Határozat: 303 - 316
Rendelet: 33 - 35

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2014. december 17-én megtartott
nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. december 17-én16,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné
Gulyás Edit, Horváth Vencel, Kötő Attila, Magyar Mária, Szirtes Balázs képviselők,
Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Klie Zoltán
főépitész.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Benkőné Gulyás Edit és Czirákiné Pakulár Judit
képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló Ör. megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ SZMSZ módosítás (a képviselőtestületi tagok javaslata alapján)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Javaslat tűzgyújtással kapcsolatos önkormányzati szabályozás módosítására (19/2014.
(VI.21.) Ör. és a 26/2013. (IX.13.) Ör. módositása)
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
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5/ 2015. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
6/ Karos Park Kft. 2015. évi Üzleti Terve
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető
7/ Gránit Zrt. 2015. évi üzleti terve és a FB javaslatairól döntés
Előadó: Felkérésre Krampek Mihály elnök-vezérigazgató
8/ Turisztikai Egyesület 2015. évi Üzleti Terve
Előadó: Krampek Mihály egyesület elnöke
9/ 2015. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv
Előadó: Jámbor Tímea marketing szakember
10/ Városmarketinges munkájának értékelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról ( Mötv. 93§14. pont,
amennyiben a társulási megállapodás többszöri beszámolót tartalmaz, úgy azt is
megtárgyalhatja a testület a társulás előterjesztése alapján)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról (hi:2014. 12. 31.1995. évi LIII tv.
46.§.(1) e, 51.§.3)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Beszámoló a családsegítés tevékenységéről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ Hangulat utca csapadékvíz-elvezetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ A Zalakaros, 559/2. és 558/1. hrsz-ú
megvásárlása/kisajátítása út kialakítása céljából
Előadó: Novák Ferenc polgármester

ingatlanokból

területrészek

16/ Karosi Krónika 2015. évi megjelentetésére beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Kilátó út belterületbe vonásához szükséges útszélesítés és építés kivitelezése előtt az
ingatlan tulajdonosokat érintő befizetési kötelezettség megállapítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18/ Háziorvosi feladatok ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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19/ Mentőállomáshoz műszer beszerzési támogatás módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/ Orvosi ügyelet tevékenységéhez a gépjármű használat további biztosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21/ A Zalakaros Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés
meghosszabbítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/ 2014-2020-as TOP fejlesztések
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23/ Közvilágítás bővítések
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
24/1/ Bölcsőde működési engedélyével kapcsolatos kérdések
24/2/ Települési értéktárral kapcsolatos pályázati lehetőség
24/3/ Turisztikai Egyesület kérelme „Barna táblák” ügyében, amelyet javasol a
Turisztikai Egyesület 2015. évi üzleti terve napirend keretében megtárgyalni.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: A 207/2014. (IX.11.) számu képviselőtestületi határozat 5.pontja:
Zalakaros város által olyan támogatási rendszer meghirdetése, amelynek keretében fizikai
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szakmunkás képzésben résztvevőket támogat, nem kapcsolódik a Bursa pályázatokhoz, hiszen
az felsőfokú támogatásokra vonatkozik. Kéri ezt kivenni.
Novák Ferenc: A képviselőtestület akár szakmunkás ösztöndíj bevezetéséről is gondolkodhat.
Ha így dönt a képviselőtestület, akkor a költségvetésbe be kellene tervezni.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy hogy ezt a témát ne önmagába vizsgáljuk, hanem a
középiskolások számára fenntartott ösztöndíj rendszer keretében, ahhoz hozzáhangolni. A
középfokú oktatási intézményre vonatkozó támogatás felülvizsgálatával kellene dönteni.
Kötő Attila: Egyetért alpolgármester asszony javaslatával. Korábban ő maga javasolta az ör.
felülvizsgálatát, mivel nem érte el célját, hogy ösztönzően hasson a saját tanulóira a
településen.
Novák Ferenc: Egyetért. Mikor tárgyalják meg?
Czirákiné Pakulár Judit: A költségvetés tárgyalásával egy időben.
Novák Ferenc: Akkor februárban?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Februárban.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy vizsgálja felül a hivatal a szakmunkás ösztöndíj bevezetésének
lehetőségét, és a középiskolai ösztöndíj támogatási rendszert.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolója elfogadását
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 303/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elrendeli, hogy a hivatal vizsgálja felül a szakmunkás ösztöndíj bevezetésének lehetőségét,
és a középiskolai ösztöndíj támogatási rendszert.
Határidő: 2015. február (költségvetés elfogadása)
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
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Operatív felelős: Kánnár Éva hatósági ügyintéző, Torma László aljegyző

2/ A Polgármester beszámolóját elfogadta.

2/ A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló Ör. megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 69/2014. (XII.11.) számu határozata:
A bizottság:
A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló Ör. megalkotását az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 70/2014. (XII.11.)
számu határozata:
A bizottság:
A 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló Ör. megalkotását az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 33/2014. (XII.18.)
önkormányzati rendeletét a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról.
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
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3/ SZMSZ módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A hatásköri jegyzék pontosítása történt meg. Véleménye: a pénzügyi bizottság
vonatkozásában: a 46.-ként felsorolt hatáskört – idézi - pontosítani szükséges.
Benkőné Gulyás Edit: A 46. pontban lévő mondat második fele: „megteszi javaslatait a
szükséges intézkedésekre”, ez a pontosítás.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a 60. pontban lévőt vegyék ki, mivel nincs ilyen jellegű.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.

Benkőné Gulyás Edit: A 66. pontnál: nem aktualizálja, hanem javaslatot tesz, véleményezi.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.

Novák Ferenc: Ha a másik bizottság hatásköri jegyékében, ugyanaz szerepel, ott is javítani
szükséges értelemszerűen.
Horváth Vencel: A Gazdasági bizottság hatásköri jegyzéke 27. pontja:
A város környezetvédelmi programjának, környezet-egészségügyi és környezetnevelési
feladatainak aktualizálásában részt vesz, véleményével közreműködik a program időarányos
beszámolójának, illetve feladattervének aktualizálásában és elfogadásában, azokat
képviselőtestület elé terjeszti.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: A Pénzügyi bizottság ugyanilyen hatáskörét is pontosítani kell ezzel.
A 35. pontban: a városi díjak odaítélését pontosítani kell, önkormányzati elismerésekre.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az egész hatásköri jegyzéket.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.

Horváth Vencel: A bizottságok ügyrendjét a hivatal terjessze a bizottsági elnökökkel
egyeztetett módon a következő ülésre.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A következő soros ülésre beterjesztik a bizottságok ügyrendjét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 304/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2014 (XI.28.) számú
önkormányzati rendeletének 2. számú függeléket a Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi
és Humánpolitikai Bizottság és a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
feladat- és hatásköréről az alábbiak szerint állapítja meg:
2. számú függelék:
PÉNZÜGYI, VÁROSÜZEMELTETÉSI, ÜGYRENDI ÉS HUMÁNPOLITIKAI
BIZOTTSÁG
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
Feladatköre:
1. Vizsgálja a képviselő-testületi tagok jogainak, kötelezettségeinek érvényesülését.
2. Vizsgálja a képviselő-testületi tagok összeférhetetlenségi ügyeit.
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3. A méltatlanság bármely képviselő által történt indítványozása esetén, annak
megállapítását kezdeményezi a képviselő-testületnél.
4. Előkészíti a jegyzővel együtt, és a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a
képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatát.
5. Ellenőrzi a képviselő-testület és szervei jogszerű működését; az SZMSZ előírásainak
megsértése esetén intézkedéseket kezdeményezhet az illetékes szervnél a jogszerű
működés helyreállítása érdekében.
6. Ellátja a képviselő-testület hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek előkészítését.
7. Javaslatot tesz a polgármester illetményére; illetményének emelésére és egyéb juttatásaira.
8. Javaslatot tesz a Képviselők tiszteletdíjára és költségtérítésére
9. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatait, valamint előkészíti a
képviselő-testület felé a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntéseket.
10. Ellátja az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat tételének nyilvántartásba vételével
és ellenőrzésével kapcsolatos Ökjtv.10/a. §. /3/ bekezdésében meghatározott feladatot
11. Ellátja az Ökjtv. 9.§. /2/ bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség vizsgálatát
12. Ellátja a titkos szavazás lebonyolításában törvényes feltételeinek biztosításával
kapcsolatos feladatokat és a szavazatszámlálást.
13. Véleményezi a rendelet-tervezeteket, figyelemmel kíséri a képviselő-testület határozat- és
rendelet-tervezeteinek törvényességét.
14. Vizsgálja a képviselő-testület határozatainak, rendeleteinek végrehajtását.
15. Javaslattal él – ha az önkormányzat feladatainak ellátása szükségessé teszi – a képviselőtestület felé az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésének a képviselő-testület
munkatervében meghatározott rendjétől való eltérésre.
16. Ellenőrzi a képviselő-testület és szervei jogszerű működését; az SZMSZ előírásainak
megsértése esetén intézkedéseket kezdeményezhet az illetékes szervnél a jogszerű
működés helyreállítása érdekében.
17. Állást foglal az éves költségvetésről, és zárszámadásról.
18. Előkészíti a Képviselőtestület költségvetési döntéseit
19. Megvitatja és véleményezi az Önkormányzat gazdasági koncepcióját, a költségvetési
előirányzatok teljesítését, a Képviselőtestület elé kerülő pénzügyi jelentéseket,
előterjesztéseket, javaslatokat, a Képviselőtestület vállalkozásainak pénzügyi vonatkozású
várható kiadásait, az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló féléves, éves
beszámoló tervezetét
20. Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési rendelet-tervezetét, annak módosítására
vonatkozó rendelet-tervezeteket, közreműködik az egyes intézményekkel kapcsolatos
költségvetések egyeztetésében.
21. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás alakulására
22. Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát
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23. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket Zalakaros Város Önkormányzat a mindenkori
költségvetési rendeletében részére meghatároz.
24. Részt vesz a gazdálkodással kapcsolatos rendelet-tervezetek előkészítésében.
25. Részt vesz az önkormányzat gazdasági szerepvállalásával, valamint az önkormányzati
vagyon hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítésében.
26. Javaslatot tesz kötvénykibocsátásra, közösségi célú alapítvány; létrehozására, alapítványi
forrás átvételére, átadására.
27. Véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat
kiírását és elbírálását és az erre vonatkozó pályázati szerződést.
28. Figyelemmel kíséri a belső ellenőr által javasolt intézkedések megtételét.
29. Ellenőrzi a meghatározott célra biztosított pénzeszközök felhasználását.
30. Közreműködik a költségvetési pót-előirányzati igények előkészítésében.
31. Vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát.
32. Ellenőrzi az intézményekre és feladatokra jutó költségvetési előirányzatok és ezek terhére
vállalt kötelezettségek összhangját.
33. Véleményt alkot az éves költségvetés-tervezetről és a zárszámadásról.
34. Részt vesz a helyi adókoncepció előkészítésében.
35. Figyelemmel kíséri, és javaslataival segíti a város gazdaságának fejlesztését meghatározó
programok kialakítását.
36. Feladatkörében közreműködik a városfejlesztéssel, városrendezéssel, üzemeltetéssel
kapcsolatos feladattervek összeállításában, beruházási felújítási feladat előkészítésében és
végrehajtásában.
37. Gondoskodik a településfejlesztési koncepció, a helyi építési szabályzat és szabályozási
terv véleményezéséről, véleményezi a városfejlesztési célú önkormányzati ingatlanokkal
kapcsolatos befektetéseket
38. Zalakaros Város Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatása után javaslatot tesz az ösztöndíjak
odaítélésére. Javaslatát a képviselőtestület elé tárja.
39. Részt vesz az önkormányzat szociálpolitikai, egészségügyi és sport koncepciójának
elkészítésében.
40. Véleményezi az önkormányzat ifjúsági programját, távlati fejlesztési célkitűzéseit.
41. Az ifjúsági feladatok gyakorlati végrehajtása során kapcsolatot tart és igény szerint
együttműködik a városi ifjúsági képviseleti szervekkel, egyházzal, valamint szakmai
szervezetekkel.
42. Figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó intézkedéseinek gyakorlati végrehajtását és
ezen feladatokra fordítható költségvetési pénzeszközök célirányos felhasználását.
43. A szociális és családvédelmi, valamint egészségügyi intézmények szakmai
tevékenységének ellenőrzéséről készült jelentéseket megismeri, ha szükséges,
intézkedéseket javasol.
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44. Véleményezi a szociálpolitikához, a gyermek- és ifjúságvédelemhez, sport valamint az
egészségügyhöz kapcsolódó képviselő-testületi rendelet- és határozat-tervezeteket.
45. Segíti az önkormányzat együttműködését a karitatív szervezetekkel a szociális, gyermekés ifjúságvédelmi kérdésekben.
46. Részt vesz a szociális és egészségügyi ellátás helyzetének elemzésében, és megteszi
javaslatait a szükséges intézkedésekre.
47. Az
egészségügyi
és
szociális
intézmények
létesítésével,
ellátottságával;
átcsoportosításokkal, megszüntetésekkel; az ellátás színvonalának alakulásával, valamint
éves beszámolóival kapcsolatos testületi anyagokat véleményezi.
48. Előkészíti a szociális törvénnyel kapcsolatos támogatási rendszer testületi döntéseit.
49. Ellenőrzi és vizsgálja a képviselő-testület elé kötelezően előterjesztendő szerződéseket és
vizsgálni jogosult minden egyéb megállapodást, amit az önkormányzat harmadik
személlyel köt.
50. Figyelemmel kíséri a jegyző közreműködésével az önkormányzatot érintő peres
eljárásokat. Rendszeresen nyomon követi a jelentősebb peres eljárások menetét, valamint
a jogi útra terelt kintlévőségek behajtásának aktuális helyzetét.
51. Véleményezi a művészeti, tudományos és közművelődési feladatokkal összefüggő
koncepciókat.
52. Feladatkörében javaslatot tesz a költségvetés intézményekre és tevékenységekre való
lebontására.
53. Szakterületén véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó intézményvezetői
kinevezéssel, felmentéssel kapcsolatos előterjesztéseket.
54. Véleményezi a testvérvárosi kapcsolatok, kulturális rendezvények szervezését.
55. Véleményezi a hatáskörébe tartozó kulturális feladatot ellátó szervezet középtávú és éves
szakmai terveit és ezek teljesítéséről szóló beszámolóit.
56. A közművelődési feladatok gyakorlati végrehajtása során kapcsolatot tart és igény szerint
együttműködik a nem önkormányzati fenntartású intézményekkel, egyházakkal, valamint
szakmai szervezetekkel.
57. Kapcsolatot tart a bizottság felelősségi körébe tartozó érdekképviseleti szervezetekkel.
58. Véleményezi az önkormányzati elismerések odaítéléséről szóló előterjesztést.
59. Véleményezi az önkormányzat támogatásával megjelenő Karosi Krónika c. lappal
kapcsolatos előterjesztéseket.
60. Javaslatokat tesz a polgármester útján a rendészeti szerveknek a közrendi és közbiztonsági
feladatok hatékonyabb ellátására.
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61. Részt vesz a Nagykanizsai Városi Rendőrkapitánysággal, a Zalakarosi Rendőrőrssel és a
Polgárőrséggel való együttműködés kialakításában.
62. Véleményezi a rendőrkapitány éves írásos tájékoztatóját a helyi közbiztonság
megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről.
63. Javaslatot tesz a városban felállítandó köztéri műalkotásokról, a költségvetési kihatásaival
együtt.
64. Véleményezi a városüzemeltetéshez kapcsolódó helyi rendeleteket, képviselő-testületi
határozatokat, és azokat a testület elé terjeszti.
65. A város környezetvédelmi programjának, környezet-egészségügyi és környezetnevelési
feladatainak aktualizálásában részt vesz, véleményével közreműködik a program
időarányos beszámolójának, illetve feladattervének aktualizálásában és elfogadásában,
azokat képviselőtestület elé terjeszti.
66. Figyelemmel kíséri a helyi jelentőségű természeti, építészeti, városképi értékek megóvását,
megőrzését, javaslatot tesz azok fenntartására, helyreállítására, valamint ezek
támogatására.
67. Véleményezi a védett természeti területen a védelmet érintő beavatkozást.
68. Véleményezi a városüzemeltetést kiszolgáló intézmények, gazdasági társaságok
alapítására, működtetésére, megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket.
69. Figyelemmel kíséri, véleményezi, és javaslataival elősegíti a városüzemeltetéshez
kapcsolódó növényvédelmi, parkosítási és állategészségügyi önkormányzati feladatok
ellátását.
70. Javaslatot tesz a város tulajdonában, használatában lévő külterületi mezőgazdasági földek
hasznosítási módjára.
71. A városban lévő építési és felújítási munkákkal kapcsolatos ideiglenes közlekedési rendet
véleményezi, valamint rendszeresen figyelemmel kíséri az építési és felújítási munkákat..
72. Véleményezi a közterületek értékesítésével kapcsolatos előterjesztéseket.
73. Véleményezi az utcanév változásokkal kapcsolatos előterjesztéseket.
A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket tartalmazó rendeletek
jegyzéke:
- 6/2003. (IV.25.) Ör. 3. § /3/ bek.
5. § /1/C./ bek.
- 10/2004. (IV.21.) Ör. 1. § /6/ bek.
- 14/2005. (VI.10.) Ör. 5. § /3/ bek.
- 27/2005. (XII.16.) Ör. 10. § /8/ bek.

Lakáscélú támogatásról
- igények véleményezése
– rászorultság vizsgálata
A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és
adományozásáról
- a kitüntetésre javaslatot tesz
Környezetvédelmi alapról
- javaslatot tesz a környezetvédelmi alapra
Épített környezet értékeinek helyi védelméről
- támogatás odaítéléséről javaslat
II.
12

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
Feladatköre:
1. Állást foglal az éves költségvetésről, és zárszámadásról.
2. Előkészíti a Képviselőtestület költségvetési, gazdasági döntéseit.
3. Megvitatja és véleményezi az Önkormányzat gazdasági koncepcióját, a költségvetési
előirányzatok teljesítését, a Képviselőtestület elé kerülő pénzügyi jelentéseket,
előterjesztéseket, javaslatokat, a Képviselőtestület vállalkozásainak pénzügyi
vonatkozású várható kiadásait, az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló
féléves, éves beszámoló tervezetét
4. Véleményezi az önkormányzat éves költségvetési rendelet-tervezetét, annak módosítására
vonatkozó rendelet-tervezeteket, közreműködik az egyes intézményekkel kapcsolatos
költségvetések egyeztetésében.
5. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját
bevételekre, a vagyonváltozás alakulására
6. Vizsgálja az önkormányzati hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát
7. Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket Zalakaros Város Önkormányzata a
mindenkori költségvetési rendeletében részére meghatároz.
8. Közreműködik
készítésében.

a

költségvetési

előirányzatok

kialakításáról

szóló

előterjesztés

9. Részt vesz a gazdálkodással kapcsolatos rendelet-tervezetek előkészítésében.
10. Részt vesz az önkormányzat gazdasági szerepvállalásával, valamint az önkormányzati
vagyon hasznosításával kapcsolatos döntések előkészítésében.
11. Javaslatot tesz kötvénykibocsátásra, közösségi célú alapítvány; létrehozására, alapítványi
forrás átvételére, átadására.
12. A bizottság véleményezi az Önkormányzat által benyújtandó EU-s pályázatokról szóló
előterjesztéseket. Felügyeli a pályázatok, koncepciók megvalósulásának folyamatát a
lebonyolítástól a zárásig, a szükséges döntésekhez javaslatot tesz.
13. Véleményezi az önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítására vonatkozó pályázat
kiírását és elbírálását és az erre vonatkozó pályázati szerződést.
14. Állást foglal – a polgármester felkérésére – a költségvetésben tervezett, részben vagy
egészben állami forrásból megvalósuló beruházások szükségességéről, a teljesítés
üteméről, tapasztalatairól.
15. Közreműködik a költségvetési pót-előirányzati igények előkészítésében.
16. Ellenőrzi az intézményekre és feladatokra jutó költségvetési előirányzatok és ezek
terhére vállalt kötelezettségek összhangját.
17. Véleményezi, beszámoltatja és ellenőrzi az önkormányzati érdekeltségű vállalkozások
gazdálkodását, javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
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18. Véleményt nyilvánít önkéntes feladat vállalása vagy annak megszüntetése előtt.
19. Véleményt alkot az éves költségvetés-tervezetről és a zárszámadásról.
20. Részt vesz a helyi adókoncepció előkészítésében.
21. Véleményezi a városépítés komplex fejlesztési koncepcióját, figyelemmel a regionális és
országos összefüggésekre és részt vesz annak kidolgozásában.
22. Figyelemmel kíséri, és javaslataival segíti a város gazdaságának fejlesztését
meghatározó programokat különös tekintettel a települési foglalkoztatási politika
kialakítására.
23. Feladatkörében közreműködik a városfejlesztéssel, városrendezéssel, üzemeltetéssel
kapcsolatos feladattervek összeállításában, beruházási felújítási feladat előkészítésében
és végrehajtásában.
24. Gondoskodik a településfejlesztési koncepció, a helyi építési szabályzat és szabályozási
terv véleményezéséről, véleményezi a városfejlesztési célú önkormányzati ingatlanokkal
kapcsolatos befektetéseket
25. Véleményezi a területfejlesztési és területrendezési (úgy, mint regionális, agglomerációs,
kistérségi, megyei, valamint városfejlesztési, közlekedésfejlesztési, infrastrukturális stb.)
koncepciókat, programokat, terveket.
26. Közreműködik
a
környezetvédelemhez,
természetvédelemhez,
város-,
és
műemlékvédelemhez kapcsolódó helyi rendelettervezetek, határozati javaslatok
kialakításában, és azokat döntésre a testület elé terjeszti.
27. A város környezetvédelmi programjának, környezet-egészségügyi és környezetnevelési
feladatainak aktualizálásában részt vesz, véleményével közreműködik a program
időarányos beszámolójának, illetve feladattervének aktualizálásában és elfogadásában,
azokat képviselőtestület elé terjeszti.
28. Javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti, építészeti, városképi értékek védetté
nyilvánítására és megszüntetésére.
29. Figyelemmel kíséri a helyi jelentőségű természeti, építészeti, városképi értékek
megóvását, megőrzését, javaslatot tesz azok fenntartására, helyreállítására, valamint
ezek támogatására.
30. Véleményezi a védett természeti területen a védelmet érintő beavatkozást.
31. Véleményezi az intézmények, gazdasági társaságok alapítására, működtetésére,
megszüntetésére vonatkozó előterjesztéseket.
32. Közreműködik a turisztikai koncepció megalkotásában, figyelemmel kíséri és
javaslataival segíti annak megvalósulását
33. Véleményezi az idegenforgalom fejlesztéséről szóló koncepciókat, javaslatot tesz azok
megvalósítására.
34. Kapcsolatot tart a Turisztikai Egyesülettel.
35. Véleményezi az önkormányzati elismerések odaítéléséről szóló előterjesztést.
36. Javaslatot tesz a város tulajdonában, használatában lévő külterületi mezőgazdasági
földek hasznosítási módjára.
37. Véleményezi a közterületek értékesítésével kapcsolatos előterjesztéseket.
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38. Figyelemmel kíséri a szakterületéhez tartozó intézkedéseinek gyakorlati végrehajtását és
ezen feladatokra fordítható költségvetési pénzeszközök célirányos felhasználását.
39. Együttműködés megvalósítása az önkormányzat területén tevékenységet folytató
vállalkozásokkal.
A képviselő-testület által a bizottságra átruházott hatásköröket tartalmazó rendeletek
jegyzéke:
- 10/2004. (IV.21.) Ör. 1. § /6/ bek.
- 14/2005. (VI.10.) Ör. 5. § /3/ bek.
- 27/2005. (XII.16.) Ör. 10. § /8/ bek.

A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és
adományozásáról
- a kitüntetésre javaslatot tesz
Környezetvédelmi alapról
- javaslatot tesz a környezetvédelmi alapra
Épített környezet értékeinek helyi védelméről
- támogatás odaítéléséről javaslat

2./ Felkéri a Jegyzőt, hogy a Bizottságok Ügyrendjére vonatkozó javaslatot terjesszen a
Képviselőtestület elé a következő soros ülésre.
Határidő: 2015. január 30.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(operatív felelős: Tótivánné dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati referens)

4/ Javaslat tűzgyújtással kapcsolatos önkormányzati szabályozás módosítására (19/2014.
(VI.21.) Ör. és a 26/2013. (IX.13.) Ör. módositása)
Előadó: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 63/2014. (XII.11.) számu határozata:
A bizottság:
A tűzgyújtással kapcsolatos önkormányzati szabályozás módosítását az alábbi módosításokkal
javasolja elfogadásra:
- Május 1- szeptember 15. között tilos legyen a tüzgyujtás.
- Szeptember 16 - április 30. között szerdai és szombati napokon 8-17 óra között
engedélyezett a tüzgyujtás.
- A helyszíni birság mérlegelési körülmény nélkül 5 eFt, a közigazgatási birság maximum 25
eFt-ig legyen meghatározva a rendeletben.
- Külön határozati javaslat: Az önkormányzat egy éven belül a komposztálható anyagok
befogadásának körülményei feltétele rendszerét dolgozza ki.
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Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 64/2014. (XII.11.)
számu határozata:
A bizottság:
A tűzgyújtással kapcsolatos önkormányzati szabályozás módosítását az alábbi módosításokkal
javasolja elfogadásra:
- Május 1- szeptember 15. között tilos legyen a tüzgyujtás.
- Szeptember 16 - április 30. között szerdai és szombati napokon 8-17 óra között
engedélyezett a tüzgyujtás.
- A helyszíni birság mérlegelési körülmény nélkül 5 eFt, a közigazgatási birság maximum 25
eFt-ig legyen meghatározva a rendeletben.
- Külön határozati javaslat: Az önkormányzat egy éven belül a komposztálható anyagok
befogadásának körülményei feltétele rendszerét dolgozza ki.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal módosított rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 34/2014. (XII.18.)
önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelméről és a közterületek
tisztántartásáról szóló 19/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 35/2014. (XII.18.)
önkormányzati rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 26/2013. (IX.13.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)

5/ 2015. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javaslat érkezett Stégli János külsős bizottsági tagtól, amelyet ismertet.
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a Járási hivatalvezetőtől érkezett javaslatot.
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Kötő Attila: A munkatervbe kerüljön vissza a lakossági fórumot követően, az őszi időszak
előtt a hulladékszállítási díj az önkormányzati adórendeletek kapcsán és a Karos Krónikában
jelenjem meg a tájékoztatás.
Horváth Vencel: A Zalaispa január 15-ével vállalta, hogy kidolgoz bizonyos dolgokat. Amit
meg szeretnének kapni személyiségi jogokat sért, és az önkormányzat nincsenek birtokában.
Még egyszer egyeztetni kellene. A határidőt, ha tartják, akkor a képviselőtestület
állásfoglalását vigyék a lakossági fórum elé, ne kész tényként. Ha nem is rendeletbe döntenek,
de egy koncepció keretében egyelőre.
Novák Ferenc: A járási hivatalvezető javaslata beépítésre került a munkatervbe.
Kötő Attila: Elfogadja, hogy koncepció kerüljön a lakossági fórumra a lakosság elé.
Novák Ferenc: Február 20-22 körül lenne a lakossági fórum, a februári képviselőtestületi
ülésre javasolja felvenni a munkatervbe.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.

Novák Ferenc: Stégli János javasolta az új közösségi ház másfajta tartalmú megvalósítási
lehetőségének vizsgálatát.
Horváth Vencel: A 22. napirendnél pontosan le vannak írva ezek a dolgok, ott rendezhető
apró pontosításokkal.
Novák Ferenc: Akkor a 22. számu napirendnél javasolja tárgyalni.
Kötő Attila: Nem ért egyet Horváth úr javaslatával, hogy a 22. napirendnél tárgyalják, önálló
előterjesztésbe javasolja munkatervi feladatként.
Horváth Vencel: A megbeszélésen kimondatott, hogy az új beruházásként való támogatás
nem illeszthető a programba. Az önkormányzat 800 millió Ft-ért épít közösségi házat a
zalakarosi polgároknak, úgy is dönthet, ugyanakkor pedig Zalakaros a turizmusból él,
elengedhetetlen kelléke központi és fedett terek, amelybe minden feladat, a polgárok és
turizmus igénye kielégíthető. Zalakaroson 2 háznak a megépítését nem érdemes erőltetni. A
minőségi turizmus a mértékadó a világban már. A turizmus kutatások kimutatták, hogy
Magyarországon csökkent a turizmus fogyasztása, de az egy főre jutó turizmus fogyasztás
emelkedett. A minőségi turizmusra van fizetőképes igény. A rendezvénysátor nem megfelelő
szerinte a minőségi turizmus elvárásainak. A Fő utcán megépítésre tervezett közösségi ház a
turizmus számára teljes mértékben használhatatlan.
Novák Ferenc: Nem minden a turizmus, a közösségeknek is szükségük van egy házra.
Csökkentett tartalmú létesítmény megvalósítása lehetőségét szeretnék. Integrált közösségi tér
létrehozása is lehetséges azon a téren. Ő egyetért ezzel.
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Horváth Vencel: Az előző önkormányzati beruházások, a tervezett és tényleges megvalósítási
költsége közötti különbség majdnem eléri az 50 %-ot. A 490 milliót ezért nem tartja reálisnak
azokhoz az elképzelésekhez, azokhoz a nagyságrendekhez. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy
minden beruházást, ami megkezdett, ha befejez az önkormányzat, a szabad forrás 75 millió Ft,
ezt vegyék figyelembe.
Novák Ferenc: Éppen ezért javasolták a kisebb volumenű ház megépítését a régi település
központban.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért mindkét féllel, érzi a vágyakat, ki miért mondja, hogy annak
ott a régi településen nincs jogosultsága, nem lesz rá forrás. Azt is érzi, miért szeretnék a civil
szervezetek, ha mégis ott lenne. Mindkettőnél vannak ellene és mellette szóló érvek. Ő
jelenleg Stégli úr felvetését most nem javasolja napirendre felvenni, időt igénylő kérdés, most
nincs létjogosultsága ott, mivel nincs is rá forrás. Lebontották a közösségi házat, nem lehet
pályázni integrált közösségi térre sem, nincs olyan forrás, amit erre a célra lehetne tenni és
még ott az üzemeltetés költsége is. Lehet róla tárgyalni, de a jövő évi költségvetés nem teszi
lehetővé és pályázati és önkormányzati forrást sem lát.
Benkőné Gulyás Edit: Érezve a lakosság igényeit ezzel kapcsolatban, nagyobb fórumot
megérne, hogy a lakosság bevonásával beszéljék meg, ne önálló napirendként jelenleg,
megegyezésre jutni velük együtt.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért Benkőné javaslatával, hogy szélesebb körben tárgyaljanak
erről, meg kell nézni milyen lehetőségek vannak, és ötleteiket meg kell nézni, az igényeknek
megfelelően. Vannak igények, amik elfogadhatók és jogosak, a realitások talaján
megpróbálható kielégíteni.
Novák Ferenc: Felvesszük-e napirendre?
Horváth Vencel: Javasolja, mivel a fürdőnél 800 m2 szabad tér áll rendelkezésre, ahol a
civilek jóval kulturáltabb, jobb körülmények között tehetnék meg a tevékenységhez szükséges
dolgokat, ezt kellene bemutatni.
Novák Ferenc: Kötő Attila és Stégli János javaslatát támogatja, hogy a képviselőtestület
napirendi pontként a Munkatervbe felvegye.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Akkor felvéve a munkatervbe, a tárgyalási időpont mikor legyen, el kell
dönteni. Javasolja a februári képviselőtestületi ülést.
Benkőné Gulyás Edit: A lakossági fórum előtt legyen.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a februári ülésre történő felvételt.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Benkőné Gulyás Edit: A lakossági fórum egyeztetés is követné ezt a képviselőtestületi ülést,
egyetértene ezzel.
Novák Ferenc: Volt már lakossági fórum e tárgyban. Több támogató állás született ez ügyben
ott. Könnyített csökkentett tartalmú épületről lenne szó.
Benkőné Gulyás Edit: Akkor mások voltak a feltételek, lehetett reménykedni, hogy lesz
pályázati forrás.
Novák Ferenc: A képviselőtestület saját forrásból kívánta megvalósítani.
Klie Zoltán: Át kell tekinteni, hogy a telekbe hogy térhetnének el a funkciók, megnézni, hogy
a mostani épület mellett milyen lehetőségek állnak, csökkentett programú közösségi ház
érdekében. Számokat is mellé lehetne rendelni.
Szirtes Balázs: Megbíznánk újabb tervezőket?
Klie Zoltán: Nem, hanem döntéselőkésztő anyagot állítana össze, ami segítené a képviselők
munkáját.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az egységes munkatervet a kiegészítésekkel.

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

Képviselőtestület 305/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 2015. évi Munkatervet az alábbiakkal fogadja el:
A februári ülésre fel kell venni napirendre a hulladékszállítási díj koncepció előterjesztést,
valamint az új közösségi ház megvalósítási lehetőségének vizsgálata előterjesztést.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető- hulladékszállítási díj
koncepció tárgyában
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 6., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 20.,
24/1/. számu napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az
Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára a nyílt ülést követően.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 306/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 6., 7., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 20., 24/1/. számu napirendek
zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./
pontjára tekintettel, a nyílt ülést követően.

6/ Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 57/2014. (XII.11.) számu határozata:
A bizottság:
A zalakarosi tagságú társulások munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja azzal,
hogy a Club Pannónia kerüljön törlésre az anyagból.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 58/2014. (XII.11.)
számu határozata:
A bizottság:
A zalakarosi tagságú társulások munkájáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja azzal,
hogy a Club Pannónia kerüljön törlésre az anyagból.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 307/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A zalakarosi tagságú társulások munkájáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a Club
Pannónia kerüljön törlésre az anyagból.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

7/ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 58/2014. (XII.11.) számu határozata:
A bizottság:
A lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
A feladatok a gazdasági programban és az ezzel összefüggő határozatokban kerüljenek
meghatározásra.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 59/2014. (XII.11.)
számu határozata:
A bizottság:
A lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót elfogadásra javasolja.
A feladatok a gazdasági programban és az ezzel összefüggő határozatokban kerüljenek
meghatározásra.

21

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 308/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:




Zalakaros város környezeti állapotáról készült tájékoztatást elfogadja.
Felkéri a Polgármestert, hogy a lakóhely környezeti állapotáról a lakosságot a 2015. februári
Lakossági Fórumon tájékoztassa.
A feladatok a gazdasági programban és az ezzel összefüggő határozatokban kerüljenek
meghatározásra.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Klie Zoltán Főépítész, Bognár Ottó településüzemeltetési üi.)

8/ Beszámoló a családsegítés tevékenységéről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 68/2014. (XII.11.) számu határozata:
A bizottság:
A családsegítés tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolja azzal, hogy az
intézmény a fenntartójának, a kistérségi társulásnak számoljon be a nehézségeikről, terveikről,
annak érdekében, hogy segítséget kapjanak a minőségi javulás, személyi és infrastrukturális
fejlesztés terén.
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Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 69/2014. (XII.11.)
számu határozata:
A bizottság:
A családsegítés tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolja azzal, hogy az
intézmény a fenntartójának, a kistérségi társulásnak számoljon be a nehézségeikről, terveikről,
annak érdekében, hogy segítséget kapjanak a minőségi javulás, személyi és infrastrukturális
fejlesztés terén.
Novák Ferenc: Kéri, hogy tegyenek meg mindent, hogy az épület több szervezetnek is otthont
adhasson, hogy méltó környezetet tudjanak biztosítani az eredményes munkához.
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 309/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:

A családsegítés tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy az intézmény a
fenntartójának, a kistérségi társulásnak számoljon be a nehézségeikről, terveikről, annak
érdekében, hogy segítséget kapjanak a minőségi javulás, személyi és infrastrukturális
fejlesztés terén.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens)

9/ Hangulat utca csapadékvíz-elvezetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti a Gazdasági bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 59/2014. (XII.11.) számu határozata:
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A bizottság:
A Hangulat utca csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó előterjesztést a 2015.évi költségvetés
tárgyalásakor, a rendelkezésre álló költségvetési források ismeretében javasolja
megtárgyalásra.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 60/2014. (XII.11.)
számu határozata:
A bizottság:
A Hangulat utca csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó előterjesztést a 2015.évi költségvetés
tárgyalásakor, a rendelkezésre álló költségvetési források ismeretében javasolja
megtárgyalásra.

Horváth Vencel: Mivel az önkormányzat költségvetési szabad forrásai nem lesznek többek 75
millió Ft-nál, ezért javasolja, hogy a döntéseket a tényleges költségvetés összeállításakor
hozzák meg a lehetősségek függvényében.

Novák Ferenc: A februári ülésen a költségvetés tárgyalásakor újra tárgyalják.
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 310/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Hangulat utca csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó előterjesztést a 2015.évi költségvetés
tárgyalásakor, a rendelkezésre álló költségvetési források ismeretében tárgyalja meg.
Határidő: 2015. február 15. – 2015. évi költségvetési rendelet tárgyalása
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző
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10/ Háziorvosi feladatok ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 64/2014. (XII.11.) számu határozata:
A bizottság:
A háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést javasolja elfogadásra, miszerint
2015. április 30-ig meghosszabbításra kerül a háziorvosi feladatok ellátására megkötött
megbízási szerződés.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 65/2014. (XII.11.)
számu határozata:
A bizottság:
A háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó előterjesztést javasolja elfogadásra, miszerint
2015. április 30-ig meghosszabbításra kerül a háziorvosi feladatok ellátására megkötött
megbízási szerződés.

Novák Ferenc: 2015. április 30-ig tovább folytatódik az egészségügyi ellátás megoldása.
Javasolja elfogadni.
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 311/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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1./ Jóváhagyja a háziorvosi alapellátási feladatok biztosításra vonatkozó, Dr. Tarnai
Zsuzsanna háziorvossal kötött megbízási szerződés III. számú módosítását, miszerint a
szerződés határideje 2015. április 30-ra módosul. A szerződés egyéb része változatlan marad.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.
2./ Jóváhagyja a háziorvosi ellátás működéséhez szükséges OEP finanszírozáson felüli
önkormányzati hozzájárulás (200.000,- Ft/hó) biztosítását az önkormányzat 2015. évi
költségvetése terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

11/ Mentőállomáshoz műszer beszerzési támogatás módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 66/2014. (XII.11.) számu határozata:
A bizottság:
A képviselőtestület 286/2014. (XI.27.) számu határozata módosiítását – a Zalakarosi
mentőállomás támogatási kérelmét az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 67/2014. (XII.11.)
számu határozata:
A bizottság:
A képviselőtestület 286/2014. (XI.27.) számú határozata módosítását – a Zalai Mentésügyi
Alapítvány támogatási kérelmét az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.
26

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

Képviselőtestület 312/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 286/2014. (XI.27.) önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A Zalai Mentésügyi Alapítvány (8900 Zalaegerszeg, Ady u. 69.) kérelme alapján a
mentőszolgálat eszközbeszerzéséhez - a kistérségi társulás településeinek az orvosi ügyelethez
biztosított hozzájárulásának arányában – 510 000 Ft támogatást biztosít.”
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

12/ A Zalakaros Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés
meghosszabbítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 313/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Felhatalmazza a polgármestert a Zalakaros Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó
bérleti szerződés meghosszabbítására.
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Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

13/ 2014-2020-as TOP fejlesztések
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: A közösségi háztól függetlenül kell meghozni a döntést, mivel a TOP-os
pályázatból nem finanszírozható a Fő u. 8., ha lesz rá igény, akkor külön forrást és megoldást
kell találni erre. Ismerteti a fejlesztési programot.
Amennyiben a többség úgy dönt, hogy a Fő u. 8-ban legyen, akkor javasolja, hogy ezeket
most képviselőtestületi határozattá emeljék, a programban lévőket.
Magyar Mária: A művelődési házzal együtt a 4 sávos út Termál út leszűkítésével kapcsolatos
dolgokat is a lakosság véleményének meghallgatása után tegyék határozati javaslattá.
Novák Ferenc: Akkor ezt nem tesszük bele, hanem a lakossági vélemény meghallgatása után?
Magyar Mária: Igen.
Novák Ferenc: Módosító javaslat ez.
Horváth Vencel: A lakosságot kell tájékoztatni. Vannak információs anyagok, van város, ahol
megmerték csinálni, hogy a parkolókat a föld alá vitték, megkell nézni, hogy 30 km-es
forgalomcsillapításba vitték át az összes utat a turizmusnak mindként oldalon szétválasztva,
külön gyalogos és kerékpárút kialakítással, hogy a ténylegesen idegenforgalomba lévő osztrák
kisvárosban 3 milliós vendégéjszakát tudnak produkálni, ahhoz szeretnének felzárkózni.
Novák Ferenc: Magyar Mária javaslatát szavazásra teszi fel, hogy csak a lakossági fórum
megtartását követően kerüljön bele a fejlesztési tervbe a Termál út forgalom csökkentő
építése, a promenád, most vegyék ki.
Képviselőtestület 1 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a javaslatot
nem fogadta el.

Kötő Attila: Támogatja a fejlesztési elképzeléseket azzal a kiegészítéssel, hogy a közösségi
ház kérdését külön tárgyalják. A rendezvényházra született látványtervet érdemes
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megismerni. Ha kikerül a közösségi ház és önálló napirendként tárgyalja a testület, úgy
támogatja a felsorolt fejlesztési célokat.
Novák Ferenc: Egyetért. Javaslat, hogy a 4.sz. határozati javaslat kerüljön ki.
Támogatja közösségi színtér megépítését a régi helyén, ne vonja vissza a képviselőtestület a
közösségi ház építéséről szóló döntést.
Kötő Attila: Pályázati forrásokból lehet, hogy meg lehet valósítani, ha ezekbe nem fér bele,
akkor egy későbbi, akár önálló építés, vagy másik pályázati forrás felkutatása.
Horváth Vencel: Ismét napirendre tűzzük, született egy döntés, ami már finanszírozva lett, a
hálózatfejlesztés, azt el kell utasítani, vagy fenn kell tartani, de 380 amperre nem lesz
szükség, azokat a döntéseket vissza kell vonni, ha kisebb épület lesz.
Novák Ferenc: A határozati javaslat 5. pontját akkor elfogadja.
A 4. pont vonatkozásában kérte, hogy név szerint döntsenek.
Horváth Vencel: Az előző döntés arról szólt, hogy nem azt a döntést fogadják el közösségi
háznak, amit korábban terveztek. Más típusúba gondolkodnak, csökkentett funkcióba kell
visszahozni, nem az eredetibe gondolkodnak.
Novák Ferenc: Ha kiveszik az eredetit, lehet, hogy örökre elvész a fejlesztés lehetősége.
Horváth Vencel: A csökkentett részt kell vissza hozni a képviselőtestület elé, nem vész el.
Kötő Attila: Ő nem csökkentettről beszélt, hanem ismételten kerüljön napirendre, el kell
dönteni, hogy csökkentett lesz-e vagy nem amikor önálló napirendként tárgyalják.
Novák Ferenc: A határozati javaslatba lévőkről szavazni kell. Vitatott téma a villamos
energiatöbblet leállítása a határozati javaslat 5. pontja.
A felsorsolt 6 pontból a 4. kivételével, van-e más vélemény?
Horváth Vencel: Pontosítása van, a 2/2-nél meg kell határozni, a Disz tér szerepelhet, a Fő
utcára vonatkozóan és a rendezvény házra vonatkozót pontosítani kell még.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Novák Ferenc: A 4 .pont kivételével szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: A 4. pont vonatkozásában nem ért egyet, név szerinti szavazást kér.
Horváth Vencel: A következő képviselőtestületi ülésre hozzuk be, így döntöttünk már.
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Novák Ferenc: Rendben.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A 4.pont kivételével tette fel a határozati javaslatot szavazásra
a polgármester a módosító javaslatokkal, így nincs benn a 4.pont a határozati javaslatban.
Mivel a munkatervnél döntöttek, hogy a közösségi ház előterjesztést külön napirendként
vissza kell hozni a lakossági fórumot megelőző képviselőtestületi ülésre, ahol egységes
álláspontot kialakítja a képviselőtestület.
Horváth Vencel: A 4. pont így kimegy.
Novák Ferenc: Egyetért, elfogadja ezzel.

Képviselőtestület az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot
hozta:

Képviselőtestület 314/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A 195/2014. (VIII.28.) számú határozatát annak felülvizsgálatát követően hatályon kívül
helyezi és a 2014-2020-as TOP fejlesztésekkel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
2./Jóváhagyja és egyetért azzal, hogy a 2014-2020-as évekre vonatkozó Területi Operatív
Programba az alábbi fejlesztések kerüljenek be, mint a legfontosabban megvalósítandók:
2.1.// a város rehabilitáció témakörben:
- Gyógyhelyi közpark fejlesztés
- Dísz tér átalakítás
- Termál út forgalomcsökkentő átépítése
- Régi településrész Petőfi utca mentén csapadékvíz elvezetés korszerű megoldása
2.2./ A turisztikai szolgáltatásfejlesztés témakörben:
- Komplex szolgáltatást biztosító rendezvényház és tér kialakítása a Dísz téren.
3./ A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert a tervezett fejlesztések megvalósításához
szükséges előtervek: tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészíttetésére.
4./ Egyetért az új közösségi házhoz igényelt többlet energia biztosításához szükséges - 3x80A
teljesítmény - kivitelezési munkáinak leállításával határozatlan időre.
5./ Az elfogadott és jóváhagyott 2014-2020. évi fejlesztési elképzelések listája az alábbi:
-

Zalakarosi iparterület fejlesztés
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-

Az Önkormányzat számára műszaki telephely építése
Óvoda épület tetőtér beépítésének közösségi helyszín kialakítása
Rendezvényház a Dísz téren
Gyógyüdülőhelyi központ kialakítása
Szent Anna templom környezetének felújítása
Tájház kialakítása
Zrínyi u.-i csomópont átépítése
Kerékpárút infrastruktúrafejlesztés II. ütem
Kerékpárút III. ütem.(Petőfi u. – Fő u., és Kossuth utca)
Közös Önkormányzati Hivatal épület energia korszerűsítés ( kazán, , hőszigetelés)
Közös Önkormányzati Hivatal nagytermének korszerűsítése
Közvilágítás korszerűsítés
Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú többfunkciós épület felújítása.
Általános iskola - tornaterem felújítása
Liget u. 28. szám alatti többfunkciós épület felújítása, korszerűsítése
Megújuló energiahasznosítás
Fenntartható Energia Akcióprogram elkészítése (SEAP)
Közművelődési-közgyűjteményi fejlesztések- új könyvtár építése
Hátrányos helyzetű településrészek fejlesztése
Az Önkormányzat, a Zalakarosi Civilek Egyesülete és a Gránit Gyógyfürdő együttműködése
keretében egészségmegőrző, preventív programok és előadások szervezése
Térfigyelő kamerák rendszerének bővítése
Termáltó és Ökopart fejlesztés - II. ütem
Zalakarosi új élményfürdő csarnok különleges attrakciókkal
Minőségi szálláshely szolgáltatás kialakítása a fürdőn
Bel-és kültéri gyógy centrum fejlesztése, minőségi gyógyászati szolgáltatások kialakítása
Gyógyhelyi közpark fejlesztése
Fürdő vendégház bővítése
Sportlétesítmények fejlesztése, Zalakaros utánpótlás edzőközponttá fejlesztése (Sportcentrum
kialakítása)
Vallási turizmus fejlesztése
50 m-es uszoda építés
Korcsolyapálya építés palánkkal
Könnyűszerkezetes sportcsarnok építése 1000 fős lelátóval
Műfüves labdarúgópálya kialakítása
Városi sportcentrum - futópálya kialakítása
Strand-focipálya lefedése
Határidő: folyamatos
azonnal- 4. pont esetében
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda települési stratégiai referens
Klie Zoltán főépítész
Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző
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14/ Közvilágítás bővítések
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti a gazdasági bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 67/2014. (XII.11.) számu határozata:
A bizottság:
A közvilágítás bővítés vonatkozásában az alábbiakat javasolja elfogadásra:
A hivatal a Zalaber Kft és Magyar Mária képviselő asszony bevonásával állítson fel
fontossági sorrendet, költségbecsléssel, és ennek függvényében tervezik a 2015. évi
költségvetésben a közvilágítás bővítésének feladatait.
A költségbecslés és sorrend felállítás határideje: 2015. január 15.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 68/2014. (XII.11.)
számu határozata:
A bizottság:
A közvilágítás bővítés vonatkozásában az alábbiakat javasolja elfogadásra:
A hivatal a Zalaber Kft és Magyar Mária képviselő asszony bevonásával állítson fel
fontossági sorrendet, költségbecsléssel, és ennek függvényében tervezik a 2015. évi
költségvetésben a közvilágítás bővítésének feladatait.
A költségbecslés és sorrend felállítás határideje: 2015. január 15.

Horváth Vencel: A 3 tagú bizottság felállítását megszavazták már, Magyar Mária, Bognár
Ottó és egy szakértő.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal.

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

Képviselőtestület 315/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:

32

A közvilágítás bővítés vonatkozásában a hivatal Magyar Mária képviselő asszony, Bognár
Ottó hivatali műszaki ügyintéző és a Zalaber Kft. bevonásával állítson fel fontossági
sorrendet, költségbecsléssel, és ennek függvényében tervezik a 2015. évi költségvetésben a
közvilágítás bővítésének feladatait.
Határidő: 2015. január 15. - A költségbecslés és sorrend felállítás határideje
2015. február 15.- Képviselőtestület elé történő beterjesztés határideje
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző

15/ Települési értéktárral kapcsolatos pályázati lehetőség
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Pályázat jelent meg települési értékek megjelenítésével kapcsolatos
lehetőségekről. Javasolja, hogy benyújthassák a pályázatot, amely 100 %-os támogatottságú.
A BLOKK intézményvezető legyen a felelőse.
Horváth Vencel: Van-e a pályázattal kapcsolatos önkormányzatot később terhelő fenntartási
költség és kényszer?
Novák Ferenc: Nincs.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 316/2014. (XII.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1./ Pályázatot kíván benyújtani a HUNG-2014 C hungarikum pályázati felhívásra, amely a
Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására nyújt lehetőséget.
2./ Felkéri a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde Közösségi Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy
gondoskodjon a pályázati anyag elkészítéséről vagy készíttetéséről illetve annak határidőben
való benyújtásáról.
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Határidő: 2015. január 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Farkas Tibor BLOKK vezető, Magyarné Kovács Judit pénzügyi
osztályvezető)

Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a lakosságot, hogy küldöttség jött meg tegnap az
egyházközség képviseletében Krakkóból, Háda László vezetésével. Megtiszteltetés érte őket,
ereklyét kaptak a krakkói bíboros úrtól a templom javára. Méltó megjelentetését is meg tudják
oldani a templomban, igyekezik az egyházközség, most szerény körülmények között került
elhelyezésre.
Novák Ferenc Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és a nyílt
ülést 17,35 órakor bezárja.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Benkőné Gulyás Edit
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő
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