Határozat: 192 - 211
Rendelet: 15 - 16

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. OKTÓBER 14-én
megtartott nyílt ALAKULÓ üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. október 14-én 14,00
órai kezdettel megtartott nyílt ALAKULÓ üléséről.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Deutschné Lang Erika, Marton Tamás,
Süslecz Árpád, Szirtes Balázs képviselők, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Rédics László HVB elnöke, Kötő Attila, Manninger
Jenő Zm.Közgy.elnöke, Szirtes Lajos, Berke László a nagykanizsai rendőrkapitányság
helyettes vezetője, Tóth Árpád mb.őrsparancsnok.
Süslecz Árpád korelnök: Köszönti a 2010. október 3-i választás során megválasztott
képviselőket, a polgármestert és a Képviselőtestület Alakuló Ülését megnyitja.
Felkéri a jelenlévőket a nemzeti és az európai unió himnuszának meghallgatására.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 6 képviselő az ülésen jelen
van.
Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy a megválasztott polgármester tagja a
Képviselőtestületnek, s a Képviselőtestület határozatképessége, döntéshozatala, működése
szempontjából települési képviselőnek tekintendő.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József 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.
Javaslatot tesz az ülés napirendjére:
Napirend:
1/ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményéről
Előadó: Rédics László a HVB elnöke
2/ A Képviselőtestület eskütétele
3/ A Polgármester eskütétele
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4/ A Polgármesteri Program ismertetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/1/ Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Süslecz Árpád korelnök
5/2/ Képviselői tiszteletdíjakról szóló Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
5/3/ Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Süslecz Árpád korelnök
6/ SZMSZ módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
7/ Alpolgármesterek választása
Előadó: Süslecz Árpád korelnök
8/ Alpolgármesterek eskütétele
9/ Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Süslecz Árpád korelnök
10/ Bizottságok létrehozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Gazdasági program felülvizsgálatának (elkészítésének) elrendelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/1/ Képviselői összeférhetetlenségi okokról tájékoztató
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
13/2/ Polgármesterrel összefüggő összeférhetetlenségi okok vizsgálata
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
14/ Vagyon-nyilatkozat tételről tájékoztató
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
15/ Egyéb ügyek
15/1/ Önkormányzat kapcsolatrendszere, különös tekintettel Zalakaros egyes társulásokban
való részvételére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/2/ Lakáshasználati kérelem - Adorján Zoltán kérelme
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Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/3/ Vörösiszap-áradat károsultjainak támogatása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Javasolja a Képviselőtestületnek, hogy – előzetes egyeztetések alapján – az 1-9. napirendek
korelnökként történő vezetésével értsen egyet, majd a 10. sz. napirend tárgyalásától az ülés
vezetését a korelnök a polgármesternek adja át.

Zárt ülés keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
7., 13/2., 15/1, 15/2. sz. napirendek.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslat, a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre
vonatkozó javaslat, valamint az ülés vezetésére vonatkozó ügyrendi javaslatot.
Czirákiné Pakulár Judit: Nem ért egyet azzal, hogy a 15/1. sz. napirend, amely az
önkormányzat kapcsolatrendszerére vonatkozik, zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra.
Dr Józsa Zsanett: Az Ötv.12.§. /4/ bek. alapján személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a
nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, zárt ülést kell tartani.
Az előterjesztés első része tájékoztatásként bemutatja az önkormányzat kapcsolatrendszerét,
míg a másik része az egyes szervezetekben való képviseletre, konkrét személyekre vonatkozó
javaslatot tartalmazza. Amennyiben az érintettek a nyílt tárgyalásba beleegyeznek, úgy a
napirend nyílt ülésen kerül tárgyalásra.
Süslecz Árpád: Szavazásra teszi fel a 15/1. sz. napirend nyílt ülés keretében történő
tárgyalását azzal, hogy a képviselők a személyükre vonatkozó javaslat tekintetében
beleegyeznek a nyilvános ülésen történő tárgyalásba.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a nyilvános és
zárt ülésre tett napirendi javaslatot, valamint az ülés vezetésére vonatkozó ügyrendi javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 192/2010. (X.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal, valamint az ülés
vezetésére vonatkozó ügyrendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre (7., 13/2., 15/2.) zárt ülés
megtartását.
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1/ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményéről
Előadó: Rédics László a HVB elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Rédics László, a HVB elnöke: Köszönti a megjelenteket. Ismerteti a választás végleges
eredményét.
Süslecz Árpád korelnök: Megköszönte a HVB tájékoztatóját és szavazásra teszi fel a
tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a HVB
tájékoztatóját tudomásul vette.

2/ A Képviselőtestület eskütétele
/Az eskü letételét tanúsító jegyzőkönyv mellékelve./
Süslecz Árpád korelnök: Az Ötv. 19.§. alapján a települési képviselők az alakuló ülésen esküt
tesznek.
Felkéri a képviselőket, hogy Rédics László a HVB elnöke előtt tegyék le az esküt:
Rédics László a HVB elnöke ismerteti az eskü szövegét:
„Én, ……………………………(a képviselő neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar
Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő
feladataimat a ZALAKAROS fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen”
Süslecz Árpád korelnök: Megállapítja, hogy Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit,
Deutschné Lang Erika, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs képviselők az esküt
letették.
Felkéri Rédics László urat, a HVB elnökét, hogy a képviselők részére a Megbízóleveleket
adja át.
Rédics László: A Megbízóleveleket a képviselők részére átadja.
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3/ A Polgármester eskütétele
/Az eskütételt tanúsító jegyzőkönyv mellékelve./
Süslecz Árpád korelnök: Az Ötv. 32.§. alapján a Polgármester a megválasztását követően
esküt tesz a Képviselőtestület előtt.
Felkéri Novák Ferenc polgármester urat, hogy Rédics László a HVB elnöke előtt tegye le az
esküt.
Rédics László a HVB elnöke ismerteti az eskü szövegét:
„Én, ……………………………(a polgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a
Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő
feladataimat a ZALAKAROS fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen”
Felkéri Rédics László urat, a HVB elnökét, hogy a polgármester részére a Megbízólevelet
adja át.
Rédics László: A Megbízólevelet Novák Ferenc polgármester úr részére átadja.

4/ A Polgármesteri Program ismertetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Süslecz Árpád korelnök: Felkéri Novák Ferencet a Polgármesteri program ismertetésére.
Novák Ferenc: Ismerteti a polgármesteri programot.
(Jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Süslecz Árpád korelnök: Szavazásra teszi fel a Polgármesteri program elfogadását.
Képviselőtestület a Polgármesteri programot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 193/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármesteri Programot az előterjesztésnek elfogadja.

5/1/ Polgármester illetményének megállapítása
Előadó: Süslecz Árpád korelnök
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád korelnök: A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Tv.3. §-a alapján a
polgármesteri illetmény megállapítására kerül sor.
Bejelenti, hogy Novák Ferenc polgármester úr személyes érintettséget jelentett be, és az
előzetes egyeztetés alapján a döntéshozatalban nem kíván részt venni.
Szavazásra teszi fel a polgármester szavazásból történő kizárását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 194/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Novák Ferenc polgármestert személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Süslecz Árpád korelnök: Felkéri a Jegyző Asszonyt az illetményre vonatkozó előterjesztés
ismertetésére.
Dr Józsa Zsanett: Ismerteti az előterjesztést és tájékoztatja a testületet a polgármester
jogállásáról szóló törvény alapján az illetmény és a költségátalány megállapításának
szabályairól.
Süslecz Árpád korelnök: Javasolja, hogy a polgármester illetményét bruttó 521.800,- Ft
összegben, költségtérítését 25 %-os mértékben állapítsa meg a képviselőtestület.
Marton Tamás: A kiküldött testületi anyagból kiderül, hogy a képviselőtestület tagjainak
javadalmazása csökkentésre kerül, ezért megfontolásra javasolja a polgármester számára az
illetmény összegére vonatkozó javaslatot. A polgármester költségtérítésének elszámolása
történhet számlák alapján, vagy átalány formájában, a polgármester döntésétől függően.
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Véleménye szerint a költségtakarékosságnak a polgármester esetében is érvényesülnie
kellene.
Novák Ferenc: Az illetmény megállapításánál kéri figyelembe venni, hogy főállásban látja el
a tevékenységet, az illetmény az ő munkabére, míg a képviselők a munkájuk mellett ellátott
tevékenységért kapják a tiszteletdíjat. Azonban nyitott bármely képviselői javaslatra. A
költségtakarékosság érdekében módosítja a költségátalányra vonatkozó kérését, amelyet 20
%-os mértékben javasol megállapításra.
Marton Tamás: Nem ért egyet a javaslattal, de elfogadja.
Süslecz Árpád: Szavazásra teszi fel a polgármester illetményének bruttó 521.800,- Ft
összegben, költségtérítésének 20 %-os mértékben történő megállapítását. .
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 195/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Az 1994. évi LXIV. Tv. 3. §-ában biztosított jogkörében Novák Ferenc főállású
polgármester illetményét bruttó 521.800,- Ft/hó összegben állapítja meg.
Költségátalánya: 20 %
A megállapított illetménynek megfelelően az okirat elkészítésére a szükséges
intézkedést meg kell tenni.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

5/2/ Képviselői tiszteletdíjakról szóló Önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Felkéri Jegyző Asszonyt a képviselői illetményre vonatkozó előterjesztés
ismertetésére.
Dr Józsa Zsanett: Ismerteti az előzetes egyeztetések alapján kiegészített rendelet-tervezetet.
Süslecz Árpád: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
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Képviselőtestül 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
15/2010. (X.14.) számú rendelete
A TELEPÜLÉSI KÉPVISELŐK KÖLTSÉGTÉRITÉSÉRŐL,
ÉS EGYÉB JUTTATÁSOKRÓL SZÓLÓ 10/1992. /IX.22./ SZÁMÚ RENDELETÉNEK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1)
bekezdése és az 1994. évi LXIV. Törvény 17.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
1.§.
A települési képviselők költségtérítéséről és egyéb juttatásairól szóló 10/1992.(IX.22.) számú
rendelet ( továbbiakban: Ör.) 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Költségtérítés
2. §.
/2/ A képviselő havi tiszteltdíja (alapdíj) a Ktv. 43.§. /1/ bek. szerint megállapított
illetményalap és 1,8 szeres szorzó szorzata.
2. §.
Az Ör. 4.§ szakasza az alábbiak szerint módosul:
A tiszteletdíj
4. §.
/1/ Az állandó bizottság elnöke, – az alapdíjon tú1- alapdíj 45 %-ának megfelelő összegű
tiszteletdíjra jogosult.
/2/ A bizottságok képviselő tagjai - alapdíjon túl – az alapdíj 30%-ának megfelelő összegű
tiszteletdíjra jogosultak.
/3/ Az eseti bizottság tagjai és e bizottságok nem képviselő tagjai a bizottsági munkáért, az
eseti megbízást teljesítve az alapdíj 45 %-ának megfelelő összegű tiszteletdíjra jogosultak.
/4/ Az állandó bizottságok nem képviselő tagjai az alapdíj 45%-ának megfelelő összegű
tiszteletdíjra jogosultak.
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3. §.
Záró rendelkezések
/1/A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ Rendelkezéseit a 2010. október havi kifizetéseknél alkalmazni kell.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010. október 14. napján.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Süslecz Árpád: Javasolja az ülés felfüggesztését az elfogadott rendelet kihirdetéséig, melyre
felkéri a jegyzőt.
A jegyző a helyben szokásos módon kihirdetette a rendelet, így az hatályos.
A kihirdetés után az ülés folytatódik.

5/3/ Képviselői tiszteletdíjak megállapítása
Előadó: Süslecz Árpád korelnök
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Felkéri a polgármestert az elfogadott rendelet szerinti tiszteletdíjak
összegének ismertetésére.
Novák Ferenc: Az előbbiekben elfogadott ör. szerint a tiszteletdíjak az alábbiak szerint
alakulnak:
Képviselői alapdíj: 69.570.-Ft,
Ha a képviselő bizottsági elnök is: 100.876.-Ft
Ha a képviselő bizottsági tag: 90.441.-Ft
Ha a képviselő bizottság elnöke és más bizottság tagja: 100.876.-Ft
Bizottságok nem képviselő tagjai: 31.306.-Ft összegű tiszteletdíjban részesül.
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6/ SZMSZ módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Felkéri a jegyzőt az előterjesztés ismertetésére.
Dr Józsa Zsanett: Ismerteti az SZMSZ módosításának indokát.
Süslecz Árpád: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
16/2010. (X.14.) számú 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 26. § az alábbiak szerint módosul:
Az alpolgármester
26. §.
(1) A Képviselőtestület – a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a Képviselőtestület
megbízatásának időtartamára – tartós távollét esetén a polgármester helyettesítésére,
munkájának a segítésére alpolgármestert/alpolgármestereket (továbbiakban alpolgármester)
választ, tekintettel az Ötv. 34.§. /1/ bek. előírásaira.
(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával és megbízása alapján társadalmi
megbízatásban látja el feladatait.
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(3) Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak
jogállására az ÖTV 34.§. /2/ bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az alpolgármester megfelelően irányadók a polgármesterre vonatkozó szabályok
2.§
Záró rendelkezések
(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010. október 14. napján.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Süslecz Árpád: Javasolja az ülés felfüggesztését az elfogadott rendelet kihirdetéséig, melyre
felkéri a jegyzőt.
A jegyző a helyben szokásos módon kihirdetette a rendelet, így az hatályos.
A kihirdetés után az ülés folytatódik.

8/ Alpolgármester eskütétele
/Az eskü letételét tanúsító jegyzőkönyv mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az alpolgármester választás eredményét.
A Képviselőtestület Kötő Attila Zalakaros, Kapitány köz 4. szám alatti lakost
alpolgármesternek megválasztotta.
Felkéri Kötő Attila alpolgármestert, hogy a képviselőtestület előtt tegye le az esküt.
Rédics László HVB elnöke: Ismerteti az eskü szövegét.
„Én, ……………………………(az alpolgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a
Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és
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megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő
feladataimat a ZALAKAROS fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen”
Süslecz Árpád: Felkéri Novák Ferenc polgármestert, hogy az alpolgármester részére a
Megbízólevelet adja át.
Novák Ferenc: A Megbízólevelet Kötő Attila alpolgármester úr részére átadja.

9/ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Süslecz Árpád korelnök
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: A Pt.tv. 3-4.§-a alapján az alpolgármester tiszteletdíjának mértékét úgy kell
megállapítani, hogy az ne érje el a polgármester részére megállapított összeget, de nem lehet
magasabb az önkormányzati illetményalap 4,5-6,5 -szeres szorzatánál sem.
Novák Ferenc: Az előzetes egyeztetés alapján a megválasztott társadalmi megbízatású
alpolgármester vagy alpolgármesterek tiszteletdíját bruttó 110.500,- Ft/hó összegben
javasolja megállapítani, tekintettel arra, hogy a megválasztott társadalmi megbízatású
alpolgármesterek kérésére tiszteletdíjukat a törvényben foglaltaknál kisebb összegben kérték
megállapítani.
/Írásbeli nyilatkozat az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez mellékelve./
Marton Tamás: Hogy alakul az alpolgármester költségtérítése?
Dr Józsa Zsanett: Tekintettel arra, hogy az alpolgármester előzetesen nem nyújtott be írásbeli
kérelmet a költségátalány mértékére vonatkozóan, így az írásbeli kérelem testület által történő
elbírálásáig az alpolgármester tételes költségelszámolás alapján kapja meg költségtérítését.
Süslecz Árpád: Szavazásra teszi fel a javaslatot az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozóan.
A szavazatok alapján megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 196/2010. (X.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az 1994. évi LXIV. Tv. 3. §-ában biztosított jogkörében Kötő Attila társadalmi
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 110.500,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A tiszteletdíj folyósításáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.
Határidő: 2010. október 20.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Süslecz Árpád korelnök: Bejelenti, hogy a 2010. október 3-i Önkormányzati választásokon
alapuló új Képviselőtestület megalakult.
A Képviselőtestületi ülés további vezetésére felkéri Novák Ferenc polgármester urat.
A Képviselőtestületnek kíván eredményes, jó munkát és jó együttműködést a Polgármesteri
Hivatallal és a település lakosságával.

10/ Bizottságok létrehozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Talián János, Kiss Mihály, Vörös Lászlóné.
Novák Ferenc: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének javasolja Marton Tamás
képviselőt.
Megkérdezi Marton Tamás képviselő urat, hogy elfogadja-e a jelölést.
Marton Tamás: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik, és
bejelenti személyes érintettségét.
Szavazásra teszi fel a kizárásra vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 197/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Marton Tamás képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.
Szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Városfejlesztési
Tamás képviselő személyére vonatkozó javaslatot.

bizottsági elnöki tisztségére Marton

Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottság elnökére tett javaslatot 6 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
A bizottság tagjának javasolja Böröcz József képviselőt.
Megkérdezi Böröcz József képviselő urat, hogy elfogadja-e a jelölést.
Böröcz József: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik, és
bejelenti személyes érintettségét.
Szavazásra teszi fel a kizárásra vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 198/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Böröcz József képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagságára Böröcz József
képviselő személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottsági tagságra Böröcz József személyre
tett javaslatot 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
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A bizottság tagjának javasolja Szirtes Balázs képviselőt.
Megkérdezi Szirtes Balázs képviselő urat, hogy elfogadja-e a jelölést.
Szirtes Balázs: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik, és
bejelenti személyes érintettségét.
Szavazásra teszi fel a kizárásra vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 199/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Szirtes Balázs képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból kizárja.

Szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottsági tisztségre Szirtes Balázs
képviselő személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottsági tagságra Szirtes Balázs személyre
tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta.
A bizottság tagjának javasolja Talián János Zalakaros, Alsóhegyi u. 13. szám alatti
lakost.
Megkérdezi Talián János urat, hogy elfogadja-e a jelölést.
Talián János: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Szavazásra teszi fel a Pénzügyi és Városfejlesztési bizottsági tisztségre Talián János
Zalakaros, Alsóhegyi u. 13. szám alatti lakos személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottsági tagságra Talián János személyre
tett javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
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1. Humánpolitikai bizottság elnökének Böröcz József képviselőt javasolja.
Megkérdezi Böröcz József képviselő urat, hogy elfogadja-e a jelölést.
Böröcz József: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik, és
bejelenti személyes érintettségét.
Szavazásra teszi fel a kizárásra vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással a
kizárásra vonatkozó javaslatot nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 200/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Böröcz József képviselőt a szavazásból nem zárja ki.

Böröcz József: Szavazásra teszi fel a az Humánpolitikai bizottsági elnöki tisztségére Böröcz
József képviselő személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottság elnökére tett javaslatot 5 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.
2. A bizottság tagjának javasolja Szirtes Balázs képviselőt.
2.1 Megkérdezi Szirtes Balázs képviselő urat, hogy elfogadja-e a jelölést.
Szirtes Balázs: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik, és
bejelenti személyes érintettségét.
Szavazásra teszi fel a kizárásra vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással a
javaslatot elfogadta.
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Képviselőtestület 201/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Szirtes Balázs képviselőt a szavazásból kizárja.

Szavazásra teszi fel a az igazgatási és ügyrendi bizottsági tisztségre Szirtes Balázs képviselő
személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottsági tagságra Szirtes Balázs személyre
tett javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
2.2. A bizottság tagjának javasolja Vörös Lászlóné Zalakaros, Kossuth u. 5. szám alatti
lakost.
Megkérdezi Vörös Lászlóné asszonyt, hogy elfogadja-e a jelölést.
Vörös Lászlóné: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.
Szavazásra teszi fel a Humánpolitikai bizottsági tisztségre Vörös Lászlóné Zalakaros, Kossuth
u. 5. szám alatti lakos személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottsági tagságra Vörös Lászlóné személyre
tett javaslatot 7 igen szavazattal,ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
1. Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnökének javasolja Süslecz Árpád képviselőt.
Megkérdezi Süslecz Árpád képviselő urat, hogy elfogadja-e a jelölést.
Süslecz Árpád: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik, és
bejelenti személyes érintettségét.
Szavazásra teszi fel a kizárásra vonatkozó javaslatot.

A képviselőtestület 2 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a javaslatot
nem fogadta el.
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Képviselőtestület 202/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Süslecz Árpád képviselőt a szavazásból nem zárja ki.

Szavazásra teszi fel a az ügyrendi és igazgatási bizottsági elnöki tisztségére Süslecz Árpád
képviselő személyére vonatkozó javaslatot.

Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottság elnökére tett javaslatot …5 igen
szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással elfogadta.
2. A bizottság tagjának javasolja Czirákiné Pakulár Judit képviselőt.
2.1 Megkérdezi Czirákiné Pakulár Judit képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e a jelölést.
Czirákiné Pakulár Judit: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba
beleegyezik, és bejelenti személyes érintettségét.
Szavazásra teszi fel a kizárásra vonatkozó javaslatot.

A képviselőtestület 2igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a javaslatot nem
fogadta el.

Képviselőtestület 203/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Czirákiné Pakulár Judit képviselőt a szavazásból nem zárja ki.
Szavazásra teszi fel a az igazgatási és ügyrendi bizottsági tisztségre Czirákiné Pakulár Judit
képviselő személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottsági tagságra Czirákiné Pakulár Judit
személyre tett javaslatot 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta.
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2.2. A bizottság tagjának javasolja Kiss Mihály Zalakaros, Újmajor 2. szám alatti lakost.
Megkérdezi Kiss Mihály urat, hogy elfogadja-e a jelölést.
Kiss Mihály: A jelölést elfogadja és nyilvános ülésen való tárgyalásba beleegyezik.

Szavazásra teszi fel a az igazgatási és ügyrendi bizottsági tisztségre Kiss Mihály Zalakaros,
Újmajor 2. szám alatti lakos személyére vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselőtestület a bizottsági tagságra Kiss Mihály személyre
tett javaslatot 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Képviselőtestület a fenti szavazatok alapján az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 204/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Az SZMSZ 23. §-ában biztosított jogkörében létrehozza a
1/ Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságot
A bizottság létszámát 4 főben állapítja meg.
A bizottság elnökének: Marton Tamás képviselőt
A bizottság tagjának: Böröcz József képviselőt
Szirtes Balázs képviselőt
Talián János Zalakaros, Alsóhegyi u. 13. szám alatti lakost
megválasztotta.
2/ Humánpolitikai Bizottságot
A bizottság létszámát 3 főben állapítja meg.
A bizottság elnökének: Böröcz József képviselőt
A bizottság tagjának: Szirtes Balázs képviselőt
Vörös Lászlóné Zalakaros, Kossuth u. 5. szám alatti lakost
megválasztotta.
3/ Ügyrendi és Igazgatási Bizottságot
A bizottság létszámát 3 főben állapítja meg.
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A bizottság elnökének: Süslecz Árpád képviselőt
A bizottság tagjának: Czirákiné Pakulár Judit képviselőt
Kiss Mihály Zalakaros, Ujmajor u. 2. szám alatti lakost
megválasztotta.
4/ Az egyes bizottságok ügyviteli teendőinek ellátására köztisztviselőt kell
megbízni.
Határidő: 2010. október 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

11/ SZMSZ felülvizsgálatának elrendelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: A helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 18. §-a alapján a
képviselőtestület működésének részletes szabályait az SZMSZ-ről szóló rendeletében
határozza meg. Az Ötv-t módosító 1994. évi LXIII. Tv. 62. §. /5/ bekezdés rendelkezése
szerint az SZMSZ-ek felülvizsgálatára az alakuló ülést követő 6 hónap áll rendelkezésre.
Javaslom a képviselőtestületnek, hogy rendelje el a 5/2003.(IV.25.)
számú ör.
felülvizsgálatát.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 205/2010. (X.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli az Önkormányzat és szervezi szervezeti és működési szabályzatáról
szóló Zalakaros Város Önkormányzata 5/2003. /IV.25./ számú Rendeletének
felülvizsgálatát.
Határidő: 2011. április 14.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
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12/ Gazdasági program felülvizsgálatának (elkészítésének) elrendelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 206/2010. (X.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli Zalakaros Város Önkormányzata Gazdasági Programjának
felülvizsgálatát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10.§ (1)
bekezdésére és 91.§ szakaszára figyelemmel.
Határidő: 2011. április 14.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

13/ Képviselői összeférhetetlenségi okokról tájékoztató
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatást ad az összeférhetetlenségi eljárásról. Tájékoztatja a testületet
arról, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére azok felmerülésétől számított 30 nap áll
rendelkezésre. Kéri, hogy a képviselők tekintsék át és szükség esetén jelentsék be az
összeférhetetlenség tényét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a tájékoztatót elfogadását.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 207/2010. (X.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A képviselői összeférhetetlenségi okokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

14/ Vagyon-nyilatkozat tételről tájékoztató
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatást ad a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről. Felhívja a
figyelmet, hogy a képviselői tisztségből eredő jogosultságok és kötelezettségek a
vagyonnyilatkozat letételét követően gyakorolható.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 208/2010. (X.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A vagyonnyilatkozat-tételről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

15/ Egyéb ügyek
15/1/ Önkormányzat kapcsolatrendszere, különös tekintettel Zalakaros egyes
társulásokban való részvételére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: A napirend tárgyalását a képviselőtestület a 192/2010. (X.14.) számu
határozatában a nyilvános ülés napirendjére vette fel, mivel az érintett képviselők a
személyüket érintő kérdésben hozzájárultak annak nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
Javasolja, hogy a képviselőtestület az érintett képviselőket személyes érintettség cimén ne
zárja ki a szavazásból. Javasolja továbbá, hogy a személyes érintettség tekintetében
együttesen szavazzon a képviselőtestület.
23

Szavazásra teszi Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Szires Balázs, Marton Tamás,
Deutschné Lang Erika, személyes érintettség címén szavazásból történő kizárására vonatkozó
nemleges javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 209/2010. (X.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az Önkormányzat kapcsolatrendszere, különös tekintettel Zalakaros egyes
társulásokban való részvételére című napirend tárgyalásánál Czirákiné Pakulár Judit,
Süslecz Árpád, Szires Balázs, Marton Tamás, Deutschné Lang Erika képvelőket
személyes érintettség címén a szavazásból nem zárja ki.

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy az Egészséges Városokért
Szövetség elnöke levélben kereste meg arra vonatkozóan, hogy Zalakaros Város
Önkormányzatát, továbbra is az eddigi képviseletet ellátó Dr Hegedüs Ferenc háziorvos
képviselje. Javasolja, hogy a képviselőtestület értsen egyet ezen javaslattal.
Szavazásra teszi fel Dr Hegedüs Ferenc személyét az Egészséges Városokért Szövetségben
való képviseletre.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr Hegedüs
Ferenc háziorvos Egészséges Városokért Szövetségben való képviseletét elfogadja.
Novák Ferenc polgármester: A TÖOSZ-ban, a Balatoni Szövetségben, Innovatív Dél-Zalai
Vidékfejlesztési Egyesületben az önkormányzat képviseletét ugyancsak saját maga látja el.
A Fürdővárosok Szövetségében javasolja Czirákiné Pakulár Judit képviselőt az önkormányzat
képviseletével megbízni.
Megkérdezi képviselő asszonyt, hogy a Fürdővárosok Szövetségével való kapcsolattartásra
vonatkozó javaslatot elfogadja-e.
Czirákiné Pakulár Judit: A képviseletre vonatkozó javaslatot elfogadja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Czirákiné
Pakulár Judit képviselő Fürdővárosok Szövetségében az önkormányzat képviseletének
ellátására vonatkozó javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: A Zalai Borút Egyesületben az önkormányzat képviseletét Süslecz Árpád
képviselő lássa el. Megkérdezi a képviselő urat, hogy elvállalja-e a képviseletet.
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Süslecz Árpád: Elvállalja a képviseletet a Zalai Borut Egyesületnél.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Süslecz
Árpád képviselő a Zalai Borut Egyesületben az önkormányzat képviseletének ellátására
vonatkozó javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: A Club Pannónia-ban való képviselet ellátására Szirtes Balázs képviselőt
javasolja. Megkérdezi a képviselő urat, hogy elvállalja-e a képviseletet.
Szirtes Balázs: A Club Pannónia-ban való képviseletet vállalja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Szirtes
Balázs képviselő Club Pannónia-ban az önkormányzat képviseletének ellátásra vonatkozó
javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulásban az
önkormányzat képviseletét Marton Tamás képviselő lássa el. Megkérdezi a képviselő urat,
vállalja-e a képviseletet.
Marton Tamás: A képviseletet vállalja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a Zalaispa
Hulladékgazdálkodási Társulásban Marton Tamás képviselő, az önkormányzat képviseletének
ellátására vonatkozó javaslatot elfogadta.
Czirákiné Pakulár Judit: Bejelentette, hogy a korábbi ciklusban az önkormányzatot ő
képviselte és a társulásban a felügyelő bizottságnak is tagja volt. Bejelenti, hogy a Zalaispa
Felügyelő Bizottsági Tagságáról lemond.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a Zalakarosi Turisztikai Egyesületben az önkormányzat
képviseletét Deutschné Lang Erika képviselő asszony lássa el. Megkérdezi képviselő
asszonyt, hogy vállalja-e a képviseletet.
Deutschné Lang Erika: Vállalja a képviselet ellátását.
Czirákiné Pakulár Judit: Az egyesület létrehozásának céljairól szól. Az első elnöke ő volt az
egyesületnek. Pozitív tapasztalatokkal a város érdekében hatékonyan tudott az egyesület
tevékenykedni a turizmusban érdekeltek összefogásával. Jó eredményeket értek el pályázati
támogatásokban is. Fő feladata az volt, hogy önkormányzati támogatással az átadott feladatok
teljesítését, valamint az önkormányzati elvárásokat érvényesítse az önkormányzat céljainak
megfelelően. Kiegyensúlyozó szerepet töltött be az egyesületben. Kéri, hogy indokolják meg
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a visszahívását, mivel azt nem tartja jogosnak. Szeretne ebben a tisztségben tovább dolgozni.
Tudomásul veszi, hogy jelenleg nincsen abban a helyzetben, hogy mint a legtöbb szavazatot
kapó képviselő számára alpolgármesteri tisztséget ajánljanak fel, ezért javasolja, hogy
fontolják meg az eddigi tevékenységét és tegyék lehetővé, hogy továbbra is a Turisztikai
Egyesületben dolgozhasson.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a képviselőtestület vonja vissza Czirákiné Pakulár Judit
képviseletét az egyesületben, mivel az új képviselőtestület új szellemben, új célokat
meghatározva, máshova kívánja a hangsúlyt helyezni a turizmusban.
Czirákiné Pakulár Judit az egyesülettel továbbra is jogviszonyban fog állni a fennálló
szerződésére tekintettel.
Czirákiné Pakulár Judit: Az egyesülettel fennálló jogviszonya nem a turisztikai feladat
ellátásra, hanem a TDM-es pályázat projektmenedzseri feladataira vonatkozik.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi Czirákiné Pakulár Judit visszahívását.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 1 ellenszavazattal a javaslatot
elfogadta.

Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a Turisztikai Egyesület
alapszabálya szerint amennyiben Czirákiné Pakulár Judit képviseleti jogát visszavonják, az
nem jelenti azt, hogy az elnökségben betöltött posztját is visszavonnák.
Az önkormányzat által delegált személy addig nem lesz választható, amíg Czirákiné Pakulár
Judit le nem mond az elnökségi tisztjéről vagy a közgyűlés vissza nem vonja.
Novák Ferenc:Szavazásra teszi a Zalakarosi Turisztikai Egyesületbe Deutschné Lang Erika
önkormányzati képviselő delegálását.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 2 ellenszavazattal a javaslatot
elfogadta.
Dr Józsa Zsanett: A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásában a társulási tanács tagjai a
polgármesterek. A polgármester helyettesítésének rendjéről a képviselőtestület külön
határozatban rendelkezik. Javasolja, hogy erről a következő ülésen döntsön a
képviselőtestület.
Novák Ferenc: Megállapítja, hogy a fenti szavazatok alapján a képviselőtestület az alábbi
határozatot hozta¨
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Képviselőtestület 210/2010. (X.14.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A regionális érdekképviseleti szervekkel való kapcsolattartásra a Polgármester
akadályoztatása esetén az alábbi képviselőket jelöli ki:
Fürdővárosok Szövetsége:
Czirákiné Pakulár Judit képviselő
Zalai Borút Egyesület :
Süslecz Árpád képviselő
Egészséges Városokért szövetség :
Dr Hegedüs Ferenc háziorvos
Club Pannónia :
Szirtes Balázs képviselő
Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás
Marton Tamás képviselő
Zalakarosi Turisztikai Egyesület
Deutschné Lang Erika képviselő
Tudomásul veszi, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségében, az Innovatív
Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesületben, a Balatoni Szövetségben az Önkormányzat
képviseletét a polgármester látja el.
A kijelölt képviselő akadályoztatása, valamint a polgármester által történő képviselet ellátása
esetén a polgármester eseti megbízásával az általa meghatározott képviselő is elláthatja a
szervezetben való képviseletet.
2/ A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásban a polgármester akadályoztatása esetén a
képviselet ellátásáról a következő ülésen dönt.
Határidő: 2010. november 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A 37/2008.(II.14) számú határozatának 2. pontja alapján a Turisztikai Egyesületbe
Zalakaros Város Önkormányzata képviseletében Czirákiné Pakulár Judit képviselő képviseleti
jogát 2010. október 14. napjával visszavonja.
Egyidejűleg a Turisztikai Egyesületbe Zalakaros Város Önkormányzat képviseletében
Deutschné Lang Erika képviselőt bízza meg az önkormányzat képviseleti jogával.
Az önkormányzat delegáltja jogosult az önkormányzat teljes körű képviseletére, figyelemmel
a Turisztikai Egyesülettel kötött megállapodásra valamint az önkormányzat döntéseire.
A döntésről a Turisztikai Egyesületet értesíteni kell.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
15/2/ Vörösiszap-áradat károsultjainak támogatása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a Karos Park Kft. a Kolontári
Önkormányzat számára munkaeszközöket szállított mintegy 300 eFt értékben. Javasolja, hogy
az önkormányzat 700 eFt támogatást biztosítson a költségvetési tartalék terhére. Így a Karos
Park Kft-vel együtt mintegy 1 millió Ft támogatást nyújt Zalakaros. A szociális alapellátó
központ október 18-22. között a Zrínyi u. 2. szám alatt fogadja a felajánlásokat.
Szirtes Balázs: Egyetért azzal, hogy az önkormányzat koordináló szerepet vállaljon. Ezért
javasolja, hogy az önkormányzat elkülönített bankszámlát nyisson, amelyre a lakosok
megtehetik felajánlásaikat. Az önkormányzat garanciát jelenthet arra, hogy a felajánlások
közvetlenül a károsultakhoz jussanak.
Böröcz József: Az első havi tiszteletdíját felajánlja az iszapkárosultak részére. Javasolja, hogy
a többi képviselő is ajánlja fel.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi a képviselői javaslatokkal kiegészített határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 211/2010. (X.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2010. október 4-én bekövetkezett, az ajkai zagytározóból kiömlött vörösiszap
okozta katasztrófa nyomán keletkezett károk helyreállításához Kolontár község
önkormányzata részére 700.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást
biztosít.
A támogatás pénzügyi forrását a 2010. évi költségvetési tartalék terhére
engedélyezi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ Tudomásul veszi a bejelentést a Szociális Alapellátó Központ 2010. október 1822. között a Zalakaros, Zrínyi u. 2.szám alatt történő adománygyűjtésről, amelyet
az önkormányzat is szorgalmaz.
3/ Elrendeli az árvízkárosultak támogatásához lakossági felajánlásból származó
pénzadományok gyűjtésére elkülönített önkormányzati számla megnyitását és
annak a lakosság számára történő közzétételét.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Az alakuló ülésen a lakosság részéről jelen van Hermanics Miklós, aki az alábbiakról szól:

Hermanics Miklós: A Gránit Zrt. Igazgatósági tagjaként, valamint a Dolgozói Alapítvány
képviselőjeként meghívja a Képviselőtestületet, valamint a Polgármestert munkásgyűlésre,
amelyen az új Képviselőtestület megismerheti a Gránit Zrt. aktuális problémáit, a dolgozók
pedig tudomást szerezhetnek az önkormányzat terveiről.
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Novák Ferenc: A jelenlegi képviselőtestület még nem alakította ki véleményét a felvetett
témában. Örömmel veszik a meghívást, erkölcsi kötelességüknek tartják a munkásgyűlésen
való részvételt. Javasolja, hogy az időpont tekintetében egyeztessenek.

Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Böröcz József
Jkv. hitelesítő

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. Hitelesítő
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