Határozat: 175 - 203
Rendelet: 21 - 23

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. szeptember 10-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. szeptember 10-én 13,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Magyarné Kovács
Judit, Magyar Mária, Novák Ferenc, Marton Tamás, Szabadics József képviselők, Szirtes
Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné
pénzügyi osztályvezető, Simonné Dr Kovács Marianna igazgatási osztályvezető, Horváth
István beruházási ügyintéző, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló.
Igazoltan távol van: Dr Hegedüs Ferenc képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Magyar Mária és Novák Ferenc képviselők.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Napirend előtt:
- Polgármester beszámolója
(Jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton Tamás: A 81/2009. (IV.21.) számú képviselőtestületi határozat 2. pontjára
vonatkozóan javasolja, hogy a B.épületen belül célszerű lenne különválasztani a földszinti és
az emeleti vízfogyasztást.
Szirtes Lajos: A szükséges intézkedések megtételéről soron kívül intézkedünk.
Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolóját a javaslattal kiegészítve.

2

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
Polgármester Beszámolóját elfogadta.

Képviselőtestület 175/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Polgármester beszámolóját elfogadja.
2/ A Sporthotel „B” épületen belül a földszinti és emeleti vízfogyasztás
szétválasztására soron kívül a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú Ör.
módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ „Felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatóinak nyújtott ösztöndíjról”
szóló 28/2004. (XI.26.) számú Ör. módosítása - a pályázók rászorultság rangsorolási
feltételei kidolgozása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 21/2004.(VI.11) számú
Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
5/ Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Horváth József kuratórium elnöke
6/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia kuratórium elnöke
7/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Kovács Tamás kuratórium elnöke
8/ 2010. évi ellenőrzési terv megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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9/ Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
10/ Zalakaros Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
meghatározása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11/ A Zalakaroson működő civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolata
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel a
gyermekorvosi ellátás és állandó gyógyszertári ügyelet biztosítására
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
14/ Szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta
15/ Millenniumi emlékmű állítása Zalaváron
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
16/ Török testvérvárosi kapcsolat kialakítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
17/ Olesno küldöttség zalakarosi látogatása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
18/ Közterület elnevezése
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta
19/ „Zalakaros, Termál u. sétány felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának
megindítása, felhívás jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
20/ Zalakaros Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének 2. számú
módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
21/ EU önerő alapra pályázat benyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
22/ Zalakarosi fiatalok részvétele a 2010-es németországi Eurocamp táborban
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
23/ Pályázat benyújtása ismeretterjesztő előadássorozat támogatására
Előadó: Novák Ferenc közösségi ház igazgató
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24/ Pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatokra
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
25/ Rendőrőrs akadálymentesítésére pályázat benyújtása miatt bérleti szerződés
módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
26/ Zalakaros, 273 hrsz-u ingatlanra vétel szándék
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
27/ Kiss Lajosné kérelme lakásbérleti szerződés meghosszabbítása iránt
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
28/ A Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése NYDOP.2.1.1/F. benyújtandó
pályázat konkrét fejlesztési céljai
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
29/ Csapadékvíz elvezetésre vonatkozó kérelem
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
30/ Csöndör Árpád kisajátítási ügye
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
31/ Men-Dan Zrt. szolgalmi jog ügye
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
32/ ZALAISPA létesítményeinek üzemeltetése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
33/ Zalakaros Polgármesteri Hivatal energia racionalizálására beérkezett tervezői
ajánlatok
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
34/ Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
35/ Turisztikai Egyesület kérelme
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit elnök-helyettes
36/ Önálló képviselői indítvány
Előadó: Marton Tamás képviselő
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
37/1/ 2009. évi vízi közmű beruházások
37/2/ Proform Zrt. – Gránit Gyógyfürdő Zrt. között megkötött szálloda építésre vonatkozó
szerződés módosítása
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37/3/ Zalai falvakért Egyesülettel kötendő megállapodás
37/4/ Garantiqa polgármesteri napok támogatása
37/5/ Iskola felújításáról, felszíni vízelvezetésről tájékoztatás
37/6/ A 247/2005. (IX.25.) számú határozat javítása

Zárt ülés keretében javasolja tárgyalni az alábbi napirendeket:
26, 27, 29, 30, 31, 33, 34., valamint a 37/1/ - 37/6/ számú napirendeket.
Szabadics József: Javasolja, hogy a viziközmü fejlesztésekről tárgyaljon a bizottság és ezt
követően kerüljön napirendre a soros testületi ülésen.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot, valamint az ügyrendi
javaslatot.

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

Képviselőtestület 176/2009. (IX. 10.) 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/ Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szijártóné Gorza Klára: Elfogadásra javasolja az előterjesztést, az önkormányzat
kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat.
Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
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Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
25/2009. (IX.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadásra javasolják a Képviselőtestület számára.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a beszámolót.

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

Képviselőtestület 177/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

2/ A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú Ör.
módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: Ismereti az Ügyrendi bizottság javaslatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 15/2009. (IX.01.) számu határozata:
A bizottság:
A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú Ör.
módosítására vonatkozó rendelet elfogadását az előterjesztésnek megfelelően javasolja a
Képviselőtestület számára elfogadásra.
Marton Tamás: Felhívja a figyelmet arra, hogy ezt a rendszert külföldiek is használhatják,
melyre tájékoztató táblákkal fel kell hívni a figyelmet.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
21/2009. (IX. 11.) számú rendelete
A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről
önkormányzati rendelet módositásáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete (továbbiakban: képviselőtestület) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§(1) bekezdése valamint közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 15. §. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az
következő rendeletet alkotja.
1. §.
/1/ A A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú (
továbbiakban Ör ) rendelete 7..§. /1 / bekezdése az alábbiak szerint módosul:
7. §.
A díjfizetés módja
/1/ A várakozási díjat minden megkezdett időegységre előre kell megfizetni a szándékolt
várakozási időnek megfelelő parkolójegy, bérlet megváltásával, vagy mobiltelefonos
parkolási díjfizetési rendszer használata esetén annak megindításával a megállást
követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül.

2. §.
/1/ A A fizetőparkolók működéséről és igénybevételéről szóló 13/1998. (V.25.) számú (
továbbiakban Ör ) rendelete 8.§. az alábbi /4/ bekezdéssel egészül ki:
8. §.
A díj fizetésének igazolása
/4/ Mobiltelefonos parkolás esetén a díjfizetés megindítását az ellenőrzésre jogosult
lekérdezéses rendszeren keresztül ellenőrzi.”
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3.§.
Az Ör. 1.sz melléklete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
l. számú melléklet
1. Zalakaros Város fizető-parkolóinak felsorolása
száma

helye

Férőhely / db

1. sz. parkoló

Gyógyfürdő tér
( MenDan mellett)
Gyógyfürdő tér
( Tourinform előtt )
Termál út
( Gyógyfürdő előtt )
Panoráma
( Ferya Hotel mellett )
Üdülősor I.
(Hotel forrás mellett)
Üdülősor II.
(Napfény Hotel
mellett)

Szgk.

394

Szgk.

101

Szgk.

22

Szgk.

47

Szgk.

70

Szgk.
Autóbusz

65
10

2. sz. parkoló
3. sz. parkoló
4. sz. parkoló
5. sz. parkoló
6. sz. parkoló

Záró rendelkezések
4.§.
(1) E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Kihirdetve.
Zalakaros, 2009. szeptember 11.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 178/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Egyetért azzal Karos Park Kft az előterjesztésben meghatározott tartalommal
megkösse a megállapodást az EME Zrt-vel a Zalakaros Önkormányzat
tulajdonában lévő parkolók mobiltelefonos használatának biztosítása érdekében.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a város parkolási rendjének – közlekedési
szakértő igénybevételével történő felülvizsgálatára készítsen előterjesztést,
különös tekintettel a Bodahegyi út- Új templom környékének parkolási
problémáira.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

3/ „Felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatóinak nyújtott ösztöndíjról”
szóló 28/2004. (XI.26.) számú Ör. módosítása - a pályázók rászorultság rangsorolási
feltételei kidolgozása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy jelen rendelet elfogadása
esetén a korábbi rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.
Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 16/2009. (IX.01.) számu határozata:
A bizottság:
„Felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatóinak nyújtott ösztöndíjról” szóló
28/2004. (XI.26.) számú Ör. módosítására vonatkozó rendelet elfogadását az előterjesztésnek
megfelelően javasolja a Képviselőtestület számára elfogadásra, azzal, hogy a 3. §. (1)
bekezdésében 450 % megállapítását javasolja.
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a Humánpolitikai bizottság határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 10/2009. (IX. 01.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra azzal, hogy az egyetem
lakóhelytől való távolsága alapján a hallgató a következő pontokat kapja:
0-50 km
2 pont
50-100 km
4 pont
100 km felett 6 pont
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az ügyrendi bizottság javaslatát.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, egyhangulag a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel az előterjesztés „A” változatát.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, egyhangulag a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a humánpolitikai bizottság javaslatát.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2009. (IX. 11.) számú rendelete
a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
elbírálásának szabályairól

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló –
többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának
szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet célja
1.§
E rendelet célja, hogy a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
adott évi fordulójához csatlakozva az Önkormányzat e jogcímen nyújtott önkormányzati
ösztöndíjrésszel olyan pénzbeli szociális juttatást biztosítson – a rendelet hatálya alá tartozó
felsőoktatási hallgatók részére -, amely a megyei önkormányzat támogatásával és az
intézményi ösztöndíjjal kiegészülve hozzájárul a szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok
felsőoktatási tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőség megteremtéséhez.
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A rendelet hatálya
2.§

(1)

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében az Önkormányzat költségvetésének
terhére ösztöndíjban részesíti az a Zalakaroson állandó lakcímmel rendelkező
pályázót, aki megfelel a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk
fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007.(III.26.) Kormányrendeletben, továbbá a
„Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó
Általános Szerződési Feltételekben meghatározott előírásoknak és e rendelet szabályai
szerint szociális rászorultsága megállapítható.

(2)

Ösztöndíjban az a pályázó részesülhet, aki magyar állampolgár, vagy az Európai
Gazdasági Térség munkavállalójának családtagjaként letelepedési joggal rendelkezik.

(3)

E rendelet hatálya – összhangban a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény
140.§-ának (3) bekezdése rendelkezéseivel – nem terjed ki a katonai, illetve
rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatókra.
A szociális rászorultság feltételei
3.§

(1)

E rendelet vonatkozásában az tekinthető szociálisan rászorulónak, akinek havi
jövedelme, vagy a hallgató által is lakott közös háztartásban élő közeli
hozzátartozóinak az egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 450 %-át nem haladja meg..

(2)

A pályázónak pályázata benyújtásakor büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkoznia
kell a saját, valamint közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak jövedelmi
viszonyairól.

(3)

A nyilatkozathoz csatolni kell a közölt jövedelmi adatok valódiságát bizonyító
okiratokat az alábbiak szerint:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél (munkaviszony, bedolgozói
jogviszony, gyermektartásdíj) a kérelem benyújtást megelőző 3 hónap átlagáról;
b) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, rendszeres társadalombiztosítási, családtámogatási és
szociális ellátás esetén a kérelem benyújtásának hónapjában folyósított ellátás
összegéről;
c) egyéb rendszeresen nem mérhető jövedelmek esetén (vállalkozói jogviszony,
megbízási jogviszony, ingatlan bérbeadásából)a kérelem beadását megelőző évre
vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő
összeg 1/12 részét kell a nyilatkozatban feltüntetni..
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A pályázók rászorultság rangsorolási feltételei*
4.§
Az ösztöndíjban részesülő pályázóknak az Általános Szerződési Feltételek szerinti
rangsorolása az alábbi pontrendszer figyelembe vételével történik:.
(1) Egy főre jutó nettó havi jövedelem alapján a hallgató az alábbi pontokat kapja:
(2)
Jövedelem
pont
0
- 28.5000 100
28501- 35.750
95
35.751- 71.500
80
71.501 - 90.000
75
90.001- 110.000 70
110.001- 120.000 65
120.001 -128.250 60
(2) A hallgatóval a vele egy háztartásban élő személyek (család) helyzete alapján az alábbi
pontokat
kapja:
a) Az egyik szülő halála esetén, illetve ha a szülő ismeretlen 10 pont;
b) Munkanélküli személy esetén személyenként 5 pont;
c) Rokkant személy esetén személyenként a rokkantsági kategória (illetve a
rokkantság foka) alapján, az alábbi táblázat szerinti pontok;
I. kategória 15 pont
II. kategória 10
III. kategória 5
d) Gyermekét otthon nevelő szülő/eltartó esetén (GYES, GYED) személyenként 5 pont;
e) Elvált, vagy gyermekét egyedül nevelő szülő/eltartó esetén 10 pont.
f) a felsőoktatásban részt vevő személyek családjában lévő eltartott személyek után
személyenként az alábbi táblázat szerinti pontok;
Ált iskola és fiatalabb 5 pont
Középiskola 7 pont
Felsőoktatás (levelező tagozat) 5 pont
Felsőoktatás (nappali tagozat) 10 pont
Felsőfokú szakképzés 7 pont
g) Fogyatékos személy után személyenként 15 pont
h) A hallgatóval egy háztartásban élő személy krónikus betegsége után 0-4 pont, a
betegség súlyosságának függvényében (a pontszám pontos értékéről a betegség
függvényében a Humánpolitikai Bizottság dönt). Egy személy krónikusan betegségei miatt
maximum 15 pont kapható.
(3) Amennyiben a hallgató szülője/eltartója újraházasodott, vagy élettárssal él együtt, a (2)
bekezdés e pontja szerinti pontszámra a hallgató nem jogosult.
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(4) A hallgató saját betegsége alapján 0-7 közötti pontot kap, a betegség súlyosságának
függvényében. A pontszám pontos értékéről a betegség függvényében a Humánpolitikai
Bizottság dönt. A hallgató betegségei miatt maximum 15 pontot kaphat.
(5) Az Egyetem lakhelyétől való távolsága alapján a hallgató az alábbi pontokat kapja:
-tól -ig

PONT

0-50 km
2 pont
50-100 km
4 pont
100 km felett 6 pont
Pályázati kiírás és elbírálás feltételei
5.§
(1)

Az önkormányzat az Ösztöndíjrendszerhez évente csatlakozhat, melyről a Képviselőtestület évente dönt.

(2)

Az önkormányzati ösztöndíjpályázatokat –Zalakaros Város Önkormányzat
Képviselőtestületének Humánpolitikai Bizottsága véleményének kikérése mellett- a
Képviselő-testület bírálja el.

(3)

A csatlakozási feltételeket rögzítő Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően a
Képviselőtestület „A” típusú pályázatot ír ki a meghatározott felsőoktatásban
tanulmányokat folytatók részére, „B” típusú pályázatot a felsőoktatásban felvételre
jelentkező pályázati kiírásnak megfelelő pályázók részére.

(4)

A pályázat formai, tartalmi követelményeit, a benyújtás és elbírálás határidejét a
pályázati kiírásban kell meghatározni és közzétenni.

(5)

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(6)

Amennyiben a támogatásban részesített az önkormányzat illetékességi területéről
elköltözik, azt 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a támogatást megállapító
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában.
Ez esetben a határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől kezdődően az
Önkormányzat által a részére nyújtott támogatás megvonásra kerül.
Az ösztöndíj mértéke
6.§

(1)
(2)

Zalakaros Város Önkormányzata az ösztöndíj mértékét minimum 1000 Ft/hó
összegben állapítja meg.
Az e rendelet szerint „B” típusú pályázat alapján támogatott hallgatók szociális
rászorultságát a Humánpolitikai Bizottság évente felülvizsgálja.
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Záró rendelkezések
7.§
(1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az 51/2007.(III.26.) Korm. rendelet,
valamint a mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglaltak az
irányadóak.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 28/2004. (XI.26.) sz. Ör. hatályát veszti.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2009. szeptember 11.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szirtes Lajos polgármester az ülésteremből távozik.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester átveszi az ülés vezetését.
4/ A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 21/2004.(VI.11) számú
Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 17/2009. (IX.01.) számu határozata:
A bizottság:
A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 21/2004.(VI.11) számú Ör.
módosítására vonatkozó rendelet elfogadását az előterjesztésnek megfelelően javasolja a
Képviselőtestület számára elfogadásra.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
23/2009. (IX.11.) számú rendelete
a helyi zaj – és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 21/2004.(VI.11) sz. helyi
rendelet módosításáról

Zalakaros Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – az 1991. évi XX. Tv. 85. §
(1) bekezdése e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a környezeti zaj és
rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet, a
zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj-és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, valamint a környezeti zajés rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet rendelkezéseire – a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozására a következő
rendeletet alkotja
1.§
A Képviselőtestület a helyi zaj – és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló
21/2004.(VI.11) sz. helyi rendelet módosításáról alkotott rendeletének 4.§-a az alábbiak
szerint módosul:
4.§
/1/ Zalakaros város közigazgatási területén – a 4.§./2/bek. szerinti gyógyhely területét kivéve
– környezeti zaj-és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.)
KvVM-EüM rendelet 1-5. számú mellékletében megállapított határértékeknek kell
megfelelni.
/2/A zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület a gyógyhely területe /a szabályozási
tervben megállapított határon belüli terület / mely területen a környezeti zaj-és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM rendelet 1-5. számú
mellékletében megállapított határértékeknél 5 db-el alacsonyabb értékeknek kell teljesülniük.

2.§
A Képviselőtestület a helyi zaj – és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló
21/2004.(VI.11) sz. helyi rendelet módosításáról alkotott rendeletének 7.§-a az alábbiak
szerint módosítja és szövegét a következőképpen állapítja meg:
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7.§.
„E rendelet hatálya alá tartozó bármely új hangosító berendezést, illetve zajkibocsátással járó
szórakoztató, kulturális vagy sport létesítményt telepíteni, üzembe helyezni, illetve a meglévőt
működtetni a 6.§.(3) bekezdésében meghatározott időbeli korlátozáson túl csak akkor lehet,
ha a vendéglátó üzletben zeneszolgáltatás, műsoros előadás, tánc körébe tartozó
szolgáltatások nyújtását megelőző kötelező bejelentés elfogadása előtt nyilatkozik Zalakaros
Város Polgármestere, hogy a közízlést, a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát nem sérti.
Ennek hiányában a bejelentést a hivatal nem fogadja el, illetve a jegyző a zene, vagy
műsorszolgáltatást megtiltja. Az egység olyan módon, illetve körülmények között működhet,
ahogyan azt az engedélyezés során zajvédelmi szempontból a környezetvédelmi hatóság
engedélyezte, vagy ha az attól származó zajterhelés nem haladja meg 4. §-ban meghatározott
előírt zajvédelmi határértékeket.

Záró rendelkezések
3.§.
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Kihirdetve.
Zalakaros, 2009. szeptember 11.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

5/ Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Horváth József kuratórium elnöke
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A napirend tárgyalásánál jelen van: Horváth József a kuratórium elnöke.
Horváth József: Megköszöni az önkormányzat támogatását.
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Szabadics József: Ismerteti a pénzügyi bizottság javaslatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 15/2009.(IX.1) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a Zalakaros Közbiztonságáért
Közhasznú Közalapítvány beszámolóját
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 179/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját az
előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
A Képviselőtestület határozatáról a Kuratórium elnökét tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

6/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia kuratórium elnöke
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

A napirend tárgyalásánál jelen van: Káldiné Kopcsándi Szilvia a kuratórium elnöke.
Káldiné Kopcsándi Szilvia: Tájékoztatja a Képviselőtestületet a korábbi tervekről, és
megköszöni az önkormányzat támogatását.
Szabadics József: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 16/2009.(IX.1) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek a Zalakaros Új Templomáért Közhasznú
Közalapítvány beszámolójának elfogadását azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető a számszaki
részét átnézi és ahol kell helyesbítik az Alapítvány elnökével a beszámolót.
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Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslattal a beszámoló
elfogadását.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 180/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját elfogadja
azzal, hogy a számszaki részét helyesbíteni kell.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető
2/ A Képviselőtestület határozatáról a kuratórium elnökét tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Kovács Tamás kuratórium elnöke
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
A napirend tárgyalásánál jelen van: Kovács Tamás a kuratórium elnöke.
Kovács Tamás: Megköszöni az önkormányzati támogatást.
Szabadics József: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 17/2009.(IX.1) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány
beszámolójának elfogadását azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető a számszaki részét átnézi és
ahol kell helyesbítik az Alapítvány elnökével a beszámolót.
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 11/2009. (IX. 01.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a beszámoló elfogadását a képviselőtestületnek.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 181/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolóját elfogadja azzal,
hogy a számszaki részét helyesbíteni kell.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető
2/ A Képviselőtestület határozatáról a kuratórium elnökét tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

8/ 2010. évi ellenőrzési terv megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szabadics József: A pénzügyi bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja a
képviselőtestület számára.
Javasolja, hogy a szociális juttatások kerüljenek ellenőrzésre.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az iskolában folyó
felújítási munkák miatt célszerű, hogy szeptemberben az önkormányzatnál történjen az
ellenőrzés, októberben pedig az iskolában.
Novák Ferenc: Javasolja a fenti ütemezés módosítását, elfogadását, Szabadics József
javaslatával együtt.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az elhangzott javaslatokkal
kiegészítve.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 182/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata 2010. évi éves belső ellenőrzési tervét
jóváhagyja azzal, hogy a hogy szeptemberben az önkormányzatnál történjen az
ellenőrzés, októberben pedig az iskolában.
A szociális juttatások ellenőrzését fel kell venni az ellenőrzési tervbe.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Belső ellenőr
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

9/ Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról beszámoló
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Vlasicsné Dörgönye Márta: Az ügyiratforgalomra vonatkozó statisztikát illetően tájékoztatja a
képviselőtestületet, hogy az új iktatási program, valamint az új iktatási szabályok
figyelembevételével kerültek megállapításra az adatok.
Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
26/2009. (IX.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően javasolják elfogadásra a Képviselőtestület számára.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 183/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
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1. A Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a beszámolóban megfogalmazott célkitűzések
folyamatos teljesítéséről gondoskodjon és a fentiekről, valamint Hivatal
tevékenységéről évente tájékoztassa a képviselőtestület.
Határidő: folyamatos és 2011. április 30, valamint évente április 30.
Határidő. Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

10/ Zalakaros Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának
meghatározása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 12/2009. (IX. 01.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést a határozati javaslatnak megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek
elfogadásra.
Novák Ferenc: Elfogadásra ajánlja az előterjesztést.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 184/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Szolgáltatástervezési Koncepció előterjesztést megtárgyalta, azt
első olvasatnak tekinti, azzal, hogy a szolgáltatástervezési koncepciót a Zala
Megyei Önkormányzattal előzetesen véleményezteti.
Zalakaros Város Szolgáltatástervezési Koncepciója a Zala Megyei Önkormányzat
véleményadását követően kerül ismételten előterjesztésre.
Határidő: 2010. március 15.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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11/ A Zalakaroson működő civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolata
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 13/2009. (IX. 01.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést a határozati javaslatnak megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek
elfogadásra.
Novák Ferenc: A jövő évi változások miatt tartja fontosnak a civil szervezetek támogatását.
Czirákiné Pakulár Judit: A civil szervezeteket nem lehet magukra hagyni, önkormányzati
támogatás nélkül működésük léte kérdőjeleződig meg.
Marton Tamás: Felveti, hogy készült-e felmérés az önkormányzat és a civil szervezetek
közötti kapcsolatról?
Novák Ferenc: Kérdőíves felmérés öt évvel ezelőtt készült. Előadja, hogy ő a civil
szervezetekkel napi kapcsolatban van.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 185/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaroson működő civil szervezetek és az Önkormányzat kapcsolata című
beszámolót elfogadja.
A szervezetek, csoportok eredményes működése érdekében anyagi lehetőségeihez
mérten segíti működésüket. Ennek mértékét az éves költségvetés tárgyalása, illetve
elfogadása során kerül meghatározásra.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Bácsai Attiláné osztályvezető
Határidő: Folyamatos, illetve 2009. december 31.
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12/ Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel a
gyermekorvosi ellátás és állandó gyógyszertári ügyelet biztosítására
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Czirákiné Pakulár Judit: A téma fontosságát emeli ki.
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 14/2009. (IX. 01.) számú határozata:
A bizottság:
Az Önkormányzat ragaszkodjon ahhoz, hogy a város területén a gyógyszertári ügyelet
megoldott legyen. A Polgármester ez ügyben folytasson tárgyalásokat.
A házi gyermekorvosi ellátás kérdése térségi szinten vizsgálandó.
Az önkormányzatok egészségügyi ellátási fejlesztési feladatait támogató Európa uniós
források megszerzése érdekében, a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, valamint a
feltételek fennállása esetén a pályázat benyújtására javaslatot a képviselőtestület elé kell
terjeszteni.
Bazsó János: Felveti, hogy a gyógyszertár kapott-e már építési engedélyt?
Vlasicsné Dörgönye Márta: Az eljárás felfüggesztésre került.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a gyógyszertár építésével egyidejűleg a szolgálati lakás
kérdését is meg kellene oldani.
Véleménye szerint szükséges lenne egy egészségügyi koncepciót kialakítani és azt elkészíteni.
Czirákiné Pakulár Judit: A TÁMOP 6.1.2. Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok projekt előkészítéséről tájékoztatja a testületet. A projekt az egészségterv
kidolgozására ad lehetőséget 100 %-os támogatottsággal, önrészt nem igényel. A pályázat
benyújtásának ideje: 2009. október 15. Eldöntendő kérdés, hogy kistérségi vagy
önkormányzati szinten kerüljön beadásra a pályázat. Javasolja, hogy ezen a pályázaton az
önkormányzat vegyen részt. Javasolja továbbá, hogy a pályázat készítésére az önkormányzat
kérjen ajánlatot és a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg a szerződést. A pályázatkészítés
költségeit vállalni kell, ami várhatóan a pályázatba beépíthető.
Benkőné Gulyás Edit: Véleménye szerint a gyógyszertári terv lehetőséget ad az ügyelet
megvalósítására, az épület szolgálati lakással bővíthető.
Szabadics József: A határozati javaslatot a humánpolitikai bizottság javaslatával kiegészítve
javasolja elfogadni.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 186/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének lehetőségei, különös tekintettel a
gyermekorvosi ellátás és állandó gyógyszertári ügyeletről szóló előterjesztést
elfogadja.
1. A gyógyszertári ellátás fejlesztése érdekében az alábbi intézkedések megtételét
tartja szükségesnek:
Az Önkormányzat ragaszkodjon ahhoz, hogy a város területén a gyógyszertári
ügyelet megoldott legyen. A Polgármester ez ügyben folytasson tárgyalásokat.
2. A házi gyermekorvosi ellátás megvalósítása érdekében az alábbiakat rendeli el:
A házi gyermekorvosi ellátás kérdése térségi szinten vizsgálandó.
3. Az önkormányzatok egészségügyi ellátási fejlesztési feladatait támogató
Európa uniós források megszerzése érdekében, a pályázati lehetőségek
figyelemmel kisérése, valamint a feltételek fennállása esetén a pályázat
benyújtására javaslatot a képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
4. A TÁMOP 6.1.2. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
projekt pályázatot benyújtását elrendeli.
Amennyiben a társulás is pályázik, akkor a térségi koncepcióhoz való csatlakozás
vizsgálata szükséges.
Az önkormányzat kérjen ajánlatot a pályázat készítésére vonatkozóan, és a
legkedvezőbb ajánlattevő pályázat készítővel kösse meg a szerződést.
A pályázatkészítés költségeit vállalja a 2009. évi költségvetés terhére.
Határidő: 2009. október 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

13/Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Novák Ferenc az ülésteremből távozik.
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
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Humánpolitikai Bizottság 8/2009. (IX. 01.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést a határozati javaslatnak megfelelően javasolja a Képviselőtestületnek
elfogadásra.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 187/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
2. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010.évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit
elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása – „A” és „B”
típus - , elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjrendszer 2010. évi fordulója
keretében a beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelő
által üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ Internet honlapon online
adatbázisban rögzíti.
4. Megbízza a Polgármestert a Nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

14/ Szociális étkeztetés szakmai programjának módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc az ülésteremben megjelent.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 188/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A szociális étkeztetés szakmai programjának módosítását, valamint az egységes
szerkezetbe foglalat szakmai programot az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
15/ Millenniumi emlékmű állítása Zalaváron
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Czirákiné Pakulár Judit: Az „A” változatot javasolja elfogadásra.
Szabadics József: 100 eFt összeget javasol megállapítani.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy más városokhoz hasonlóan 150 eFt kerüljön megállapításra.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 189/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zala megye első írásos említésének 1000. évfordulója alkalmából Zalaváron
felállásra kerülő Millenniumi emlékmű megvalósítási költségeihez 150.000,- Ft
összeggel hozzájárul.
A felajánlott adomány összegét a 2009. évi költségvetés tartaléka terhére
biztosítja.
A képviselőtestület határozatáról a Zala Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztatni
kell.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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16/ Török testvérvárosi kapcsolat kialakítása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: A nagy távolságra tekintettel véleménye szerint nem érdeke Zalakarosnak a
török testvérvárosi kapcsolat.
Szabadics József: Javasolja megkeresni a török konzult. Véleménye szerint tisztázni kell a
részletkérdéseket is.
Czirákiné Pakulár Judit: Idegenforgalmi szempontból fontos a testvérvárosi kapcsolat
kialakítása.
Magyarné Kovács Judit: Támogatja Szabadics József javaslatát. Más irányú együttműködést
tart szükségesnek.
Szabadics József: A befektetők szempontjából is fontos lehet a részletkérdések tisztázása.
Javasolja, hogy az együttműködés lehetőségét szükséges megvizsgálni. A konzulátussal a
kapcsolatot fel kell venni.
Czirákiné Pakulár Judit: Szavazásra teszi fel az előterjesztés elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 190/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy Zalakaros Város Önkormányzata a török-magyar
testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében felvegye a kapcsolatot a Török
Köztársaság Keszthelyi Konzulátusával.
Vizsgálni szükséges az együttműködés lehetőségeit.
A képviselőtestület határozatáról a keszthelyi konzulátust tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Szirtes Lajos polgármester az ülésteremben megjelent.
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17/ Olesno küldöttség zalakarosi látogatása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 191/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.A szeptember 18-án együttes ülést tart az olesnoi képviselőkkel, melyen az
együttműködés további lehetőségeiről tárgyal.
2.A vendéglátással felmerülő költségeket a nemzetközi kapcsolatok szakfeladat
terhére biztosítja.
Határidő. 2009. szeptember 18.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető

18/ Közterület elnevezése
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 18/2009. (IX.01.) számu határozata:
A bizottság:
A Zalakaros, 3164 hrsz-u közútként nyilvántartott útszakasz elnevezésére „Világoshegyi” út
elnevezést javasolja a Képviselőtestület számára elfogadásra.
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 16/2009. (IX. 01.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja hogy a Zalakaros 3164 hrsz-ú közútként nyilvántartott útszakasz
A Kastély vagy a Világoshegyi elnevezést kapja.
Szabadics József: Javasolja a Világoshegyi út elnevezést.
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a Világoshegyi útra vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 192/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköréről szóló 1991. évi XX.
Törvény 39. §. /2/ bekezdése, valamint a magyarországi hivatalos földrajzi nevek
megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm.rendelet
alapján:
1/ A Zalakaros, 3164 hrsz-u közútként nyilvántartott útszakasz
„Világoshegyi”
elnevezést kapja.
A megállapított közterületnév hivatalos használata érdekében a szükséges
intézkedést meg kell tenni.
2/ A házszám megállapításáról a Polgármesteri Hivatal a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

19/ „Zalakaros, Termál u. sétány felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásának
megindítása, felhívás jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Bácsai Attiláné: A melléklet alapján több ajánlat érkezett.
Szabadics József: A Kanizsaber Kft. 468 eFt összegű ajánlatát tartja a legkedvezőbbnek.
Javasolja a határozati javaslatot ezzel kiegészíteni.
Horváth István: A beruházás tervezéséről szól.
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Czirákiné Pakulár Judit: A beruházás költsége 55 millió Ft. A térburkolat kialakítása a sétány
hossza miatt a költségvetés nagy részét kimeríti.
Szirtes Lajos: A fürdő megnyitásáig szükség lenne a fürdő D-i oldalán lévő járda megépítése
azért, hogy a fürdő környezete is rendezett legyen. Négy db megállóhely kialakítása
szükséges a mozgáskorlátozottak részére.
Czirákiné Pakulár Judit: Fontosnak tartja, hogy a fürdő melletti járda, megállóhely kialakítása
tervezett.
Szabadics József: Javasolja, hogy a járda megépítése a jövő évi programban szerepeljen.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a kiegészítéssel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 193/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elrendeli a „Zalakaros, Termál u. sétány felújítása” tárgyban a Közbeszerzési
Bizottság által jóváhagyott ajánlattételi felhívás megjelentetését a NYDOP
3.1.1./C pályázati kódú „Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések”
megnevezésű kiírásra benyújtott pályázat eredményétől függő feltételes
közbeszerzési eljárás megindítását.
1

2. A beruházás bruttó 59.047.214,- Ft összegű teljes költségből, a pályázaton
elnyert bruttó 49.998.700,- Ft-on felüli bruttó 9.048.514,-Ft önrészt az alábbiak
szerint biztosítja:
- 2009. évi költségvetés tartalékából 6.000.000.- Ft,
- 2010.évi költségvetés terhére 3.048.514,- Ft.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
3. A Zalakaros Termál úti sétány közbeszerzési eljárásának lefolytatására a
Kanizsaber Kft. (Nagykanizsa, Ady E. u. 50.) 468.000,- Ft összegü ajánlatát
fogadja el.
Határidő: 2009. október 10., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
1

Módositotta a 2/2010. (I.26.) sz.Kt.határozat.
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20/ Zalakaros Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének 2. számú
módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szabadics József: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 21/2009.(IX.1) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra a 2009.évi közbeszerzési terv
módosítását.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 194/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja Zalakaros Város Önkormányzat 2009. évi 2 sz. módosított
közbeszerzési tervét.
2/ Elrendeli a terv Zalakaros Város honlapján történő közzétételét.
Határidő: 2009. október 10., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

21/ EU önerő alapra pályázat benyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szabadics József: Elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 195/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért, hogy Zalakaros Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be
az EU Önerő Alap felhívására a következő célokra:
1. Az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosító vízgazdálkodási
(vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, árvízvédelem, ivóvízminőség javítás) célra
a NYDOP-4.1.1/1-B-2f-2009-0003 azonosító számú, „Zalakaros belterületi,
központot is veszélyeztető csapadékvíz elvezetése” című pályázat önerejének
kiegészítésére.
Tervezett fejlesztések:
Zalakaros frekventált észak-északkeleti, illetve északnyugati-nyugati területein
megoldottá válik a csapadékvíznek a befogadóig történő vízlevezetése. A projekt
során 10 helyszínt (Hegyalja utca, Liget utca, Napnyugat köz, Rizling utca,
Gyöngyvirág sor, Temető utca, Berkenye köz, Park utca, Torrens árok 1+850-1940
szelvények közti szakasza, CS-3-0-0 jelű zárt csapadékvíz gyűjtő a befogadóig)
érintően kerül kialakításra felszíni árok, zárt csapadékvíz csatorna, padka, folyóka
4133 fm hosszban, illetve víznyelő és tisztító aknák, sankoló műtárgy építése.
Önerő:
Igényelhető max. támogatás:




30.134.247,- Ft
18.080.548,- Ft

A projekt összköltsége: 200.892.000,- Ft
Pénzügyi ütemezése:
2009. II. félév: 200.292.000,- Ft
2010. I. félév:
600.000,- Ft
Pénzügyi forrásainak összetétele:
Saját forrás:
30.134.247,- Ft
Támogatás mértéke:
170.757.753,- Ft
Támogatás éves ütemezése:
2009. augusztus
3.299.861,- Ft
2009. szeptember 103.364.901,- Ft
2009. november 64.092.991,- Ft
Az önkormányzat az önrészt a 2009. évi költségvetése terhére biztosította.
valamint az

2. Óvodai nevelési és alapfokú oktatási, szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó
intézmények fejlesztései célra „A zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola
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infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése” (NYDOP-5.3.1/2F-2f-20090011) pályázat önerő kiegészítésére
Tervezett fejlesztések:
- Az épület energiatakarékossá tétele a külső nyílászárók és a gázkazán
cseréjével, a világítási hálózat korszerűsítésével, továbbá napkollektor
elhelyezésével.
- Iskola bővítése nyugati szárny tetőtér beépítésével, új tantermek, új mosdók
kialakításával.
- Meglévő épületben burkolatcsere, valamint a vakok és gyengén látók számára
is könnyen észrevehető és értelmezhető burkolati jelek és táblák elhelyezésével.
- Rámpák kialakítása a mozgáskorlátozottak részére.
- A látásukban vagy hallásukban korlátozott emberek mozgását, tájékozását is
segítő infokommunikációs eszközök elhelyezése.
- Tanulás segítésére és kompetencia-fejlesztésre alkalmas oktatásinformatikai
berendezések, eszközök beszerzése, valamint az ezek működtetéséhez szükséges
strukturált kábelezés és hálózati aktív eszközök biztosítása az oktatási épületeken
belül.
- Konyhai berendezések beszerzése.
- Helyi sportpálya korszerűsítése.
- Tanösvény kialakítása.
Önerő:
Igényelhető max. támogatás:





22.481.591,- Ft
11.240.796,- Ft

A projekt összköltsége: 222.150.105,- Ft
Pénzügyi ütemezése:
2008. II. félév:
8.506.000,- Ft
2009. I. félév:
2.280.000,- Ft
2009. II. félév
211.364.105,- Ft
Pénzügyi forrásainak összetétele:
Saját forrás:
22.481.591,- Ft
Támogatás mértéke:
199.668.514,- Ft
Támogatás éves ütemezése:
2009. június
62.462.778,- Ft
2009. december
137.205.736,- Ft
Az önkormányzat az önrészt a 2009. évi költségvetése terhére biztosította.

3. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázatok benyújtására.
Határidő: 2009. szeptember 11.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

22/ Zalakarosi fiatalok részvétele a 2010-es németországi Eurocamp táborban
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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Novák Ferenc: Az „A” változat elfogadását javasolja.

Szabadics József: Egyetért a részvétellel, az „A” változat elfogadását javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 196/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a zalakarosi fiatalok részt vegyenek a 2010-es
németországi Eurocamp táborban..
A felmerülő költségeket a nemzetközi kapcsolatok szakfeladat terhére biztosítja a
2010. évi költségvetésben.
2/ Vizsgálni kell az útiköltség csökkentésének különböző módozatait, így a
pályázati lehetőségeket, a résztvevői létszám csökkentését illetve a fogadó
település anyagi hozzájárulását.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

23/ Pályázat benyújtása ismeretterjesztő előadássorozat támogatására
Előadó: Novák Ferenc közösségi ház igazgató
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szabadics József: Elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot.
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 197/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a Közösségi ház a Művészeti és Szabadművelődési
Alapítvány által kiirt ismeretterjesztő előadássorozat támogatására meghirdetett
pályázatot benyújtsa.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc igazgató
A Pályázati önrész (72. 000 forint) a művelődés szakfeladaton a Közösségi Ház
2009. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Határidő: 2009. december 31.
Felelős: Novák Ferenc

24/ Pályázat benyújtása testvérvárosi kapcsolatokra
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc és Szabadics József: Elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 198/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Pályázatot nyújt be a Tempus Közalapítvány által kiírt „A testvérvárosi
találkozók” című pályázati felhívásra, 7131 euró összegűben.
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Határidő: 2009.szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
2/ A pályázatot készítésében az Aquaprofit Rt. közreműködik, amely
szolgáltatás ára 150 eFt + Áfa.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2009.szeptember 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

25/ Rendőrőrs akadálymentesítésére pályázat benyújtása miatt bérleti szerződés
módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szabadics József: Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 199/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zala Megyei Rendőr-főkapitánysággal a Zalakaros Hegyalja 45. szám alatti
ingatlanból 243.6 nm nagyságú ingatlanrészt rendőri munka céljára történő
bérletére vonatkozó 2005. június 1. napjától határozatlan időre vonatkozó
szerződés időtartamát legalább 15 év határozott idő megjelölésével módosítja a
TIOP 3.3.1.A-09/1 kódszámú a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében "A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtés"
támogatására..
A bérleti szerződés módosítására a hatályos előírások figyelembe vételével
felhatalmazza a polgármestert.
A rendőrkapitányságot a képviselőtestület döntéséről tájékozatni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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26/ A Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése NYDOP.2.1.1/F. benyújtandó
pályázat konkrét fejlesztési céljai
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
27/2009. (IX.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
1 / Javasolja a Képviselőtestület számára elfogadásra, hogy a „Balatoni térség turisztikai
vonzerejének növelése” pályázati témakörben kiírásra kerülő pályázat benyújtásának
előkészítése érdekében vizsgálni kell kalandpark létesítésének előkészítését,
megvalósíthatósági tanulmány készítését és a tervezésre megbízást kell adni.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy a kalandparkra vonatkozóan tanulmányterv készüljön
a bizottsági javaslat 1.pontja szerint.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 200/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A „Balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése” pályázati témakörben
kiírásra kerülő pályázat benyújtásának előkészítése érdekében vizsgálni kell
kalandpark létesítésének előkészítését, megvalósíthatósági tanulmány készítését
és a tervezésre megbízást kell adni.
Határidő: 2009. október 10., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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27/ ZALAISPA létesítményeinek üzemeltetése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabadics József: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 19/2009.(IX.1) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek a ZALAISPA létesítményeinek üzemeltetéséről
készült beszámoló második variációjának elfogadását, ami a Közbeszerzési eljárás
meghirdetéséről és lefolytatásáról szól.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 201/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Javasolja, hogy a Társulás folytasson a 6 LOT esetében a közbeszerzési eljárást,
annak összes bizonytalanságával együtt.
Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

28/ Turisztikai Egyesület kérelme
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit elnök-helyettes
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
27/2009. (IX.03.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
2/ Javasolja a Képviselőtestület számára, hogy a Promenád megvalósításának lehetőségét a
városközponti tervvel megfogalmazottakkal összhangban vizsgálja, különös tekintettel a
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Gránit Zrt. – Disz tér és a gyógyfürdő területe közötti kapcsolat kialakítására vonatkozó –
javaslatára.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 202/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy
1. a megváltozott vendégigények teljesebb kielégítésére egy városközponti
rendezvénytér és települési promenade (sétány) létrehozása szükséges.
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevő várostervezővel
kössön szerződést, aki programtervi szinten vizsgálja a településközpont
elfogadott terveivel összhangban ezen funkciók lehetséges, legmegfelelőbb
helyét, és erre vonatkozóan javaslatot ad a Képviselő testület részére.
Határidő: 2009. október 10.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

29/ Önálló képviselői indítvány
Előadó: Marton Tamás képviselő
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
1/ Vizmü üzemeltetés:
Szabadics József: Felveti, hogy a tanulmány készítése mennyibe kerülne és az racionálisan
felhasználható-e?
Novák Ferenc: Egyetért Szabadics József felvetésével, nem tartja gazdaságosnak az önálló
üzemeltetést.
Czirákiné Pakulár Judit: Véleménye szerint tudni kellene a tanulmány elkészítésének
költségét.
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Marton Tamás: Módszertana van a beruházás készítésének, ne a jelenlegi szolgáltató
adataiból dolgozzunk.
Szabadics József: Javasolja, hogy az üzemeltetésre pályázat kerüljön kiírásra.
Szirtes Lajos: Véleménye szerint a testület ne döntsön ebben a kérdésben.
2/ Biológiai hulladék:
Szabadics József: Véleménye szerint a jelenleg keletkező biohulladék nem lenne elégséges
mennyiség. A képviselő járja körül ezt a témát. Pontos kémiai adatok hiányában szakértő
igénybevétele szükséges.
Czirákiné Pakulár Judit: Két évvel ezelőtt a képviselőtestület tárgyalta a biogáz ügyet, de
akkor nem volt biztosított a rendszerbe való beépítése.
Marton Tamás: Az elmúlt két évben jelentős változások történtek, valóban szakértő
igénybevétele szükséges.
3/ Szemétszállítás:
Szabadics József: Javasolja, hogy ezt a témakört is körültekintően járjuk körül és az adatok és
tények tisztázását követően ismételten foglalkozzunk vele.
4/ Közbeszerzési referens foglalkoztatása:
Marton Tamás: Felveti, hogy a közbeszerzési referenst vagy az önkormányzat, vagy a
kistérség alkalmazhatná.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja, hogy a következő testületi ülésre e témakörben
készüljön előterjesztés.
Marton Tamás: Javasolja, hogy a közbeszerzés bonyolítását és a műszaki ellenőrzést
szükséges különválasztani.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az elhangzottakat.

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

Képviselőtestület 203/2009. (IX. 10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A városi tulajdonban lévő víz- és csatornaszolgáltatás önkormányzati
üzemeltetésére vonatkozóan Marton Tamás képviselő részletesen jelölje meg
az üzemeltetésre vonatkozó tanulmány költségét, e témakörre vonatkozó
pontos adatokat, tényeket határozza meg.
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2. A biológiai hulladék témakörben szakértő igénybevétele szükséges.
A szakvélemény ismeretében a képviselőtestület ismételten tárgyaljon e
témáról.
3. A szemétszállítás témakör részletes kidolgozását követően ismételten tárgyalja
a képviselőtestület.
Határidő: 2009. december 30.
Felelős: Marton Tamás képviselő
4. Elrendeli annak gazdaságossági vizsgálatát, hogy amennyiben
munkavállalóként foglalkoztat a Polgármesteri Hivatal szakembert az
önkormányzat közbeszerzési feladatainak ellátására, az milyen költségvonzattal
járhat. Vizsgálandó e feladatkör kistérségi megvalósítása.
Ugyancsak felül kell vizsgálni az önkormányzati a beruházások műszaki
ellenőrzéseinek más módon, akár egyedi szerződéssel való gazdaságos
megoldását.
Az előterjesztést a Polgármesteri Hivatal készítse elő a novemberi soros testületi
ülésre.
Határidő: 2009. november 26.
Felelős: Marton Tamás képviselő
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

Mivel több napirend nem volt, bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Magyar Mária
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Novák Ferenc
Jkv. hitelesítő
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