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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. november 10-én 10,30
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád
képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr
Csányi Marianna önkormányzati szakreferens, Klie Zoltán főépítész, Koma Ildikó
jegyzőkönyvvezető.
Igazoltan távol van: Szirtes Balázs képviselő.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Böröcz József képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot, amely a meghívóban szereplő mellett
tartalmazza az egyéb napirendeket is, melyre együttesen tesz javaslatot.

Napirend:
1/ Térfigyelő kamera rendszer szabályozási háttere
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Tervpályázati ajánlattételi felhívás jóváhagyása (közbeszerzés)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ A Gyöngyvirág sori közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos észrevételek
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Tájékoztató a 2011. évi beruházások állásáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Sport Hotel bérbeadására pályázati kiírás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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7/ Tájékoztató a helyi oktatási intézménybe járók településen életvitelszerű
tartózkodásáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ Karácsonyi diszkivilágitásra érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. anyaga
Előadó: Novák Ferenc polgármester
A meghívóban szereplő napirendeken kívül javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását.
10/ Disz tér ügye – forgalmi rend változás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Karos Park Kft. tevékenységi körének kibővítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Részvények eladása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Gazdasági társaság elleni felszámolási eljárás megindításáról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ Kerékpáros központ építése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a teljes napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendek
tárgyalására vonatkozó javaslatokat elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Térfigyelő kamera rendszer szabályozási háttere
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Folyik a gyakorlati megvalósítás. A jogi háttér előkészítésre került, ha
működőképes a rendszer, életbe léphessen.
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Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 99/2011. (XI.10) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja térfigyelő kamerarendszer
szabályozásáról szóló rendelet tervezetet az alábbiakkal:
- Kamerák elhelyezésének tisztázása
- Fogalmak felsorolása
- Kamerák számának pontosítása (6 db vagy 10 db)
- Kamerák elhelyezése ne legyen nyilvános
- Lakossági tájékoztatót minimalizálni a legszükségesebbre
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 62/2011. (XI.10.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja, az alábbi kiegészítéssel:
A szabályzatban rögzíteni szükséges, hogy amennyiben a felvételen szereplő személy által,
jogainak gyakorlása érdekében indít eljárást, ebben az esetben a betekintésért díjat kell fizetni,
melynek megfizetését követően kerülhet sor a betekintésre, adattovábbításra. A díj összegét –
10 e ft-ban az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra. Egyéb a törvény 7.§-ban
szabályozott esetben a betekintés, adattovábbítás térítés mentes.
Dr Józsa Zsanett: Mindkét bizottság javaslatait köszönettel vették. A közterület-felügyeletről
szóló törvény rendelkezik arról, hogy a kamerákat jól látható módon kell elhelyezni, és a
lakosságot tájékoztatni kell arról, hol vannak kamerák elhelyezve, honlapra is fel kell tenni.
Meg kell vizsgálni, betekintési díj kérése lehetséges-e. Máshol ez gyakorlat, a rendőrség
működteti, ahol közterület felügyelet, ott szedtek díjat, de csak abban az esetben, ha
magáncélra kéri valaki, ahogy az ügyrendi bizottság is kérte, így lehetséges.
Czirákiné Pakulár Judit: Elgondolkoztató ez a lehetőség, szükséges a kamerarendszer,
visszatartó ereje van, ha tudják, hogy bármikor visszakereshető, meggondolják, hogy
törvényellenes magaratást tanúsítsanak. Megvan a törvényi és jogszabályi alapja. Olyan
rendszer kerüljön kialakításra, amely a jogszabályi időtartami őrzi, majd törlésre kerül. Ha
magánszemély kéri, díjfizetés ellenében férjen hozzá az információhoz, miután ez törvényileg
szabályozott. Az adatvédelmi szempontokat figyelembe kell venni.
Kötő Attila: A közterületi térfigyelő üzemeltetésének komoly törvényi háttere van, pl. a kép
anyagot ki használhatja fel, közterület-felügyelet, rendőrség, önkormányzat szabálysértési
eljáráshoz, bírósági eljáráshoz. Az, hogy magánszemély öncélból megnézze a képernyőn a
felvételt, teljességgel kizárt. A személyiségi jogát más embernek így nem tudják biztosítani.
Eljáró hatóság kérhet dokumentációt, ha valaki eljárást kér valaki ellen, magánszemély nem
kérheti. Semmi köze nincs a felvételeken látottakhoz.
Marton Tamás: Egyetért az alpolgármesterrel, az adatvédelmi szabályok figyelembevételével.
Süslecz Árpád: Egyetért azzal, hogy szakember, a rendőrség, a közterület-felügyelet
nézhessen bele. Ha mégis van olyan ügy, amihez bizonyítás szükséges, nem nézheti meg az
utcáról bement, hanem az, aki erre jogosult, kijelölt. Joghézagot vet ez fel, jogos igény
szerinte ebben a formában.
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Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért az alpolgármesterrel, de ha az 1.sz. melléklet rögzíti,
melyek azok az esetek, amikor az adatigénylésnek van jogalapja, magánszemély igényelhet
adatot cd-n. Ismerteti mikor van törvény adta joga, ennek a törvény adta feltételét kell
szabályozni nekünk. A közterület-felügyelet, vagy rendőr az adott kockát kiírja cd-re, ennek
van költsége, ezt kell szabályoznunk. A tényleges költség fedezésre kerül az eljárási díjjal.
Novák Ferenc: Törvényi feltételek esetén javasolja a bizottság a 10 eft összeg megállapítását.
A törvény és a jogszabály szigorúan szabályoz.
Dr Józsa Zsanett: Jogszabály szerint a közterület-felügyeletnek a képfelvevő által megfigyelt
személyek tájékoztatását elősegítő módon ismertetést kell elhelyezni, és az adatkezelés tényét
a honlapon közzétenni.
Műszaki ellenőr megnézi megfelel-e a kialakitott rendszer. Október 31-ével lejárt a
kamerarendszer elkészítési határideje. A térfigyelő kamerákat akkor tudjuk üzemeltetni, ha
adatvédelmi nyilvántartási számmal rendelkezünk. Megkértük az adatvédelmi biztostól. Amíg
ez nem jön meg, addig a kamerarendszer nem működhet.
Továbbgondolásra kéri a képviselőket a hatálybaléptetés sorsáról, a rendszer működtetésről,
milyen dátumtól kezdődjön. Az adatvédelmi nyilvántartási szám megérkezéséig nem lehet
működtetni.
Novák Ferenc: Javasolja elfogadni, a hatálybalépés pedig két feltételhez köthető, konkrét
időpont ne kerüljön kitűzésre.
Czirákiné Pakulár Judit: Áthidaló megoldásként, akinek van erre jogosítványa, nem lehet-e
szerződést kötni azzal, erre az időre.
Dr Józsa Zsanett: Nem, mivel szigorú szabályai vannak.
Böröcz József: Nem lehet általános, hogy ne legyen konkrétum, hogy hol a kamera?
Dr Józsa Zsanett: Konkrétan nem mondjuk ki, csak általánosságban, pl. Disz téren.
Novák Ferenc: A kamerák helyszínére vonatkozóan a jogszabály előírásoknak feleljünk. meg.
Kötő Attila: Nem a saját lakossággal vannak aggályaink. Ha honlapra felkerül, a bűnözők
tudják hol nincs kamera.
Marton Tamás: A díjfizetés, megfontolandó, egyszeri 10 eFt alapdíj, és szabályozzuk, hogy
percenkénti tartalomért mennyit kell fizetni, a tartalomkorlátozása is szükséges.
Böröcz József: Konkrét időtartamra legyen meghatározva a díj.
Novák Ferenc: A díjfizetés legyen arányosságban a kért időtartammal.
Több javaslat van a díjfizetés és más vonatkozásában, ezek beépitésre kerülnek az anyagba.
Felveti, hogy az előterjesztett anyagot első olvasatnak tekintse a képviselőtestület, az
elhangzottak figyelembe vételével kerüljön ismételten tárgyalásra.
Dr Józsa Zsanett: A műszaki és adatvédelmi nyilvántartásnak rendelkezésre kell állni még az
alkalmazhatóság érdekében, ezért egyetért azzal, hogy első olvasatnak tekintsék. A díjfizetést
még letisztázzuk a közvetkező ülésre.
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy mivel az igénybevett időszak díjfizetés kérdésére érkezett
indítvány, ezért első olvasatnak tekintsük, a következő ülésre kerüljön előterjesztésre. A
szabályzatba beépítésre kerülnek a javaslatok, a jogi háttér tisztázásával.
Szavazásra teszi fel, hogy az előterjesztést tekintsük első olvasatnak, és a képviselő javaslatok
beépítésével következő ülésre kerüljön előterjesztésre.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 352/2011. (XI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Térfigyelő kamera rendszer szabályozási háttere előterjesztést első olvasatnak tekinti.
A bizottsági és képviselői javaslatok figyelembevételével átdolgozva ismételten
képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

2/ Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 100/2011. (XI.10.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Közbeszerzési terv módosítására
vonatkozó javaslatot.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 63/2011. (XI.10) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a Közbeszerzési terv módosítására
vonatkozó javaslatot.
Bácsai Attiláné: A dátumokat pontosítani kellene, a szerződéskötés várható időpontja, 2011
helyett 2012-re.
Marton Tamás: A Gránit Gyógyfürdő élményparkról miért döntöttünk, a tervezési költségét
nem a fürdő vállalja?
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Dr Józsa Zsanett: A Gránit Gyógyfürdő egyet vállalt, mi kettőt. A rendezvényházat vállalja a
Gránit Gyógyfürdő.
Novák Ferenc: Javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a dátumpontosítással.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 353/2011. (XI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 2011. évi közbeszerzési terv alábbi soraival való
kiegészítésére, egységes szerkezetbe foglalását és a város honlapján való megjelenítését.
A közbeszerzés CPV Irányadó Tervezett
Időbeli ütemezés
Közbeszerzési Sor kerül-e
tárgya és
kód eljárásrend eljárási
eljárást
vagy sor
az eljárás
szerződés
mennyisége
típus
megindításának, teljesítésének lebonyolító került-e adott
szervezet közbeszerzéssel
illetve a
várható
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére
Külső
TEMPLOMTÉR
közösségi
2011. november 2012. június
szervezet,
komplex
értékhatár meghívásos
Nem
11.
15.
megbízás
tervezésre
szerinti
alapján
Külső
Gránit
közösségi
2011. november 2012. június
szervezet,
Gyógyfürdő
értékhatár meghívásos
Nem
11.
15.
megbízás
ÉLMÉNYPARK
szerinti
alapján
2/ Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési terv aláírására.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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3/ Tervpályázati ajánlattételi felhívás jóváhagyása (közbeszerzés)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Közbeszerzési eljárás, nemzeti értékhatár fölé, alá esik-e? Szerinte alatta van.
3 ajánlatot kértünk. 48 oldalas anyag, fölösleges rengeteg dolog van az anyagban, nem az ára
döntő a tervezésnél, hanem a referenciák, úgy látja.
Novák Ferenc: Egyszerűsíteni lehetne?
Marton Tamás: Igen, egyszerűsíteni lehetne, mivel értékhatár alatti.
Klie Zoltán: Azért kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, mivel1 éven belül az
önkormányzatnak a terezési jogdíjakat össze kell adni, ezeket összeadva meghaladják a 8
milliót, akkor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
Dr Józsa Zsanett: Idén 5 millió Ft körül tartunk, ezeket kell beszámítani, meghaladná már így
a nettó 8 milliót.
Czirákiné Pakulár Judit: Mikor lesz befejezése az eljárásnak? A Kbt. szerint változások
lesznek, ha áttoljuk januárra, akkor más szabályok vonatkoznak már.
Dr Józsa Zsanett: 2012. január 1-től változik a Kbt. a pályázat miatt került ide, ha kiírják a
turisztikai attrakció pályázatot, engedélyes tervvel kell rendelkezni, ezért kell most dönteni.
Dr Csetneki Gábor az ülésteremben megjelent.
Novák Ferenc: Egyetért jegyző asszonnyal, sürget az idő, a jelenlegi szabályok szerint kellett
meghirdetni.
Szavazásra teszi fel az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 354/2011. (XI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata szerinti felhatalmazás alapján
Zalakaros Város 2012 évi fejlesztési pályázataihoz szükséges műszaki tervek elkészítése
tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárást (TEMPLOMTÉR komplex tervezése és a
Gránit Gyógyfürdő ÉLMÉNYPARK tervezése) indít a közbeszerzési bizottság által
jóváhagyott, az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi dokumentációk alapján.
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2/ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásával az eljárás dokumentációjának aláírására.
3/ A tervek elkészítéséhez szükséges összeget a 2011. évi költségvetésben a fejlesztési célu
céltartalékoknál a pályázatokra, tanulmányokra tervezett előirányzat terhére (Kv-i rendelet 7.
sz. melléklet II/6. sor.) biztosítja.
Határidő: 2011. november 12.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

4/ A Gyöngyvirág sori közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos észrevételek
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Szóban is többen jelezték, hogy vannak észrevételeit, nemcsak írásban.
Pályázati pénzekből születtek az útépítések korábban, a lakosoknak nem kellett hozzájárulni,
ez a Gyöngyvirág sorra nem vonatkozik, a tulajdonosokra az útépítés költsége 25 %-át át
kívánta hárítani.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 101 /2011. (XI.10.) számú határozata:
A Bizottság
Az előterjesztésnek megfelelően a Gyöngyvirágsori közműfejlesztési hozzájárulással
kapcsolatos észrevételekről szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítéssel:
- Sarki telek miatt ne kelljen duplán fizetni.
- Pontosítani kell, hogy ki, mikor fizetett az lévő közművekre.
A rendelet módosításával a Bizottság nem ért egyet.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 64/2011. (XI.10.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően a Gyöngyvirágsori közműfejlesztési hozzájárulással
kapcsolatos észrevételekről szóló tájékoztatást elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Egyetért azzal, hogy a saroktelek vonatkozásában kétszer is kérni a
hozzájárulást nem lehet, az ő bejárata a Gyöngyvirág sorról nyílik, nem szabad kettős
fizetésre kényszeríteni.
Az önkormányzati rendelet szerint a hozzájárulás megfizetésére részletfizetést is lehetséges
biztosítani.
Az útközmű hozzájárulását vitatják a tulajdonosok, mivel a közműveket maguk használják,
az utat viszont többen.
Kérdés, hogy a képviselőtestület módosítsa-e a korábbi rendeletét, szabályozza-e
alacsonyabb mértékben a hozzájárulás mértékét az útközmű esetében?
Dr Józsa Zsanett: A víz, szennyvíz fizetési kötelezettség terhe egyértelmű a lakóknak, arra
részletfizetés vagy kedvezmény kérhet, illetve adható.
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A temetői fölötti terület vízellátását biztosító önkormányzat által működtetett fő és almérős
rendszert az önkormányzat meg szeretné szüntetni, a tulajdonosok értesítve lettek. Külön
értesítést kaptak azok is, akik zártkerti részben laknak, lévén, hogy a Balaton Tv. eltérő
szabályokat tartalmaz a beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területen lakókra.
Az úttal kapcsolatban voltak csak észrevételek.
Novák Ferenc: Ha nem kívánjuk a rendeletet módosítani, fenntartjuk a rendeletet, mivel az
utcai bejárat a Gyöngyvirág sorra nyílik, oda kérjük a hozzájárulást, nem az Alsóhegyi útra.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Meg kell vizsgálni, hogy az érintett ingatlan tulajdonos az
Alsóhegyi útra fizetett-e, a saroktelek egy utcához tartozik, ott kell fizetési kötelezettséget
teljesíteni amelyik utcához tartozik, nem lehet két útközmű hozzájárulást fizetni a
tulajdonossal. Szerinte ez a Gyöngyvirág sorhoz tartozik, de ha fizetett az Alsóhegyinél, akkor
nem lehet ismételten a hozzájárulást számára megállapítani. .
Süslecz Árpád: Meg kell vizsgálni, hogy az utcában, amelyik felől van a házszám, oda van
besorolva törvény szerint.
Novák Ferenc: Meg kell vizsgálni a sarokház helyzetét, ha fizetett az Alsóhegyinél akkor a
Gyöngyvirág sornál nem kérjük a közműfejlesztési hozzájárulást, ha nem fizetett, akkor
kérjük a hozzájárulást.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Fenntartjuk-e az önkormányzati rendeletben foglaltakat, az adott ingatlan
tulajdonostól a korábban meghatározott mértékű hozzájárulást kérjük a határozati javaslat
szerint.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 355/2011. (XI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Nem módosítja az út – és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló
12/2003. (VI.13.) számú önkormányzati rendeletet.
2/ Javasolja az érintett ingatlantulajdonosok tájékoztatását azzal, hogy az Önkormányzat által
megállapított tulajdonosokra háruló közműfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettségnek
kötelesek eleget tenni.
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3/ Meg kell vizsgálni az Alsóhegyi és a Gyöngyvirág sor sarkán lévő ingatlan útközmű
fejlesztési hozzájárulás fizetését. Amennyiben fizetett az ingatlan tulajdonos az Alsóhegyi út
építésénél közműfejlesztési hozzájárulást, akkor a Gyöngyvirág sornál nem kell az útépítéshez
kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulást megfizetnie. Amennyiben korábban nem fizetett,
akkor az út közműfejlesztési hozzájárulást meg kell fizetnie.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5/ Tájékoztató a 2011. évi beruházások állásáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 356/2011. (XI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 2011. évi beruházások állásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

6/ Disz tér ügye – forgalmi rend változás
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: A Men-Dan hotel környezetében táblák kihelyezése indokolt, mivel többen a
Disz teret gépkocsi fogalomra használják.
Az előterjesztés szerint engedéllyel be lehet hajtani rendezvények esetén. Általában a
személyi forgalmat korlátozni kell, pihenésre van a tér, nem gépkocsik közlekedésre. Nem
szükséges igénybevétele.
Marton Tamás: A Termál útról a büfésorig lehet behajtani, lejjebb nem lehet menni majd?
Novák Ferenc: Nem. A híd alatti részre, a hotel k-i oldalán lévő behajtási tilalomra
vonatkozik, a Disz térre bejutás szabályozásáról van szó.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 357/2011. (XI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.
Egyetért a forgalmi rend változással, a Dísz térhez behajtani tilos, kivéve engedéllyel
és behajtani tilos táblák elhelyezését rendeli el.
2.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a táblák elhelyezéséhez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
3.

A forgalmi rend változásról a rendőrőrsöt értesíteni kell.

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
6. sz. napirendként szereplő Sport Hotel bérbeadására pályázati kiírás jóváhagyása
című napirend zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4)
b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 358/2011. (XI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
6. sz. napirendként szereplő Sport Hotel bérbeadására pályázati kiírás jóváhagyása
című napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület 11,10 órakor zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.
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Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület 12,10 órakor nyílt ülés keretében folytatja
munkáját.
Ismerteti a Képviselőtestület Sport Hotelre vonatkozóan a zárt ülésen hozott döntését.

7/ Tájékoztató a helyi oktatási intézménybe járók településen életvitelszerű
tartózkodásáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A képviselőtestület úgy döntött, hogy keressük a jogi lehetőséget az
életvitelszerű ellenőrzésére vonatkozóan, így állásfoglalást kértünk a kormányhivataltól és az
oktatási hivataltól.
Dr Józsa Zsanett: Ismerteti az állásfoglalásokat. Az iskolaigazgató megfogalmazta a
kérdéseket, az oktatási hivataltól és a kormányhivataltól érkeztek válaszok, ezt ismerteti.
Novák Ferenc: Ha maximálisan feltöltenénk a létszámokat, a következő évben komoly
zavarokat okozhatna, van optimális létszám, amit nem érdemes csordulásig feltölteni.
Meglátjuk, hogy az oktatási törvény változásával miképpen alakulnak a lehetőségeink.
Továbbra is törekedni kell, hogy elsősorban életvitelszerűen a Zalakaroson élők számára
biztosítsuk az elhelyezés lehetőségét, a zalakarosi állandó lakcímmel életvitelszerűen itt lakó
szülők, gyerekek számára.
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 360/2011. (XI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A helyi oktatási intézménybe járók településen életvitelszerű tartózkodásáról szóló
tájékoztatót tudomásul vette.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
8. sz. napirendként szereplő – Karácsonyi diszkivilágitásra érkezett ajánlatok elbírálása
9. sz. napirendként szereplő – Gránit Gyógyfürdő Zrt. anyaga
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11.sz.napirendként szereplő – Karos Park Kft. tevékenységi körének kibővítése
12.sz.napirendként szereplő – Részvények eladása
13.sz.napirendként szereplő – Gazdasági társaság elleni felszámolási eljárás megindításáról
döntés
14.sz.napirendként szereplő – Kerékpáros központ építése
című napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §.
(4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 361/2011. (XI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
8. sz. napirendként szereplő – Karácsonyi diszkivilágitásra érkezett ajánlatok elbírálása
9. sz. napirendként szereplő – Gránit Gyógyfürdő Zrt. anyaga
11.sz.napirendként szereplő – Karos Park Kft. tevékenységi körének kibővítése
12.sz.napirendként szereplő – Részvények eladása
13.sz.napirendként szereplő – Gazdasági társaság elleni felszámolási eljárás megindításáról
Döntés
14.sz.napirendként szereplő – Kerékpáros központ építése
című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt
ülést 12,15 órakor bezárta.
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Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület 12,15 órakor zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Böröcz József
Jkv.hitelesitő
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