Határozat: 1 - 21
Rendelet: 1 - 6

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. február 12-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. február 12-én 14,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás,
Novák Ferenc képviselők, Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné
pénzügyi osztályvezető, Simonné Dr Kovács Marianna igazgatási osztályvezető, Szijártóné
Gorza Klára könyvvizsgáló.
Igazoltan távol van: Dr Hegedüs Ferenc, Magyarné Kovács Judit, Magyar Mária, Szabadics
József képviselők.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Bazsó János és Czirákiné Pakulár Judit képviselők.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Napirend előtt:

-

Polgármester beszámolója

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolóját.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
Polgármester Beszámolóját elfogadta.
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Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló
5/2008.(II.15.) számú Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos Polgármester
3/ Luxusadóról szóló 7/2006. (III.31.) számú Ör. hatályon kívül helyezése
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.
(V.25.) számú Ör. felülvizsgálata
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
5/ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006 (II.10) számú
rendeletének módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
6/ 2009. évi közbeszerzési terv megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos Polgármester
7/ Tájékoztató Állami Számvevőszéki ellenőrzésére készített cselekvési program és
intézkedési terv végrehajtásáról
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
8/ A köztisztviselők 2009. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények
meghatározása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta Aljegyző
9/ Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos Polgármester
10/ Iskola konyha kapacitás bővítése lehetőségének vizsgálata
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
11/ Közoktatási intézménybe 2009/2010. tanévre beiratkozás időpontjának
meghatározása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatainak fejlesztési lehetőségei
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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13/ Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
14/ Lakossági Fórum összehívása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
15/ Településfejlesztési koncepció
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
16/ Közterület elnevezése
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
17/ Zalakaros Város felszíni vízelvezetés közbeszerzési eljárásának megindítása,
felhívás jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
18/ „Helyi igényekre épülő szervezetfejlesztés a Zalakarosi Polgármesteri Hivatalban”
tárgyú közbeszerzési eljárásának megindítása, felhívás jóváhagyása- helyszinen kerül
kiosztásra
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
19/ „Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola infrastruktúrájának és szolgáltatásának
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásának megindítása, felhívás jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
20/ MOL Nyrt. kérelme a Thury György EGSZ tulajdonában lévő utak és árok
átvételére vonatkozóan
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
21/ A Zalai falvakért Egyesülettel kötendő megállapodás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
22/ 232/2007. (X.11.) számú képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
23/ Zala Megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülésre nyújtott támogatása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
24/ Balatonmagyaród Önkormányzat kérelme óvodai ellátásra
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
25/ A zalakaros.hu turisztikai aloldalak létrehozásának és működtetési feltételeinek
biztosítása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit egyesület elnöke
26/ a 2009. évi Nemzeti Vágta rendezvényen való részvétel
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
27/ Fülöp Csaba kérelme
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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28/ Önkormányzati lakásbérlők kérelme
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
29/ Sport Hotel 2000. Kft. bérleti jogviszonya
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
30/ Egyéb ügyek
30/1/ Mendan Zrt kérelme parkoló bérletre
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
30/2/ Parkerdei fakitermelés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
30/3/ Közcélú foglalkoztatás belső ellenőrzése Zalamerenyén
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
30/4/ Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózathoz csatlakozás
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit
30/5/ A 78/2008. (III.14.) számu képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit
30/6/Zalakaros, 0139/1, 0140/35-0140/37 hrsz-ú földrészlet határrendezése (záportározó),
bérleti szerződés megkötése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Javasolja a 24,27,28,29, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 30/6. számú napirendek zárt ülés
keretében történő megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 1/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülés napirendi javaslatával.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.
Magyarné Kovács Judit az ülésteremben megjelent.
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1/ Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló
5/2008.(II.15.) számú Ör. módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság 2/2009.
(II.09.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az önkormányzat költségvetését megállapító és a költségvetés végrehajtásáról szóló
5/2008.(II.15.) számú Ör. módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztésnek
megfelelően elfogadásra javasolják.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
1/2009. (II.13.) számú rendelete
az Önkormányzat költségvetését megalapozó és a költségvetés végrehajtásáról szóló
Önkormányzati Rendeletek tartalmáról szóló 5/2008.(II. 15) számú rendelet
módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatról szóló
1990.évi LXV. szóló törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
1992.évui XXXVIII. törvény 118.§.-a alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A Rendelet 1.§. (1) bekezdésének g-j pontjai az alábbiak szerint módosulnak.
g) a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak a költségvetést megállapító rendelet e
rendelet 7., és 7/a számú mellékletei
h) a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítése bemutatást a zárszámadási
rendelet e rendelet 8. , 8/a. számú melléklete
i) önállóan gazdálkodó intézmény bevételei és kiadásai a költségvetési rendelet e rendelet 9.
számú melléklete,
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j) önállóan gazdálkodó intézmény bevételeinek és kiadásainak teljesítése bemutatását a
zárszámadási rendelet e rendelet 10.számú melléklete;
2. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Rendelkezéseit azonban a 2009.évi költségvetésben alkalmazni kell.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék :
Kihirdetve 2009. február 13.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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Dr Hegedüs Ferenc az ülésteremben megjelent.
2/ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos Polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság 3/2009.
(II.09.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet
elfogadásra ajánlja az alábbi módosítás figyelembevételével:
Az Ör.3/c.sz.mellékletének 3.sorában megjelölt támogatás törlésre kerül, a 4.sorban megjelölt
Zalakaros és Térsége Sportegyesület számára a 2009. évi előirányzat 2.5 millió Ft-ban
kerüljön megállapításra, azzal, hogy a különbözet fedezetéül a 3.sorban megjelölt támogatás
összege, valamint 800 eFt céltartalék szolgál.
Javasolják a képviselőtestület számára, hogy ugyanezen melléklet 14.pontjában meghatározott
támogatás összege, amennyiben a légimarketing alap a sármelléki repülőtér üzemelésének
szünetelése miatt nem kerül felhasználásra, buszosmarketingre legyen fordítható a Magyar
Turizmus Zrt-vel kötött megállapodás alapján.
Szijártóné Gorza Klára: Ismerteti a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat.
(Könyvvizsgálói jelentés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Egri Gyula a nagykanizsai tűzoltóság parancsnoka az ülésteremben megjelent.
Egri Gyula: Mint ismeretes, Zalakaros város önkormányzata a 2008. november 6-án
megtartott ülésén elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Kanizsa III-as szere kihelyezésre kerüljön Zalakaros
városba, az önkormányzat tulajdonát képező Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatt megépítésre
kerülő tűzoltó laktanyába. Az erről szóló együttműködési megállapodás aláírására
felhatalmazta a polgármestert. (263/2008. (XI.06.) számú képviselőtestületi határozat)
2008. december hónapban Nagykanizsa város is döntött arról, hogy Nagykanizsa és Zalakaros
város megállapodást kössön tűzoltó raj létesítésére.
A tűzoltó raj létesítése a város vagyonbiztonsága érdekében nagy jelentőséggel bír, mivel a
települések Zalakarosról 5 percen belül elérhetők, jelenleg a vonulási idő Nagykanizsáról 15
perc.
Egri Gyula az ülésteremből távozik.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokkal a rendelet-tervezetet.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2/2009.(II.13.) számú
Önkormányzati rendelete
a 2009.évi költségvetésről
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV.törvény 16.§.(1) bekezdése, valamint államháztartásról szóló többször módosított
1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht. ) 65.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII.törvény,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30)
számú Kormányrendelet rendelkezéseire tekintettel Zalakaros Város 2009. évi
költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya Zalakaros Város Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a
Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2.§
(1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés
szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmény külön címet alkot a
4.számú melléklet szerint.
(3) A polgármesteri hivatal önálló címet alkot.(3.b.számú melléklet szerint)
(4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 5. és 6.
sz. melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének főösszegét
1.528.027 eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
A bevételi előirányzatokon belül
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- Az intézményi működési bevételeket

125.510 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

338.229 eFt-ban

- Az önkormányzatok költségvetési támogatását

349.550 eFt-ban

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
- A támogatás értékű bevételeket
- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket
Európai Uniós projektekhez támogatás

40.136 eFt-ban
484.142 eFt-ban
15.370 eFt-ban
439.548 eFt-ban

- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

29.300 eFt-ban

- Finanszírozási bevételeket

11.160 eFt-ban

- A pénzforgalom nélküli bevételeket

150.000 eFt-ban

hagyja jóvá .
A kiadási előirányzaton belül
- a működési célú kiadásokból
- személyi jellegű kiadásokat
-

a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a speciális célú támogatásokat

292.350 eFt-ban
83.438 eFt-ban
339.219 eFt-ban
17.348 eFt-ban
63.215 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat

599.440 eFt-ban

- felújítási kiadásokat

25.700 eFt-ban

- felhalmozási célú támogatásokat

3.000 eFt-ban

- kölcsönöket

5.000 eFt-ban

- a tartalékot
- költségvetési létszám-előirányzatot

94.969 eFt-ban
90,5 főben

állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a
2.számú melléklet tartalmazza.
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(4) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a számlavezető pénzintézethez
nyújtson be folyószámla hitel kérelmet az átmenti likviditási hiányok kezelésére. A
folyószámlahitel maximált összege 30.000 eFt, a hitel lejártának időpontja 2010. február 28.
(5) A részben önállóan gazdálkodó Közösségi Ház bevételei és kiadásai az 1/c számú
melléklet szerint épülnek be a Polgármesteri Hivatal előirányzataiba.
(6) A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal statisztikai létszámkeretét 47 főben , ezen
belül az igazgatási dolgozók létszámát 36 főben (ebből köztisztviselő: 30 fő), egyéb
önkormányzati alkalmazottak létszámát 11 főben (ebből közalkalmazott: 2 fő) állapítja meg a
3/b. sz. melléklet szerinti szakfeladati bontásban.
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
létszámkeretét 43,5 főben hagyja jóvá a 4. számú melléklet szerint.
I.
Az önkormányzat bevételei
4. §
A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.,és 2. sz.
mellékletek tartalmazzák.
5.§
A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3/a. sz.
melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4. sz. melléklet
tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6.§
A Képviselő-testület 2009. évi költségvetés önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti
(címenkénti) kiadási – és ezen belül szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként –
előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4 sz. melléklet szerint állapítja meg.
7.§
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű
feladatok kiadásait címenként – ezen belül szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként –
a 3/b. sz. melléklet,és a speciális célú támogatásokat a 3/c. sz. melléklet szerint állapítja meg.

11

8. §
A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 5.sz. melléklet
szerint 25.700 eFt előirányzattal hagyja jóvá.
9. §
A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) az 6. sz. melléklet
szerint állapítja meg. Ezen belül a beruházások előirányzatát 599.440 eFt összeggel hagyja
jóvá.
Általános és céltartalék
10. §
A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 32.978 eFt összegben hagyja jóvá.
11. §
A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 62.791 eFt összegben, a 7. sz.
mellékletben felsorolt célokra állapítja meg, azzal, hogy meghatározza az átcsoportosításra
való jogosultságot is.
Több éves kihatással járó feladatok
12.§
(1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a
8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az
adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester
kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Zalakaros Város önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és
eszközök szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
13. §
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
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Európai Uniós Projektek
14.§.
Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 6/a. számú
melléklet tartalmazza.
II.
A 2008.évi költségvetés végrehajtásának szabályai
15.§
(1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a Képviselőtestület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester és a bizottságok a költségvetés végrehajtásáról meghatározott
hatásköreik szerint gondoskodnak.
(3) Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének végrehajtásáért a gazdálkodás
jogszerűségéért a takarékosság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az
alapfeladatok ellátásának biztosításával – az intézmény vezetője a felelős.
(4) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a jóváhagyott intézmény
finanszírozása és saját bevételei terhére köteles úgy megtervezni, hogy abból biztosított
legyen az éves gazdálkodása, teljesíthető legyen a kötelezően ellátandó feladatai.
(5) Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra
lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az
előirányzatok felemelésével teljesíthető.
(6) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatának a Képviselőtestület
hatáskörébe tartozó változtatását a pénzügyi-gazdasági feladatokat végző Polgármesteri
Hivatal vezetője jogosult kezdeményezni a Képviselőtestületnél.
16.§.
A költségvetésben átmenetileg keletkező szabad pénzeszközök befektetéséről – megfelelő
garanciák és biztonság mellett - értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
Kiemelt szempont a biztonság és az elérhető hozam nagysága.
17.§
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(1) A Képviselőtestület az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény részére - az
intézmény finanszírozását - a likviditási tervének megfelelően biztosítja. Ettől csak
rendkívüli kifizetések esetén lehet eltérni.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását a Polgármesteri Hivatalnál és az önállóan
gazdálkodó intézményeknél negyedévente kell a Képviselőtestület elé terjeszteni. Kiemelt
fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül kell a képviselőtestület elé terjeszteni.
(3) A Képviselőtestület az általános tartalék és az évközben keletkezett sajátos működési
bevételi többletek - bevételek terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza
a polgármesterre azzal, hogy az esetenkénti felhasználás nem haladhatja meg a 5.000 eFtot.
(4) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházási, felújítási célok,
illetve a pénzeszköz-átadások esetleges megtakarítását - kivéve az Alapítványi
támogatásokat és közérdekű kötelezettségvállalásokat - a rendeletekben megjelölt célok
között átcsoportosíthatja, új célt azonban csak 5.000 eFt egyedi értékhatárig jelölhet meg.
(5) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok
teljesítése mellett- a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja.
(6) A Képviselő-testület a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz.
mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint
rendelkezik.
(7) Az átruházott határkörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által
jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(8) Az átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni.
A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot
tenni.
18. §
(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi
döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet
egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület a 17. § (8) bekezdésben foglalt módon dönt.
19. §
Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási
ütemtervet a 10. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
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20.§
A Képviselőtestület a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a
költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe
véve – a 12. számú melléklet szerint állapítja meg.
21.§
A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját az egyéb juttatások és pótlékok
vonatkozásában - tekintettel a költségvetési törvényre - 38.650.-Ft-ban állapítja meg.
22.§
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg
következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi
önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között
átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a
költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
23.§
Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési
szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a
100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
Vegyes rendelkezések
24.§.
(1) A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában állók önkéntes nyugdíjpénztári és
egészségpénztári tagdíjfizetésekhez az önkormányzat 2009.évben a képviselőtestület
20/2002.(XII.18) számú rendelete 23.§-ában foglaltak szerint járul hozzá. Új
alkalmazásoknál csak legalább 6 hónap munkaviszony után jár a hozzájárulás .
(2) A Képviselőtestület a 20/2002. (XII.18) számú rendeletének 11 – 13 illetve 17-21 §-a
alapján a köztisztviselők szociális kulturális és egészségügyi juttatásaira 2009.évre 800
eFt összegű keretet állapít meg.
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(3) A köztisztviselők munkaruha juttatása- a Ktv. szerint- az illetményalap 200 %-a. A
közalkalmazotti és Mtv. hatálya alá tartozók munkaruha juttatását – kivéve : a
munkaszerződésben eltérően rögzítettek – 50.000.-Ft/főben állapítja meg.
(4) Az üdülési hozzájárulás mértéke –a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott
névre szóló üdülési csekk formájában történő biztosítás esetén –az adóév első napján
érvényes havi minimálbérnek megfelelő összeg. Pénzben történő igénylés esetén: 54.200
Ft/fő.
(5) A Képviselőtestület a 8 órát meghaladó külföldi tartózkodás esetén 40 EURO , négy
óránál hosszabb, de 8 órát el nem érő külföldi tartózkodás esetén 20 EURO napidíjat
állapít meg.
(1) A külföldi kiküldetés elrendelésének és elszámolási rendjének megállapítására a
Képviselőtestület a polgármestert hatalmazza fel. A polgármester külföldi kiküldetését a
Képviselőtestület hagyja jóvá.
25.§
(1) A Képviselőtestület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig - a
bevételek és kiadások teljesítése érdekében - tett intézkedéseit. Ezek pénzügyi hatásait a
13. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési
rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
26.§
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. év során
kell .
……………………………..
Szirtes Lajos
polgármester

alkalmazni

…………………………………
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009.február 13.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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3/ Luxusadóról szóló 7/2006. (III.31.) számú Ör. hatályon kívül helyezése
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 1/2009. (II.09.) számu határozata:
A bizottság:
Luxusadóról szóló 7/2006. (III.31.) számú Ör. hatályon kívül helyezésére vonatkozó Ör-t az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra ajánlja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
3/2009. (II.13.) számú rendelete
A luxusadóról szóló 7/2006. (III.31.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV törvény 16.§(1) bekezdése valamint a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény
11. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet (továbbiakban:
rendelet) alkotja.
1. §.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alkotmánybíróság 444/B/2006. AB
határozata lapján figyelemmel az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak
közzétételéről szóló 3/2001. (XII.3.) Tü. határozat 54-55. §-ára, valamint az
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 42. §-ának (1) bekezdésére tekintettel
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete Luxusadóról szóló 7/2006. (III.31.)
számú önkormányzati rendeletét 2008. december 16. napjával hatályon kívül helyezi.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Kihirdetve:
Zalakaros, 2009. február 13.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző
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4/ Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.
(V.25.) számú Ör. felülvizsgálata
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 2/2009. (II.09.) számu határozata:
A bizottság:
Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (V.25.)
számú Ör. felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
4/2009.(II.13.) rendelete
Az 5/2003. /IV.25./ számú
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL
szóló rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény /továbbiakban: Ötv./ 16. §(1) és 18.§. /1/ bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1994. évi LXIII. törvény 62.§ (5) bekezdésében foglalt
rendelkezésekre a 5/2003.(IV.25.) rendeletét – a szervezeti és működési szabályzatról –
(továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§.
A rendelet 2.§. (1) bekezdése alábbiak szerint módosul:
(1) Az önkormányzat jelképei: a címer, és a zászló, amelyeket, valamint használatuk rendjét a
Képviselőtestület külön rendeletben szabályozta, az önkormányzat egyéb szimbólumaival
együtt.
2.§.
A rendelet 2.§. (3) bekezdése alábbiak szerint módosul:
(3) A város napja: minden év július hó utolsó hétvégéje, melytől a képviselőtestület indokolt
esetben eltérhet.
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3.§.
A rendelet 2.§. (4) bekezdése alábbiak szerint módosul:
(4) A település hazai és nemzetközi kapcsolatai:
a/1 Az Önkormányzat hivatalos kapcsolatot tart fenn:
Magyarországon
mindazon
szövetségekkel,
társulásokkal,
egyesületekkel,
önkormányzatokkal, társaságokkal melyeknek tagja, ill. amelyekkel szerződéses, vagy
megállapodáson alapuló kapcsolatban áll.
Szakmai segítséget nyújt lehetőségeik jobb megismerésében, önszerveződéseik hatékonyabb
érdekérvényesítésében. A civil szervezettekkel való jó együttműködés konkrét formáját, és
módját külön megállapodás szabályozza. A megállapodást a Képviselőtestület hagyja jóvá.
A jó együttműködés érdekében a civil szervezetek számára lehetővé teszi, hogy a városi
nemzeti ünnepeken saját koszorút helyezzenek el előzetes egyeztetés, meghívás, jelentkezés
alapján.
Lehetőséget biztosit város által rendezett ünnepségeken, civil szervezetek számára az általuk
létrehozott díjak átadására, mely a következő önkormányzati ünnepségeken történhet:
bornapok, Lakossági Fórum.
Külföldön: Németországi Puchheim település
Ausztriai Asperhofen település
Lengyelországi Olesno település
4.§.
A rendelet 5.§. (3) bekezdés d.) pontja alábbiak szerint módosul:
(3) d.) a szociális alapellátást saját önkormányzati alkalmazottak, valamint a Szociális
Alapellátási Központ útján biztosítja.
5.§.
A rendelet 8.§. (2) bekezdése alábbiak szerint módosul:
(2) A Képviselőtestület összehívását a megyei közigazgatási hivatal vezetője, valamint népi
kezdeményezés is indítványozhatja, Az üdülőhelyi érdekek képviseletében a Turisztikai
Egyesület is kezdeményezheti a testületi ülés összehívását.
A Képviselőtestületet a testületi tagok egynegyedének vagy a bizottságának indítványára
össze kell hívni.
6.§.
1

Megállapította a 17/2004. (IV.21) számú ör.
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A rendelet 14.§. (5) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul:
(5) b.) A munkatervben előterjesztésre kötelezett az ülés előtt legalább 20 nappal köteles az
szervezési ügyintézőnek az előterjesztést átadni.
7.§.
A rendelet 16.§. (12) bekezdés az alábbiak szerint módosul:
(12) Zárt ülésen hozott határozatot a – legkésőbb – a következő ülésen kell ismertetni. Azon
határozatot, mely adatainak nyilvánossága sértené az Önkormányzat érdekeit, számadatok
nélkül kell ismertetni.
8.§.
A rendelet 21 §. (3) bekezdés c. pontja 7. francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
a Polgármesteri Hivatalnál, a Városi Könyvtárban a rendelet egy-egy példányát el kell
helyezni. A rendelet alkalmazása szempontjából érintett szervekhez egy példányt meg kell
küldeni. A jegyző gondoskodik arról, hogy az érintett szervek és személyek tudomást
szerezzenek az őket érintő rendeletekről, illetve arról is, hogy a hatályos rendeletek a város
hivatalos honlapján hozzáférhetőek legyenek.
9.§.
A rendelet 28. §. az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) A jegyző és az aljegyző együttes tartós távolléte/akadályoztatása esetén a
feladatokat az igazgatási és szervezési osztályvezető látja el.

jegyzői

10.§.
A rendelet 33.§. utolsó mondatát törli.
33. §.
A lakossági fórum lehetőséget biztosít arra, hogy a testület a város életében alapvető
jelentőségű ügyekben kikérje a lakosság véleményét.
A fórum összehívására és vezetésére a közmeghallgatás szabályait kell értelemszerűen
alkalmazni.
11. §.
A rendelet 36.§. (4) bekezdés b./ pontja az alábbiak szerint módosul:
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b.) A költségvetési rendelet-tervezet tartalmára az államháztartásról szóló 1992.évi
törvény (Áht,) 69.§. valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.
(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.) 29.§.37-38.§. előírásai az irányadóak.
12.§.
A rendelet 36.§. (1) bekezdés e.) pontja helyébe az alábbiak lépnek:
e/ 1Biztosítja az Önkormányzat pénzforgalmi / módosított teljesítés szemléletű kettős
könyvvitelének szabályszerű vezetését, s ezen belül – a pénzügyminiszter által
meghatározottak szerint – kialakítja a saját, valamint az intézmények számviteli rendjét.
13.§.
Záró rendelkezések
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2009. február 13. napján.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

1

módosította a 10/2005.(IV.15) sz. ör. 4.§-a
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5/ A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006 (II.10) számú
rendeletének módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 3/2009. (II.09.) számu határozata:
A bizottság:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006 (II.10) számú rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja.
Dr Hegedüs Ferenc: Javasolja a rendelet-tervezetet elfogadásra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
5/2009. (II.13.) számú rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
4/2006. (II.10.) számú rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) kapott
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006 (II.10) számú rendeletének
/továbbiakban Ör./ 1.§. az alábbi (11) bekezdéssel egészül ki:
(11) Részben (20%-ban) önkormányzati pénzforrásból finanszírozott ellátások:
- rendelkezésre állási támogatás
2.§
Az Ör. 3.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(10) Az Önkormányzat Képviselőtestülete feladat- és hatáskörébe utalt kérelmeket a
Polgármester bírálja el, és az Sztv. 37/C.§ (4) bekezdése szerinti együttműködés esetén a
megállapodást megköti.
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3.§
Az Ör. 5.§ -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Aktív korúak ellátása
5.§2
(1) Aktív korúak ellátását az: Sztv. 33.-34-35 §-iban meghatározottak szerint kell
megállapítani és folyósítani.
a) A rendelkezésre állási támogatást Sztv.37. § -ban foglaltak szerint kell megállapítani és
folyósítani.
b) A rendszeres szociális segélyt az Sztv 37/B. §-ban foglaltak szerint kell megállapítani és
folyósítani.
b.a) A rendszeres szociális segélyezettek – az egészségkárosodott személyek kivételével – a
segély folyósításának feltételeként elsősorban a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása által
fenntartott Szociális Alapellátó Központtal illetve a Nagykanizsa és Környéke Szociális,
Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft Szolgáltató Mentorhálozatával
együttműködik.
b.c) Az együttműködés keretében (Sztv.37/D. § (1) bekezdés)
- az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát,
- a beilleszkedését segítő programról írásban megállapodik az együttműködésre kijelölt
szervvel,
- teljesíti a beilleszkedését segítő programban foglaltakat.
(2) A beilleszkedést segítő programok típusai különösen:
- képzés, átképzés,
- pszichoszociális hátránnyal küzdő nem foglalkoztatott személyek számára hiányfeltáró
egyéni és csoportfoglalkozások, motivációs-, orientációs tréningek, reintegrációs
csoportfoglalkozások,
- egyéni képességfejlesztő programok.
A típusokon belül a foglalkozások tartalmát, követelményrendszerét, a kötelezettségteljesítés
rendjét az együttműködő szerv határozza meg, melyről a Polgármesteri Hivatalt, mint az
ellátást megállapító, illetve folyósító szervet értesíti.
(3) Az együttműködés elmulasztása akkor minősül kötelezettségszegésnek, ha az
együttműködő szervvel kötött megállapodásban foglaltakat a támogatott nem teljesíti. E
rendelkezés alkalmazása során az együttműködési kötelezettség megszegésének az az eset
minősül, ha a segélyben részesülő személy a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem
fogadja el, vagy ha az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli
felmondással szüntette meg, illetve a (3) bekezdésben foglaltak szerint mulasztását nem
igazolja.

(4) A támogatásban részesült személyt a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban
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az együttműködési
tájékoztatni kell.

kötelezettségekről

és

azok

elmulasztásának

következményeiről

(5) Az Sztv. 37/C.§ (4) bekezdése szerinti együttműködés esetén a megállapodást a
polgármester köti meg.
4.§
Az Ör. 8.§ (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(4) A támogatás mértéke:
a) havonta a nyugdíjminimum 30-%-a, de legfeljebb az 8.§(1) bekezdésbe foglalt kiadások
50%-a.
5.§
Az Ör. 19.§ (2) bekezdés a) és b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép.
(2) Az ellátás iránti kérelem:
a) Étkeztetés esetén a szociális gondozónál
b) Házi segítségnyújtás és családsegítés esetén a Szociális Alapellátó Központban nyújtható
be.
6.§
Az Ör. 22.§ (1) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki.
Zalakaros Város Önkormányzata házi segítségnyújtás szociális alapellátást a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Szociális Alapellátó Központ által biztosítja.
7.§
Az Ör. 23.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) Zalakaros Város Önkormányzata a családsegítés szociális alapellátást a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Szociális Alapellátó Központ által biztosítja.
8.§
Az Ör. 24.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület az Sztv 58/B.§. (2) bekezdésére hivatkozással Szociálpolitikai
Kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepció kialakítása, az abban
meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérésére.
(2) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.
(3) A helyi Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: a polgármester; a jegyző; a Humánpolitikai
Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a háziorvos; a védőnő; a
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Szociális Alapellátó Központ vezetője, Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár intézményvezetője.
9.§.
Az Ör. 24.§ számozása 25.§-ra változik.
10.§
Az Ör. 3. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép.
3.számú melléklet
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
1/ A családban Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-ánál alacsonyabb:
238 Ft/adag+ szállítás (10 perc) 40 Ft/alkalom
2./ A családban a Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított az egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 150 %-a és 300 %-a közötti:
283 Ft/adag + szállítás (10 perc) 47 Ft/alkalom
3./ A családban a Sztv. 119/C. §-a alapján megállapított egy főre jutó jövedelem a
nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb:
354 Ft/adag + szállítás (10 perc) 59 Ft/alkalom
A személyi térítési díj összege megegyezik az intézményi térítési díjjal.
11.§.
Záró rendelkezések.
/1/ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Kihirdetve: 2009. február 13.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző
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6/ 2009. évi közbeszerzési terv megállapítása
Előadó: Szirtes Lajos Polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Marton Tamás: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 1/2009.(II.9.) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra a 2009.évi közbeszerzési tervet.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 2/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elfogadja Zalakaros Város Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét.
2. Elrendeli a terv Zalakaros Város honlapján történő közzétételét.
Határidő: 2008. február 13., azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/ Tájékoztató Állami Számvevőszéki ellenőrzésére készített cselekvési program és
intézkedési terv végrehajtásáról
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton Tamás: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2/2009.(II.9) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra az ÁSZ ellenőrzésére készített
Intézkedési terv végrehajtásáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 3/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. ÁSZ V-1001-9/19/9/2007. számú iktatószámú számvevői jelentése alapján
készült, intézkedési tervet végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vette.
2. ÁSZ V-0375/2008. számú (témaszám: 888) vizsgálati programjában foglaltak
végrehajtására készített a közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzéséről
készült számvevői jelentése alapján készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló
jelentést tudomásul vette.
3. Felkéri az aljegyzőt, hogy a fenti Ász jelentésekben
figyelembevételével gondoskodjon a feladatok ellátásáról.

foglaltak

Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

8/ A köztisztviselők 2009. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények
meghatározása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta Aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 4/2009. (II.09.) számu határozata:
A bizottság:
A köztisztviselők 2009. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények
meghatározását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 4/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.)

Az előterjesztésnek megfelelően meghatározza a polgármesteri
hivatal
köztisztviselői
számára
a
2009.
évi
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat.

2.)

Az önkormányzat kiemelt céljainak figyelembe vételével a
jegyző írásban állapítsa meg a tárgyévre vonatkozóan a
köztisztviselőkkel szemben támasztott egyéni követelményeket.

3.)
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb
jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottainak jutalmazásának
alapját/elveit képező teljesítményértékelést a fenti célok teljesítése
képezi.
Határidő: 2009.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3.)

A jegyzőre vonatkozó teljesítmény követelményeket a
polgármester állapítsa meg, értékelje teljesítményét, és az
értékelésről tájékoztassa a képviselőtestületet.

Határidő: 2009. március 31.
2009. december 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

9/ Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálata
Előadó: Szirtes Lajos Polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság 4/2009.
(II.09.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az Önkormányzat Gazdasági Programjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és
határozati javaslatot elfogadásra ajánlják azzal a kiegészítéssel, hogy a Polgármesteri Hivatal
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a befektetés-politika ösztönzése érdekében az ingatlan
értékesítésekor a beruházás megvalósulásának időpontja az ingatlan árának meghatározásakor
miként vehető figyelembe.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 5/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.) A gazdasági program felülvizsgálatáról és végrehajtásáról
tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

szóló

2.) Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetési
koncepció készítésénél legyen figyelemmel a gazdasági programban
meghatározottakra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3.) A Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a
befektetés-politika ösztönzése érdekében az ingatlan értékesítésekor a
beruházás megvalósulásának időpontja az ingatlan árának meghatározásakor
miként vehető figyelembe.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

10/ Iskola konyha kapacitás bővítése lehetőségének vizsgálata
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: 18 év alatt jelentős fejlesztést kapott a konyha. Várhatóan a kapacitás
tovább bővül. Ésszerűnek tartaná, ha a konyha felújítása egyidőben történne az intézmény
teljes felújításával. A konyha bérbeadását nem javasolja.
Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság 8/2009.
(II.09.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolja, hogy a képviselőtestület az Iskola konyha kapacitás bővítése lehetőségének
vizsgálata tárgyában a költségek pontosítása, valamint az intézmény bővítésére, felújítására
rendelkezésre álló források vizsgálatát követően hozzon döntést.
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az összevont bizottságok határozatát.

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

Képviselőtestület 6/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az Iskola konyha kapacitás bővítése lehetőségének vizsgálata tárgyában a
költségek pontosítása, valamint az intézmény bővítésére, felújítására rendelkezésre
álló források vizsgálatát követően hozzon döntést.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató

11/ Közoktatási intézménybe 2009/2010. tanévre beiratkozás időpontjának
meghatározása, 6 napos tanítási hét az általános iskolában
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Benkőné Gulyás Edit: A június második hetében kezdődő felújítási munkálatok miatt 6 napos
tanítási hét bevezetése szükséges, melyet szombatonként szükséges megtartani, február 21,
március 28., április 9., április 25., május 9. és május 23-i napokon.
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 9/2009. (II.09.) számu határozata:
A bizottság:
Javasolja, hogy a képviselőtestület értsen egyet azzal, hogy a Móra Ferenc Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár igazgatója által elrendelésre
kerülő 6 napos tanítási hét megtartására az intézmény vezető által meghatározott ütemezés
szerint az intézmény pályázati támogatásból megvalósuló beruházása érdekében.
Dr Hegedüs Ferenc: Egyetért a bizottsági javaslattal.
Czirákiné Pakulár Judit: A beruházás várhatóan június elején fog elkezdődni. Ahhoz, hogy
2009. szeptemberére befejeződjön a beruházás, áldozatot kell mindenkinek vállalni.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 7/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX törvény (továbbiakban Köotv.) 66.§. /6/
bekezdésben biztosított jogkörében a Móra Ferenc Áltanos Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár intézménybe való beiratkozás
időpontjaként 2009. március 30-31. 8.00.-16.00 időtartamot határozza meg.
A beiratkozás időpontjának közzétételéről a Közoktatási törvény előírásainak
megfelelően az intézményvezető gondoskodjon.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató
2/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Könyvtár igazgatója által elrendelésre kerülő 6 napos tanítási hét megtartására
az intézmény vezető által meghatározott ütemezés szerint az intézmény pályázati
támogatásból megvalósuló beruházása érdekében egyetért.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Benkőné Gulyás Edit iskola igazgat

12/ Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatainak fejlesztési lehetőségei
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 5/2009. (II.09.) számu határozata:
A bizottság:
Önkormányzat testvérvárosi kapcsolatainak fejlesztési lehetőségei előterjesztést az alábbi
kiegészítésekkel javasolja elfogadásra:
A Puchheimi és a Nova Slupiai delegáció tagjaira nem tesz javaslatot.
A határozati javaslat 4.pontjában Nova Slupia településsel való testvérvárosi kapcsolat
létesítésével abban az esetben ért egyet, ha a delegáció tagjai egyetértenek a kapcsolat felvétel
szükségességével.
A fiatalok nemzetközi táborának megrendezésében az előterjesztés c./ változatát javasolja
elfogadásra, azzal, hogy a fiatalok a B.épületben kerüljenek elhelyezésre.
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A női énekkar Puchheimi meghívása tárgyában javasolja a bizottság a képviselőtestület
számára, hogy a 20 fő utazásának költségét az önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére
biztosítsa.
Szirtes Lajos: Javaslatot tesz a Puchheimi és a Nova Slupiai delegáció tagjaira.
A Puchheimi delegációba Czirákiné Pakulár Judit, Novák Ferenc, Marton Tamás, Benkőné
Gulyás Edit, a Nova Slupiai delegációba Szirtes Lajos, Czirákiné, Novák Ferenc, Horváth
Vencel, Varga Péter plébános személyeket javasolja. Zalakaros érdeke, hogy minél több
országgal legyen együttműködési kapcsolata, ezáltal a turizmusra is pozitív hatást
gyakoroljon.
Benkőné Gulyás Edit: Olesnoval testvériskolai pályázat beadására kerül sor a Commenius
program keretében. A program végén német mesekönyv kiadására kerül sor.
Szirtes Lajos: Az Olesnoiak meghívására kerül sor ez évben, az iskola felújítása előtt.
Szavazásra teszi fel a bizottsági és egyéb javaslatokkal kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 8/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A partnertelepülési kapcsolatok további fejlesztése érdekében
1. Felhatalmazza a polgármestert,hogy a környező országokban(Szlovákia,
Csehország, Horvátország, Szlovénia) partnertelepülési kapcsolatokat
kezdeményezzen.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: Folyamatos
2.Kovászna településsel informális kapcsolatot tart fenn a továbbiakban is.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: Folyamatos
3. Elfogadja a Puchheimi Önkormányzat meghívását.
A 4 fős delegáció tagjainak Czirákiné Pakulár Judit, Szirtes Lajos, Marton Tamás,
Benkőné Gulyás Edit képviselőket jelöli ki.
A kiküldetés költségét a szabályzatnak megfelelően a 2009. évi költségvetés
terhére biztositja.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: 2009.február 15.
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4. Elfogadja Nowa Slupia település meghívását.
Az Önkormányzat részéről Szirtes Lajos, Czirákiné Pakulár Judit, Novák Ferenc,
Horváth Vencel, Varga Péter plébános személyeket jelöli ki a delegáció tagjaként.
A kiküldetés költségét a szabályzatnak megfelelően a 2009. évi költségvetés
terhére biztositja.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: 2009.február 28.
5. Nowa Slupia településsel való testvérvárosi kapcsolat létesítéséről a delegáció
látogatását követően dönt.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: A látogatás utáni képviselőtestületi ülés
6. A fiatalok nemzetközi táborának megrendezésében a „C” variációt fogadja el
azzal, hogy a fiatalok a Sport Hotel „B” épületben kerüljenek elhelyezésre, az
előterjesztésben megjelölt 754.000,- Ft költséggel.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: 2009. február 28 és folyamatos
7. Az Önkormányzat költségvetésében évenként határozza meg a nemzetközi
kapcsolatokra,( a megvalósítandó célokra és feladatokra) a szükséges forrásokat.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: Folyamatos
8. A női énekkar Puchheimi meghívása tárgyában a 20 fő utazásának költségét az
önkormányzat 2009. évi költségvetése terhére biztosítja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

13/ Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Dr Hegedüs Ferenc: Elfogadásra ajánlja az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a
betöltetlen álláshely meghirdetésre kerüljön.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 9/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/B. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, a Családsegítő Központ és
Gyermekjóléti Szolgálat családsegítés helyi helyzetéről szóló beszámolóját
elfogadja azzal, hogy a betöltetlen álláshelyet meghirdetéséről gondoskodni kell.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

14/ Lakossági Fórum összehívása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 10/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 5/2003. (IV.25) számú Ör.32-33. §-ában biztosított jogkörében:
1/ 2009. február 23-án (hétfőn) 18,00 órai kezdettel, a helyi általános iskola
aulájába a Lakossági Fórumot összehívja.
2/ A Lakossági Fórum keretében a lakosságot tájékoztatni kell:
- a Képviselőtestület 2008. évi munkájáról
- a 2009. év fontosabb feladatairól.
Határidő: 2009. február 23.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
3/ A Lakossági Fórum összehívásának előkészítéséről a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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15/ Településfejlesztési koncepció
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok javaslatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság 1/2009.
(II.09.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A rendezési terv módosítását megalapozó településfejlesztési koncepcióra vonatkozó
előterjesztés határozati javaslatát az előterjesztésnek megfelelően, a településfejlesztési
koncepció korrekcióját az alábbi kiegészítésekkel javasolja elfogadásra:
A koncepció 15., valamint a 18. oldalán lévő kempingre történő hivatkozáskor a fürdő
területén tervezett kemping fejlesztési programját is figyelembe kell venni.
A 18. oldal 8. pontban a város számára fontos célcsoportok megnyerésére kitűzött feladatok
megvalósítását szükségesnek tartja.
A IV/3. pontban foglaltakat a jelenlegi gazdasági körülmények tekintetében aktualizálni
szükséges. A 23. oldalon a szennyvíz elvezetés tekintetében a szennyviztisztitó üzembe
helyezése miatt az első mondat kivételével a többi szöveg törlendő.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 11/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az eredetileg 2000 évben készült, és a rendezési tervi módosítások
figyelembevételével korrigált Zalakaros Város Településfejlesztési Koncepciója
2007-2008 dokumentumot jóváhagyja.
Felkéri a polgármestert, hogy a rendezési tervi módosítási eljárásban azt csatolja
az állami főépítészi záró véleményt kérő dokumentációhoz,
2. Felkéri a polgármestert, hogy a következő években elkészítendő új
településrendezési terv megalapozására vizsgálja meg Zalakaros Város
Településfejlesztési Koncepciója megújításának a lehetőségeit, és a
koncepciókészítés tartalmára, ütemére vonatkozó javaslatot terjessze a
képviselőtestület elé.
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Határidő:
- a záró véleményezés felterjesztésére
- a koncepciókészítési javaslatra

2009. február 16.
2009. április 23.

Felelős: Szirtes Lajos polgármester.
3. A településfejlesztési koncepció korrekcióját az alábbi kiegészítésekkel
javasolja elfogadásra:
A koncepció 15., valamint a 18. oldalán lévő kempingre történő hivatkozáskor a
fürdő területén tervezett kemping fejlesztési programját is figyelembe kell venni.
A 18. oldal 8. pontban a város számára fontos célcsoportok megnyerésére kitűzött
feladatok megvalósítását szükségesnek tartja.
A IV/3. pontban foglaltakat a jelenlegi gazdasági körülmények tekintetében
aktualizálni szükséges. A 23. oldalon a szennyvíz elvezetés tekintetében a
szennyviztisztitó üzembe helyezése miatt az első mondat kivételével a többi
szöveg törlendő.
Határidő: 2009. április 23.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

16/ Közterület elnevezése
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság javaslatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 6/2009. (II.09.) számu határozata:
A bizottság:
Közterület elnevezése előterjesztést az alábbi módosítással javasolják elfogadásra:
A bizottság tagjai az előterjesztés szerinti elnevezéssel nem értenek egyet, a Napnyugat köz és
a Napsugár köz név hasonlósága miatt.
Javasolják, hogy a területrész utcái elnevezéséhez hasonlóan (Rózsa, Pipacs) virágról kerüljön
az utca elnevezésre, Buzavirág köz-re.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 12/2009. (II.12.) 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, 727. hrsz-u közútként nyilvántartott útszakasz
Búzavirág köz
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. március 31.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

17/ Zalakaros Város felszíni vízelvezetés közbeszerzési eljárásának megindítása,
felhívás jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton Tamás: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 3/2009.(II.9) számú határozata:
A bizottság
Egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra a közbeszerzési eljárás
megindításáról szóló határozati javaslatot.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 13/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
3. Tudomásul veszi, hogy Zalakaros Város Önkormányzat Közbeszerzési
Szabályzata VII.) 1. pontja szerinti felhatalmazás alapján a „Zalakaros belterületi,
központot is veszélyeztető csapadékvíz elvezetése” tárgyban a Közbeszerzési
Bizottság által jóváhagyott részvételi felhívás és műszaki dokumentáció alapján a
közbeszerzési eljárás megindításra került.
4. Elrendeli a Közbeszerzési Bizottság által jóváhagyott részvételi felhívás
szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatását.
5. A beruházás bruttó 190.577.000,-Ft összegű kivitelezési költségből, a
pályázaton elnyerhető 161.990.450,- forinton felüli 28.586.550,- forint önrészt, a
2009. évi költségvetésből biztosítja.
Határidő: 2009. március 12., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

18/ „Helyi igényekre épülő szervezetfejlesztés a Zalakarosi Polgármesteri Hivatalban”
tárgyú közbeszerzési eljárásának megindítása, felhívás jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Czirákiné Pakulár Judit: A pályázat három részből áll. Informatikai fejlesztés, képzés, nyelvi
képzés. A részletes feltételeket a pályázat tartalmazza.
Novák Ferenc az ülésteremből távozik.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 14/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Jóváhagyja a „Helyi igényekre épülő szervezetfejlesztés a Zalakarosi
Polgármesteri Hivatalban” tárgyú engedélyokiratot.
2. Elrendeli a „„Helyi igényekre épülő szervezetfejlesztés a Zalakarosi
Polgármesteri Hivatalban” tárgyban a Közbeszerzési Bizottság által Közbeszerzési
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törvény hatálya alá a Kbt. 296. g) pontja szerint kivételként nem tartozó eljárás
során ajánlati felkérés kiküldésével induló dokumentáció megküldését.
3. A szolgáltatás bruttó 19.338.000,-Ft összegű költségéből, a pályázaton
elnyerhető 17.790.960,- forinton felüli 1.547.040,-Ft önrészt, a 2009. évi
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2009. március 12., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

19/ „Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola infrastruktúrájának és szolgáltatásának
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásának megindítása, felhívás jóváhagyása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton Tamás: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 4/2009.(II.9) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra „Zalakaros, Móra Ferenc Általános
Iskola infrastruktúrájának és szolgáltatásának fejlesztése” tárgyában kiírt közbeszerzési
eljárásának megindítása a felhívás jóváhagyása című napirendet
Novák Ferenc az ülésteremben megjelent.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 15/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elrendeli a „Zalakaros, Móra Ferenc Általános Iskola infrastruktúrájának és
szolgáltatásának fejlesztése” tárgyban a Közbeszerzési Bizottság által jóváhagyott
felhívás és műszaki dokumentáció alapján a közbeszerzési eljárás feltételes
megindítását.
2. A beruházás bruttó 206.138.547,-Ft összegű kivitelezési költségből, a
pályázaton elnyerhető 185.277.326,- forinton felüli 20.861.221,-Ft önrészt, a 2009.
évi költségvetésből biztosítja.
Határidő: 2009. március 12., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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20/ MOL Nyrt. kérelme a Thury György EGSZ tulajdonában lévő utak és árok
átvételére vonatkozóan
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Marton Tamás: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 5/2009.(II.9) számú határozata:
A bizottság
Egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra a határozati javaslat b. változatát,
vagyis a MOL Nyrt kérelmét a Képviselőtestület utasítsa el.
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 7/2009. (II.09.) számu határozata:
A bizottság:
MOL Nyrt. kérelme a Thury György EGSZ tulajdonában lévő utak és árok átvételére
vonatkozó határozati javaslat ’B’ változatát az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra:
A bizottság tagjai nem javasolják, hogy az önkormányzat a tulajdonjogi igényét bejelentse a
tárgybani út és árok ingatlanokra.
Javasolják, hogy a Polgármester Úr a MOL-lal egyeztessen a kutak megközelítéséhez
szükséges ésszerű útvonal kijelöléséről. (Rákóczi utcáról)
Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg, hogy az árok kezelésébe a Kis-Balaton
Vizitársulat közreműködése hogyan oldható meg.
Bazsó János: Nem ért egyet azzal, hogy az önkormányzat útfenntartási kötelezettséget
vállaljon. Az árkok karbantartásáról a Vizitársulat nem gondoskodik.
Dr Hegedüs Ferenc: Nem tartja célszerűnek, hogy az önkormányzat tulajdoni igényét
érvényesítse.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági és képviselői javaslattal kiegészitett határozati
javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 16/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
-

A MOL Nyrt. kérelmét nem támogatja. Az érintett ingatlanokat az Önkormányzat
nem kívánja tulajdonába venni.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a MOL-lal egyeztessen a kutak
megközelítéséhez szükséges ésszerű útvonal kijelöléséről. (Rákóczi utcáról)
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A Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg, hogy az árok kezelésével kapcsolatos
feladat ellátás, a Kis-Balaton Vizitársulat közreműködése hogyan oldható meg.
A döntésről a MOL Nyrt-t értesíteni kell.
Határidő: 2009. február 28.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

21/ A Zalai falvakért Egyesülettel kötendő megállapodás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 17/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalai Falvakért Egyesület között
2008. december 1 napjától 2009. szeptember 30. napjáig kötendő - , miszerint az
Egyesület a Foglalkoztatási Információs Pontok Hálózati végpontjában, 1,5 főt
ügyfél tájékoztató munkakörben az Mt. szabályai szerint kerül alkalmaz . –
megállapodás megkötésével.
A megállapodás alapján fizetendő szolgáltatás díját – 17.000,-Ft/hó összeget a
2009.évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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22/ 232/2007. (X.11.) számú képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 8/2009. (II.09.) számu határozata:
A bizottság:
A 232/2007. (X.11.) számu képviselőtestületi határozat módosítására vonatkozó előterjesztést
és az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004. (IV.21.)
sz. Ör. módosításáról szóló rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

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

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2009. (II.13.) számú rendelete
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 14/2004 (IV.21.)rendelet 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.)rendelet 1. sz. Függelékét az alábbiak szerint módosítja:
A 37 hrsz-ú közút megnevezésű ingatlanból – a 48/2007.számu változási vázrajz szerint 222 m2 nagyságú területet a törzsvagyonból töröl, azt forgalomképessé nyilvánítja.
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2.§.
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. február 13.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

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

Képviselőtestület 18/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a 232/2007. (X.11.) számú Képviselőtestületi határozat 2. pontjának
módosítását az alábbiak szerint:
Gáti Katalin és Gerencsér Balázs részére (8749 Zalakaros, Rákóczi u. 18.) a
Zalakaros, Rákóczi u. 20/3, 20/4 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezése során
Zalakaros, belterület 37 hrsz.-ú út megnevezésű ingatlanból a rendezési tervhez
igazodó területrészt értékesíti.
A határozat egyéb pontjai változatlanul maradnak
Határidő: 2009. február 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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23/ Zala Megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészülésre nyújtott támogatása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton Tamás: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 9/2009.(II.9) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra Zala Megyei Védelmi Bizottság
kérelmére vonatkozó előterjesztésnek a határozati javaslatát.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 19/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Hozzájárul ahhoz, hogy a Megyei Védelmi Bizottság és az illetékes Vízügyi
Igazgatóság közreműködésével Zalakaros Város Önkormányzata bonyolítsa az
árvízvédelmi komplex elméleti és gyakorlati felkészítést.
Ennek pénzügyi forrását a Megyei Védelmi Bizottság által működési célra átadott
750.000.-Ft összeg biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére a Zala Megyei
Közgyűlés hivatalával.
Határidő: 2009. február 15
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

24/ A zalakaros.hu turisztikai aloldalak létrehozásának és működtetési feltételeinek
biztosítása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit egyesület elnöke
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság 6/2009.
(II.09.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
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A Zalakaros.hu turisztikai aloldalak létrehozásának és működési feltételeinek biztosítására
vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolják.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 20/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Turisztikai Egyesület az új portál létrejöttétől kezdve a turisztikai aloldal
felett rendelkezik, az Önkormányzat és az Egyesület külön megállapodása alapján.
Ennek megfelelően a honlap működési szabályzatában az üzemeltetési
jogosultságokat módosítani szükséges.
2. Az Egyesület az 1. ponban a számára biztosított jog keretében vállalja, hogy a
megjelenő információkat szerkeszti, frissíti, egyben garantálja és felelősséget
vállal azért, hogy az aloldalán megjelenő tartalmak korrektek, megfelelő
színvonalúak és minőségűek lesznek.
3. Az Egyesületi tagok a honlap Szálláshelyek menüpont alatt prioritást élveznek
megjelenésükben a nem egyesületi tagok megjelenéséhez képest.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit egyesület elnöke

25/ A 2009. évi Nemzeti Vágta rendezvényen való részvétel
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság 5/2009.
(II.09.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják a határozati javaslat ’A’ változatának elfogadását azzal, hogy Zalakaros Város
Önkormányzata a 2009. évi Nemzeti Vágta rendezvényen vegyen részt.
E célra 2 millió Ft-ot biztosit a 2009. évi költségvetés tartaléka terhére.
A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb költségek a Turisztikai Egyesületet terhelik.
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Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészitett határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 21/2009. (II.12.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Város Önkormányzata a 2009. május 30-junius 1. közötti időpontban
a budapesti Nemzeti Vágta rendezvényen Zalakaros részvételét támogatja.
A 2009. évi Nemzeti Vágta rendezvényen Zalakaros Város Önkormányzata is
részt vesz. .
E célra 2 millió Ft-ot biztosit a 2009. évi költségvetés tartaléka terhére.
A rendezvénnyel kapcsolatos egyéb költségek a Turisztikai Egyesületet terhelik.
A rendezvényen való részvétel szervezésével a Turisztikai Egyesületet bízza meg.
Határidő: 2009. május 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Képviselői felvetések:
Bazsó János: A közterületeken a térfigyelő rendszer nem működik megfelelően.
Szirtes Lajos: Az egyeztetés folyamatban van, február közepéig tart a javítás, illetve az
áthelyezés.

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

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Bazsó János
Jkv. hitelesítő

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő
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