelésének Korszerű
Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és Társulási
Megállapodásának módosítását az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a
határozatról a Társulási Tanács Elnökét tájékoztassa és felhatalmazza az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat és Társulási Megállapodás aláírására.
2. Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete rögzíti, hogy a NyugatBalaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárdhulladékai
Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás 2009.
március 05-i Társulási Tanács egyhangú szavazással meghozott 5/2009. számú
határozata szerint – a beruházás eredményeként létrejött ISPA/KA vagyon
vonatkozásában – a 970,-Ft/LE/év eszközhasználati díj 2009. július 1. napjától
kezdődően az alábbiak szerint kerül bevezetésre:
2009. július 1-től 2009. december 31-ig 50%-os mértékben ( azaz 485,Ft/LE/év 9, míg
- 2010. január 1-től 2010. december 31-ig 70 %-os mértékben ( azaz 680,Ft/LE/év), majd
- 2011. január 1-től 100%-ban ( azaz 970,-Ft/LE/év).
Az így megállapított eszközhasználati díj 2010. január 1-től a KSH által a
tárgyévet megelőző közzétett közölt inflációs rátával emelkedik.
-

3. Az eszközhasználati díj Zalakaros lakosegyenértéke a tényleges lakosságszám
(normatíva számítás alapján képező lakosságszám) arányában
kerüljön
megállapításra.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester

2/ 2009. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása és az ahhoz kapcsolódó megállapodás
jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Ismerteti a Közfoglalkoztatási Terv készítésének eljárását.
Bejelentette, hogy a Szociálpolitikai Kerekasztal a Közfoglalkoztatási Tervvel egyetértett.
(Jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 10 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 41/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi közfoglalkoztatási tervét
elfogadja.
Zalakaros Város Önkormányzata a közfoglalkoztatás finanszírozását a 2009. évi
költségvetés terhére biztosítja.
2. A Zalakaros Város Önkormányzata és Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás
között kötendő megállapodásban foglaltakat jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

3/ Közösségi Ház közösségi szintér eszközállományának, berendezési tárgyainak
gyarapítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Javasolja az előterjesztést elfogadásra.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 42/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Közösségi Ház közművelődési intézmény közösségi szintér technikai, műszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására saját forrásként
600.000,-Ft-ot biztosit.
Az érdekeltségnövelő támogatásra önrészként szánt összeg az Önkormányzat
2009. évi költségvetésében, a részben önállóan gazdálkodó intézmény dologi
kiadásai között szerepel.
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Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

4/ A helyi közmüvelődésról szóló 7/1999. (III.24.) számu Önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Vlasicsné Dörgönye Márta: A 2008. évben megszüntetésre kerülő Idegenforgalmi,
Közművelődési és Sport Iroda helyett Zalakarosi Turisztikai Egyesület, illetve Közösségi Ház
jött létre.
Ezért a helyi közművelődésről szóló 7/1999. (III.24.) sz. Ör. módosítása szükséges.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
9/2009. (IV.01.) számú rendelete
A helyi közművelődésről szóló 7/1999. (III.24.) számú rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv.
16. §. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi közművelődésről szóló
Önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
/1/ Az Ör. 4. §. /1/ bekezdés b./ pontja az alábbiak szerint módosul:
„Közösségi Ház jóváhagyott működési szabályai szerint.”
/2/ Az Ör. 4. §. /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A közművelődési feladatok ellátásához a közösségi színterek programját, éves munkatervét a
Közösségi Ház és a Városi Könyvtár készíti el, együttműködve az Önkormányzat előadóival.
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A programot és a munkatervet minden év szeptember 30-ig elkészíti, és azt a
Képviselőtestület hagyja jóvá, amit a költségvetésbe be kell építeni.”
Záró rendelkezések
2. §.
/1/ Az Önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2009. április 1.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

5/ Sonkoló áthelyezésére vonatkozó 31/2009. (II.12.) számu határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 43/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 31/2009. (II.12.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1/ A cserére szánt 4346m2 területű új záportározóra (0139/6hrsz.) az ingatlanok
határrendezésre elkészített dokumentumok földhivatali átvezetéséig az
8

Önkormányzat, Szabadics Zoltánnal (8749 Zalakaros, Seregély u. 20.) és
Szabadics Attilával (8749 Zalakaros, Alsó-hegyi u. 2.) bérleti szerződést köt.
2/ A bérleti díj 11,-Ft/hó/m2, amely beleszámít a határrendezés során kialakuló
Zalakaros, 0139/7 hrsz-ú 2135m2 területnagyságú rét és árok megnevezésű
ingatlan vételárába.
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok.
Határidő: 2009. április 30., illetve folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

6/ Ingatlan csere – Zalakaros 0139/4 és a 0139/7 hrsz-u ingatlanokra vonatkozóan
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 44/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros város Önkormányzat a tulajdonában lévő Zalakaros 0139/4 hrsz-ú
1047m2 területnagyságú ingatlant elcseréli a Szabadics Zoltán (8749 Zalakaros,
Seregély u. 20.) és Szabadics Attila (8749 Zalakaros, Alsó-hegyi u. 2.) 1/2-1/2
arányú tulajdonában lévő Zalakaros, 0139/7 hrsz-ú 2135m2 területnagyságú
ingatlanra.
2. Az ingatlanok kijelölt gazdasági igazságügyi szakértő által felértékelt vételára
(360,.Ft/m2), alapján a Zalakaros, 0139/7 hrsz-ú 768.600,-Ft és Zalakaros, 0139/4
hrsz-ú 376.920,-Ft közötti érték különbség (391.680,-Ft) a Zalakaros, 0139/6 hrszú ingatlan után kifizetett bérleti díj csökkentésével kerül megfizetésre.
3. Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés, tulajdonosváltáshoz szükséges
földhivatali munkarészek aláírására.
4. Pénzügyi forrást a 2009. évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2009. április 30., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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7/ Bein Félix telekhatár rendezése/Zalakaros 1127/75, 1593, 1597 hrsz-u ingatlanok
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Vlasicsné Dörgönye Márta: Az irásban mellékelt előterjesztést az alábbiak szerint egészíti ki.
A Zalakaros 1124/75 hrsz-u, 6247 m2 területnagyságú kivett közterület megnevezésű
ingatlanból (Gyöngyvirág sor) a telekhatár rendezés során a 1597/2 hrsz-u ingatlanhoz 518
m2 nagyságú terület, a 1593/2 hrsz-u ingatlanhoz 448 m2 nagyságú terület kerül
hozzácsatolásra a rendezési terv szerinti telekhatár módosítás során.
Mivel a Zalakaros 1124/75. hrsz-u ingatlan forgalomképtelen vagyontárgy, ezért a telekhatár
rendezés érdekében forgalom képessé kell nyilvánítani és ezért szükséges a vagyonrendeletet
módosítani.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 45/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja Szilágyi László (8857 Nemespátró, Petőfi u. 48.) földmérő által
9/2009 munkaszámon a Zalakaros, 1124/75, 1593, 1597 hrsz-ú földrészlet
határrendezése vonatkozóan elkészített vázrajzot és terület-kimutatást.
2/ Felhatalmazza a polgármestert a változások Földhivatali átvezetéshez szükséges
intézkedéseinek megtételére és a korábban aláírt adásvételi szerződés módosítására
elkészített telekalakítással vegyes adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2009. április 30., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
10/2009. (IV.01.) számu rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 14/2004 (IV.21.) számu Ör. módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete (továbbiakban képviselőtestület )a helyi
Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban Ötv ) 16 § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a 79. §. és 80. §-ban foglaltak, valamint az Államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. ( továbbiakban Áht )108. §-ának végrehajtására az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §.
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló
14/2004 (IV.21.) számu Ör. 1. számu függelékét az alábbiakkal egészíti ki:

1.sz. függelék
- A 1124/75 hrsz-u, 6247 m2 nagyságú területet a forgalomképtelen vagyontárgyak közül törli
és azt forgalomképessé nyilvánítja.
2.§.
Záró rendelkezések
Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2009. április 1.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző
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8/ Men-Dan Zrt. Gyógyfürdő téri parkoló használatának ügye
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 46/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Men-Dan Zrt. parkoló használatára vonatkozó kérelmét nem támogatja.
A 2009. február 12-én hozott 26/2009. (II.12.) számú határozatában foglaltakat
változatlanul fenntartja.
A Képviselőtestület határozatáról a kérelmezőt tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. április 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

9/ IPA Határmenti Együttműködési Program megnyitó konferencián részvétel
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A Zalai Borút Egyesület is részt kíván venni a konferencián.
Czirákiné Pakulár Judit: Bejelentette, hogy egyéb elfoglaltsága miatt április 1. napján
Csáktornyán a konferencián részt venni nem tud.
Szirtes Lajos: Előadta, hogy Zalaegerszegen április 16-án lesz e tárgyban konferencia.
Javasolja, hogy Czirákiné Pakulár Judit és Novák Ferenc a konferencián vegyenek részt.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 47/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a Zalaegerszegen, 2009. április 16-án tartandó IPA
Határmenti Együttműködési Program megnyitó konferenciáján Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármester és Novák Ferenc képviselő részt vegyenek.
A konferencián való részvétel költségét a 2009. évi költségvetésből biztosítja.
Határidő: 2009. április 16.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

10/ Zalakaros honlap megújítása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit turisztikai egyesület elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: Zalakaros város honlapja optimalizálásra fog kerülni, mely honlap
továbbra is Zalakaros város tulajdona marad. Egy turisztikai aloldal és egy önkormányzati
aloldal fog kialakításra kerülni. Az önkormányzati aloldal fedezete a 450 eFt pályázatból
biztosított, míg a turisztikai aloldal fedezetét a turisztikai egyesület 1.050 eFt-tal biztosítja. Az
eddigi bannerek, linkek változatlanul maradnak 2009. évben, a szükséges változtatásokat
2010. évtől kell elvégezni.
Szabadics József: A vállalkozók eddigi jelzései alapján szükséges a honlapot megújítani,
támogatja a javaslat elfogadását.
Benkőné Gulyás Edit: Javasolja, hogy a közoktatási intézmény, közösségi ház is szerepeljen a
honlapon.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Az önkormányzat használatba kívánja adni a turisztikai
egyesületnek a honlapját. Az önkormányzat fog szerződést kötni a WebMa Kft-vel azzal,
hogy a turisztikai egyesület 1.050 eFt-ot, az önkormányzat 1.050 eFt-ot finanszíroz.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 48/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros város tulajdonában lévő honlap turisztikai aloldalának megújítására
vonatkozó ajánlatok közül a Turisztikai Egyesület javaslata alapján a WebMa Kft.
1,05 millió Ft összegű ajánlatát fogadja el az előterjesztésben meghatározottak
szerint azzal, hogy a szolgáltatás költsége a 2009. évi költségvetés költségvetési
tartaléka terhére kerül biztosításra.
A turisztikai aloldal megvalósítása érdekében az egyesület a megvalósításhoz
1.050 eFt + Áfa összeggel járul hozzá.
2/ Zalakaros város önkormányzat tulajdona továbbra is fennmarad a Zalakaros.hu
hivatalos honlap tekintetében azzal, hogy a turisztikai aloldal használatára
vonatkozóan külön megállapodást kell kötni a Turisztikai Egyesülettel.
A használatra vonatkozó megállapodást a képviselőtestület következő ülése elé
kell terjeszteni.
3/ A honlap készítésére vonatkozó szerződésnek az alábbi feltételeket kell
tartalmaznia:
- A szerver működtetése külön szerveren történik.
- A megbízás tárgyát képező szellemi termék felhasználásának jogát a megbízott
cég átadja az önkormányzat részére a költségek kiegyenlítését követően.
- Az önkormányzat külön megállapodást köt a tárhelyre vonatkozóan.
- A honlap elkészítésének határidejét az alábbiak szerint állapítja meg:
- 2009. május 31-ig magyar, német és angol nyelven
- 30 napon belül további négy ( lengyel, cseh, horvát, ….. ) nyelven
- A szolgáltatás 50 %-a 2009. május 31-ig kerül teljesítésre, a fennmaradó részt
2009. június 30-ig és 2009. augusztus 31-ig teljesíti egyenlő részletekben.
- Az önkormányzati aloldal elkészítése érdekében a szervezetfejlesztési pályázat
keretében nyertes ajánlattevővel köteles együttműködni a WebMa Kft,
melynek keretében, az önkormányzati aloldal működtetéséhez a hivatal
dolgozóinak oktatást tart.
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: 2009.április 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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Novák Ferenc az ülésteremből távozott.

11/ Gránit Gyógyfürdő területén megvalósuló projekt pályázathoz vissza nem térítendő
támogatás biztosítéka
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Egyetért az ingatlanok jelzálog joggal való megterheléssel, jobb
megoldásnak tartja, mint a készfizető kezességet.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” változatát.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 49/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Hozzájárul ahhoz, hogy:
- a Gránit Gyógyfürdő területén megvalósuló projekt pályázathoz vissza nem
térítendő támogatás biztosítékaként a Gránit Zrt. tulajdonában lévő 264/3, valamint
a 264/5 hrsz-u ingatlanok és a rajtuk lévő felépítmények felértékelésre kerüljenek.
- a felértékelést követően az ingatlanokra a Támogató Hatóság jelzálogjoga
bejegyzésre kerüljön, a vissza nem térítendő támogatás mértékéig.
2/ A kezességvállalásra vonatkozó Képviselőtestület korábbi 50/2008. (II.14.)
számú határozatát hatályon kívül helyezi.
3/ A képviselőtestület határozatáról a Gránit Zrt-t tájékoztatni kell.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

12/ A 21/2009. (II.12.) számu Képviselőtestületi határozat módosítása (Nemzeti Vágta)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Czirákiné Pakulár Judit: A képviselőtestület a 21/2009. (II.12.) számu határozatával döntött
arról, hogy a Budapesti Nemzeti Vágta rendezvényen Zalakaros város önkormányzata részt
vesz. A fenti határozat módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak
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2.400 eFt-ot kell biztosítania, mely összegből 400 eFt-ot a turisztikai egyesület visszatérít az
önkormányzatnak.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 50/2009. (III. 31.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 21/2009. (II.12.) számu határozatát a finanszírozásra vonatkozóan az alábbiak
szerint módosítja:
A Nemzeti Vágta rendezvényen való részvételre Zalakaros Város Önkormányzata
2.400.000,- Ft-ot biztosit, mely összegből a Turisztikai Egyesület 400.000,- Ft-ot
az Önkormányzatnak visszatérít.
A határozat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
Határidő: 2009. május 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Novák Ferenc az ülésteremben megjelent.

13/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések (alapító okirat módosítása,
óvoda felvételi körzete miatt, tevékenységi kör bővítése iskolabuszos szolgáltatással,
közoktatási megállapodás elfogadása)
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 51/2009. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár Alapitó okiratát - Böcsödei feladatellátásra tekintettel – az alábbi feltételek
együttes fennállása esetén módosítja:
- A Nyugat-Dunántúli Operatív Program Szociális infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
c. NYDOP.5.1.1. sz..a pályázat eredményes lesz, igy a müködtetés tárgyi feltételei
rendelkezésre állnak
- Zala Megyei Önkormányzat támogató szakvéleménye esetén.
Felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerinti szükséges intézkedések soron kivüli
megtételére.
2. A határozat 1. pontjában szereplő feltételek fennállása esetén elrendeli az intézmény
megvalósítása érdekében szükséges intézkedések megtételét. (közbeszerzési eljárás
előkészítése, az intézmény Szervezeti Működési szabályzatának módosítása, Szakmai
program és a működés valamennyi dokumentumának képviselőtestület elé terjesztése.)
Határidő. Pályázat eredményéről való értesülést követően azonnal.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3./ A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV.törvény
44.§/4/bek kötelezettségnek, mint irányító szerv –eleget téve a Móra Ferenc Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár elnevezésű költségvetési szerv
(székhelye: Zalakaros. Liget u. 28) közfeladat ellátásának módját szervezeti szempontból
felülvizsgálta és megállapította, hogy a költségvetési szerv további működése önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervként 2009. július 1 után is indokolt.
Erre való tekintettel a költségvetési szerv – jelen határozat mellékletét képező - Alapító
okiratának módosítását az alábbiak szerint:
Alapító okirat
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
1998. június 5. napján kelt 119/1998.(VII.28.) számú képviselőtestületi határozattal
jóváhagyott,115/2001.(VI.8.) számú és 8/2004.(II.12.) sz., 170/2004.(IX.09.), a 126/2005.
(VI.09.).sz., a 20/2006.(II.16.) számú, a 19/2007.(II.08.), a 163/2007. (VIII.28.), a
241/2007.(X.29.), a 68/2008. (II.27.), 158/2008. (VI.12.) számú határozataival módosított és
Zalamerenyei Község Önkormányzata által a 78/2007. (VIII.28.), a 21/2008. (II.26.),
44/2008. (VI.18.) számú határozatával jóváhagyott – egységes szerkezetbe foglalt - alapító
okirata az alábbiak szerint állapítja meg: - törlendő
Helyette:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete és Zalamerenye Község Önkormányzat
Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvény 38.§. /1/bek,
valamint az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.törvény 66.§-a, valamint a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV törvény1.§. alapján
az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt alapitó okiratot adják ki:
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1. Az intézmény neve: törlendő
Költségvetési szerv neve.:

Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény,
Könyvtár

2. Létrehozásáról rendelkező határozat:

Zalakaros Város Önkormányzata
119/1998.(VII.28.),

2. Alapítás időpontja:

1990. augusztus 1. –törlendő

3. Törzsszáma:

437640 – törlendő

4. Az intézmény székhelye:

8749 Zalakaros, Liget u. 28. -

5. Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személy - törlendő

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
6. Az intézmény típusa: (törölni)

Többcélú közös igazgatású közoktatási és
gyermekjóléti intézmény

Módositás:
6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szól 1993.évi LXXIX.
törvény 8.§. szerinti feladatokat ellátó többcélú közös igazgatású közoktatási és 1997.évi
XXXI.törvény 42. § szerinti gyermekjóléti, a 1997.Évi CLVI.törvény 64.§. nyilvános
könyvtár
Kiegészítés:
6..a. Költségvetési szerve típus szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési
szerv
- típusa
- tevékenység jellege alapján
- közszolgáltató szerv fajtája alapján

8. törlendő: Alapító szerve:

Fenntartó szerve: )

törölni

többcélú közös igazgatású közoktatási
és gyermekjóléti intézmény
közszolgáltató szerv
közintézmény

Zalakaros Város Önkormányzata
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Zalamerenye Község Önkormányzata,
Zalamerenye, Jókai u. 2.
Zalakaros
Város
Önkormányzata
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
és Zalamerenye Község Önkormányzata,
Zalamerenye, Jókai u. 2.

Módositás:
8. Alapító és fenntartó szervek neve, székhelye: Zalakaros Város Önkormányzata
8749Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
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Zalamerenye Község Önkormányzata,
8747 Zalamerenye, Jókai u. 2.
8.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve székhelye:
Zalakaros Város Önkormányzata
8749Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Zalamerenye Község Önkormányzata,
8747 Zalamerenye, Jókai u. 2.
9. Felügyeleti szerve:

Zalakaros
Város
ÖnkormányzataKépviselőtestülete Zalakaros, Gyógyfürdő
tér 1.

Módosítás
9. Egyéb irányítási jogokat gyakorló irányító szerv Zalakaros Város ÖnkormányzataKépviselőtestülete Zalakaros, Gyógyfürdő
tér 1.
10. Az intézményvezető kinevezésének rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az
irányitó szerv 5 évre szóló, határozott időre bízza meg. 138/1992.(X.08.) Korm.
rendeletben meghatározott eljárási rend szerint, tekintettel a társulási megállapodásban
meghatározottakra.
Kiegészítés:
10.a. Foglalkoztattakra vonatkozó foglalkozási viszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak
jogviszonya
alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.évi XXXII.törvény az irányadó.
Egyes
foglalkoztatottjainak
a
jogviszonya munkavállaló, melyekre
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló
1992.évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb
foglalkozásra
irányuló
jogviszonyra
a
Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959 évi IV.
törvény az irányadó.
14. Az intézmény gazdálkodása:

Teljes jogkörű, önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv.
Törölni.

Módosítás:
14. A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója:
önállóan működő, és gazdálkodó szerv.
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Módosítás:
18. Intézmény Alaptevékenysége:
*2009. december 31-ig
*Alapvető szakágazat : 852010 alapfokú oktatás
Szakfeladat: 80111-5 Óvodai nevelés
- 80112-6 Sajátos nevelésű igényű gyermekek
óvodai nevelése oktatása
- 80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű
nevelés, oktatás
- 80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók
nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
- 80131-3 Alapfokú művészet-oktatás
- 80511-3 Napközi otthoni és tanulószobai
foglalkozás
- 55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
- 55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
- 92312-7 Közművelődési Könyvtári
tevékenység
- 85321-1 Bölcsődei ellátás. 15/98.(IV.30).
NM rendelet 44.§. alapján: Külön
szolgáltatásként -Időszakos bölcsődei
elhelyezés, játszócsoport.
Kiegészítő tevékenység:
- 75195-2 Közoktatási intézményben végzett
kiegészítő tevékenységek
- 80590 oktatást kiegészítő egyéb tevékenység
-- 80591-5 Oktatási célok és egyéb feladatok
Kisegítő tevékenység:
- 55241-1 Munkahelyi vendéglátás
- 75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő
tevékenység
*2010.jan. 1-től
Alapvető szakágazat: 852010Alapfokú oktatás
Alaptevékenységek:
851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012
Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelése, ellátása
852011
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)
852012
Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
oktatása(1-4. évfolyam)
852021
Általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
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852022
Sajátos nevelési igényű általános
iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése
oktatása(5-8. évfolyam)
852031
Alapfokú művészetoktatás
zeneművészeti ágban
855911
Általános iskolai napközi otthoni
nevelés
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók
napközi otthoni nevelése
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
910121
Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása
910123
Könyvtári szolgáltatások
889101
Bölcsődei ellátás
889109
Gyermekek napközbeni
ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
Kiegészítő tevékenységek:
562917
Munkahelyi étkeztetés
682002
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
856099
Egyéb oktatást kiegészítő
tevékenység
Kisegítő tevékenységek:
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
682002
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése

Kiegészités:
23. Kisegitő tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 15

%

Továbbá az előterjesztés mellékletét képező az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot
elfogadja .
Utasitja a polgármestert, hogy nyújtson be kérelem a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli
Regionális Igazgatósághoz a - határozat és az alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi
nyilvántartáson történő átvezetés céljából.
Határidő: 2009. április 8.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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Interpelláció:
Szabadics József: A Zalakomár-Zalakaros közötti út melletti árok takarítását tartja
szükségesnek.
A Zrinyi úti járda felújítása szükséges.
Bazsó János: A temető K-i bejáratánál aszfaltozás szükséges, a temető K-i bejáratához
konténert kell elhelyezni.
Az Aqua Therm és a Hotel Vital szállodák közötti szakaszon a faoszlopok kiszedése
szükséges.
A régi templom melletti fenyők az épületben kárt okoznak, eltávolításuk szükséges, helyettük
tuják ültetését javasolja.
Novák Ferenc: Az iskolánál, a Liget u. 37.sz. ház előtt, a kereszteződésnél az árok beszakadt.
A város területén a padcseréket szükségesnek tartja a padok rossz állapota miatt.
Bejelentette, hogy a Batthyány szoborról betűket loptak el.
Az Akácfa u. végén lévő lépcsőt szükséges lenne megvilágítani.
Az óvoda előtt 2 db fatuskó eltávolítása szükséges.

Szirtes Lajos: Mivel több napirend nem volt, bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés
keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Marton Tamás
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szabadics József
Jkv. hitelesítő
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