Határozat: 54 - 79
Rendelet: 11 - 13

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. április 21-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. április 21-én 13,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyarné Kovács Judit, Marton Tamás, Novák Ferenc, Szabadics József képviselők,
Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné
pénzügyi osztályvezető, Simonné Dr Kovács Marianna igazgatási osztályvezető, Szijártóné
Gorza Klára könyvvizsgáló, Karmazin József főépítész.
Igazoltan távol van: Magyar Mária képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Benkőné Gulyás Edit és Novák Ferenc képviselők.

Dr Hegedüs Ferenc az ülésteremből távozik.

Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Napirend előtt:

-

Polgármester beszámolója

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a Polgármester beszámolóját.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
Polgármester Beszámolóját elfogadta.
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Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.1.) számú Önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ Beszámoló a 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ Tájékoztató a Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági
rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
5/ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
6/ Karos Park Kft. Zárszámadása
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia ügyvezető
7/ Gránit Zrt. Zárszámadása
Előadó: Horváth Vencel elnök-vezérigazgató
8/ Tájékozató a Turisztikai Egyesület 2009. évi gazdálkodásáról
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit egyesület elnöke
9/ 2009. évi Város Napi rendezvény előkészítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
10/ Középtávú önkormányzati bérlakás koncepció
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11/ Fiatalok megtartása a településen, letelepedésük segítése, munkahely teremtés
lehetőségeinek vizsgálata, az elmúlt két évben tett intézkedések áttekintése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ Zalakaros Város Önkormányzat Középtávú Ifjúsági Koncepciója
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/ Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, környezetvédelem érdekében tett
intézkedések, megoldásra váró feladatok
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
14/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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15/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. válságterve
Előadó: Horváth Vencel elnök-vezérigazgató
16/ A rendezési terv módosítását megalapozó településfejlesztési koncepció
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
17/ Zalakaros város településszerkezeti terve, szabályozási terve és helyi építési
szabályzata módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
18/ 2009. évi önkormányzati kitüntetés adományozása - „Kiváló Tanuló” díj
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
19/ Támogatási kérelem
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
20/ Zalakaros 2009. évi tagsága a Nyugat-Balatoni marketing Iroda Nonprofit Kft-ben
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
21/ Turisztikai Egyesület közterület használati ügye
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit egyesület elnöke
22/ A 2009. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzésre Intézkedési terv
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
23/ Város Bora
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
24/ Gastronívó Kft. kérelme
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
25/„Virágos Magyarországért”
versenyfelhívás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

virágositási,

parkosítási

és

környezetszépítő

26/ Szervezetfejlesztésre benyújtott ajánlatok elbírálása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
27/ Zalamerenye Község Önkormányzat részére átmeneti támogatás nyújtása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
28/ Zalakaros, 2248/1-2248/3 és 2249 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
(Simon István)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
29/ Panoráma utcai ingatlan telekhatár rendezése
(Farkas József)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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30/ „Bölcsődei ellátást végző intézményfejlesztés és kapacitásbővítés Zalakaroson”
tárgyú közbeszerzési eljárásának megindítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
31/ „Kompetencia alapú oktatásfejlesztés a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtárban” tárgyú közbeszerzési
eljárásának megindítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
32/ „Tűzoltólaktanya kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
33/ Zalakaros, Patkós u. – Vincellér u. ingatlanok vízellátása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
34/ Zalakaros, Rákóczi u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
35/ Kertmozi árnyékolása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
36/ Intézmények belső világítás korszerűsítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
37/ Alma u. járdaépítés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
38/ Egyéb ügyek
38/1/ Pályázat benyújtása ifjúsági programokra
Előadó: Novák Ferenc közösségi ház igazgató
38/2/ Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 209/2008. (VIII.12.) számú
határozatának kiegészitése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
38/3/ Zalakaros Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Javasolja egyéb ügyek keretében az alábbi napirendek felvételét.
38/4/ Disz téri parkvilágítási lámpatest kiválasztása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja felvenni egyéb ügyek keretében:
38/5/ Idegenforgalmi jelzőtáblák (Barna táblák) kihelyezése
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
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Szirtes Lajos: Javasolja a 7. számú napirendi pontot, valamint a 36. számú napirendek
levételét az ülés napirendjéről.
Javasolja a 6, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37. számú napirendek zárt ülés
keretében történő megtárgyalását.
Dr Hegedüs Ferenc az ülésteremben megjelent.

Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.

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

Képviselőtestület 54/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért az ügyrendi javaslattal, valamint a nyilvános és zárt ülés napirendi
javaslatával.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

1/Beszámoló az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
9/2009. (IV. 07.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra ajánlják a Képviselőtestület számára.
Szijártóné Gorza Klára: Javasolja 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadását.
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Szirtes Lajos: A 2008. évi zárszámadás pozitív egyenlegére hívta fel a figyelmet, sikerült a
feladatokat megvalósítani, a pénzmaradvány felosztásáról is dönthet a képviselőtestület.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
11/2009.( IV.22.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2008.évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló
többször módosított 1990.évi LXV.tv. 16.§. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló
többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv 82.§-a , valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított
249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján a 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008.
(II.15) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1)

Zalakaros

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

2008.évi

költségvetés

végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket
– jóváhagyja.
Az Önkormányzat 2008.évi bevételeit
1.244.654 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.440.496 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.476.096 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 1/a számú melléklet szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- intézményi működési bevételeket
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194.774 ezer Ft eredeti előirányzattal
217.538 ezer Ft módosított előirányzattal és
214.467 ezer Ft teljesítéssel
- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit
555.097 ezer Ft eredeti előirányzattal
322.350 ezer Ft módosított előirányzattal és
350.515 ezer Ft teljesítéssel
- az önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételeit
10.690 ezer Ft módosított előirányzattal és
23.685 ezer Ft teljesítéssel
- támogatásokat
101.720 ezer Ft eredeti előirányzattal
365.348 ezer Ft módosított előirányzattal és
365.348 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
236.500 ezer Ft eredeti előirányzattal
236.500 ezer Ft módosított előirányzattal és
200.003 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatásértékű bevételeket
75.177 ezer Ft eredeti előirányzattal
56.111 ezer Ft módosított előirányzattal és
35.479 ezer Ft teljesítéssel
- előző évi költségvetési kiegészítést
--------ezer Ft eredeti előirányzattal
--------ezer Ft módosított előirányzattal és
75.091 ezer Ft teljesítéssel
- államháztartáson kívülről átvett pénzeszközöket
1.500 ezer Ft eredeti előirányzattal
29.153 ezer Ft módosított előirányzattal és
4.280 ezer Ft teljesítéssel
- kölcsönök bevételeit
4.170 ezer Ft eredeti előirányzattal
6.370ezer Ft módosított előirányzattal és
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6.718 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli bevételeket
75.716 ezer Ft eredeti előirányzattal
196.436 ezer Ft módosított előirányzattal és
197.425 ezer Ft teljesítéssel
(2) Az Önkormányzat 2008.évi kiadásait
1.244.654 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.440.496 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.163.692 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 1/a számú melléklet szerint.
Ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadásokat
305.274 ezer Ft eredeti előirányzattal
312.450 ezer Ft módosított előirányzattal és
305.872 ezer Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok
89.110 ezer Ft eredeti előirányzattal
92.323 ezer Ft módosított előirányzattal és
88.229 ezer Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
363.060 ezer Ft eredeti előirányzattal
424.668 ezer Ft módosított előirányzattal és
414.761 ezer Ft teljesítéssel
- ellátottak juttatásai
17.390 ezer Ft eredeti előirányzattal
16.833 ezer Ft módosított előirányzattal és
16.387 ezer Ft teljesítéssel

- speciális (működési) célú támogatásokat
9

17.906 ezer Ft eredeti előirányzattal
41.875 ezer Ft módosított előirányzattal és
39.335 ezer Ft teljesítéssel
- kölcsönök kiadásait
5.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
13.781 ezer Ft módosított előirányzattal és
11.113 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli kiadásokat(tartalékokat)
82.724 ezer Ft eredeti előirányzattal
80.731 ezer Ft módosított előirányzattal és
--------- ezer Ft teljesítéssel
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv
bevételeinek – az intézményfinanszírozást is magában foglaló- összegét
188.447 ezer Ft eredeti előirányzattal
197.364 ezer Ft módosított előirányzattal és
196.531 ezer Ft teljesítéssel
kiadásainak összegét
188.447 ezer Ft eredeti előirányzattal
197.364 ezer Ft módosított előirányzattal és
195.748 ezer Ft teljesítéssel
a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint célonkénti
és címenkénti részletezésben
27.800 ezer Ft eredeti előirányzattal
65.866 ezer Ft módosított előirányzattal és
46.242 ezer Ft teljesítéssel
jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 6.számú mellékletben foglaltak szerint
feladatonkénti és címenkénti részletezésben
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318.390 ezer Ft eredeti előirányzattal
373.499 ezer Ft módosított előirányzattal és
221.490 ezer Ft teljesítéssel,
jóváhagyja.
(6) Az egyéb felhalmozási célú kiadásokat (pénzeszköz átadások, kölcsönök )
23.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
32.251 ezer Ft módosított előirányzattal és
30.995 ezer Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
2. §

Az önkormányzat a 2008. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. számú mellékletben
részletezettek szerint, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 4.710.761 ezer Ftban állapítja meg.
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el.
3. §
A Zalakaros Környéki Települések Területfejlesztési Társulása 2008.évi bevételeinek és
kiadásainak alakulását az 1/b számú melléklet szerint tudomásul veszi.
4.§.
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 9. számú melléklet szerint
fogadja el.
5. §
Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti
bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el.
6. §
A több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 7. számú
melléklet szerint fogadja el.
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7. §
Az önkormányzat és intézménye pénzmaradványát a 11., 11/a. számú mellékleteknek
megfelelően jóváhagyja.
8. §
Az önkormányzat 2008.évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését,
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a
12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számúmellékleteknek megfelelően fogadja el.
9. §
Zalakaros Város Önkormányzatának 2008. évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B. §.-ok, valamint a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. 92/A. §. (1) bekezdésének megfelelően kell nyilvánosságra hozni és
közzétenni.
10. §
(1) Ez a rendelet 2009. április 22. napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. április hó 22. napján.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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2/ A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.1.) számú Önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
10/2009. (IV. 07.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.1.) sz. Ör. módosítására vonatkozóan az alábbi
pontosítást javasolják a Képviselőtestület számára elfogadásra:
- A rendeletben szükséges a szabályozás pontosítása a kedvezményezetti körre vonatkozóan.
-A gyermektáborozás célját javasolja támogatásra.
- A kérelmezők pontosan jelöljék meg azokat a célokat, melyekre vonatkozóan a támogatást
igénybe szeretnék venni.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja a júniusi soros testületi ülésre ismételten előterjeszteni a
napirendet azzal, hogy a bizottsági javaslattal átdolgozva kerüljön előterjesztésre.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

Képviselőtestület 55/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.1.) számú Önkormányzati rendelet
módosítását a 2009. június 11-én tartandó soros képviselőtestületi ülésre elő kell
terjeszteni az összevont bizottságok javaslatával átdolgozva, az alábbiak szerint:
- A rendeletben szükséges a szabályozás pontosítása a kedvezményezetti körre
vonatkozóan.
-A gyermektáborozás célját javasolja támogatásra.
- A kérelmezők pontosan jelöljék meg azokat a célokat, melyekre vonatkozóan a
támogatást igénybe szeretnék venni.
Határidő: 2009. június 11.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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3/ Beszámoló a 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 11/2009.(IV.7) számú határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra
a 2008.évi ellenőrzési terv
végrehajtásáról készült beszámolót.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 56/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az Ötv. 92§(10) alapján a polgármester által előterjesztett tárgyévre
vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott – Zalakaros Város
Önkormányzata, valamint intézménye a Móra Ferenc általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár gazdálkodására vonatkozó éves ellenőrzési jelentéseket az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. A 193/2003 ( XI.26) kormányrendelet 31.§(3) bb) pontja alapján a jegyző által
az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozóan előírt javaslatokat az
előterjesztés szerint jóváhagyja.
Felkéri a jegyzőt, hogy a javaslatokat, azok hasznosulás érdekében küldje meg a
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás részére.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3. Az Áht. és az Ámr. vonatkozó szakaszai alapján előírt a FEUVE rendszer
működtetéséről készített beszámolót tudomásul veszi.
4. A Htv. 138.§(1) g. pontja alapján ( meghatározott időszakonként áttekinti az
általa alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait) a
Móra Ferenc Általános Iskolában végzett belső ellenőrzési végrehajtása
tapasztalatainak áttekintése érdekében felkéri az iskola igazgatóját, hogy az erről
szóló beszámolót terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 4. pont 2010. áprilisi soros ülés
Felelős: Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató
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4/ Tájékoztató a Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági
rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 10/2009. (IV. 07.) számu határozata:
A bizottság:
A Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági rendelkezések
betartása ellenőrzésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót elfogadásra ajánlja a
képviselőtestület számára az alábbiak figyelembevételével:
- A közterület-felügyelet 2009. évben fokozottabb figyelmet fordítson a közterületekre
- A polgármesteri hivatal nagyobb hangsúlyt helyezzen a felügyelet ellenőrzései során feltárt
hiányosságok végrehajtásának utóellenőrzésére
- A polgármesteri hivatal a felügyelet által feltárt hibák, hiányosságok megszüntetése
érdekében soron kívül intézkedjen, illetve gyorsítsa meg az eljárást.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 57/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A közterület-felügyelet 2008. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
2/ A közterület-felügyelet 2009. évben fokozottabb figyelmet fordítson a
közterületekre.
3/ A polgármesteri hivatal nagyobb hangsúlyt helyezzen a felügyelet ellenőrzései
során feltárt hiányosságok végrehajtásának utóellenőrzésére.
A polgármesteri hivatal a felügyelet által feltárt hibák, hiányosságok
megszüntetése érdekében soron kívül intézkedjen, illetve gyorsítsa meg az eljárást.
Határidő: Azonnal
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
Dr Hegedüs Ferenc az ülésteremből távozik.
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5/ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 1/2009. (IV. 07.) számú határozata:
A bizottság:
A 2008. évi Gyermekvédelmi beszámolót javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 58/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

6/ Tájékozató a Turisztikai Egyesület 2009. évi gazdálkodásáról
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit egyesület elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Czirákiné Pakulár Judit: A Turisztikai Egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott, Zalakaros
érdekeinek megfelelően képviseli a turizmust.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az előterjesztést

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 59/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata a Turisztikai Egyesület beszámolóját a 2008. évi
gazdálkodásról elfogadja.

7/ 2009. évi Város Napi rendezvény előkészítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 11/2009. (IV. 07.) számu határozata:
A bizottság:
2009. évi Város Napi rendezvény előkészítésére vonatkozó előterjesztést elfogadásra ajánlja.
Novák Ferenc: A város napi rendezvényeket a Turisztikai Egyesülettel együtt szervezik, a
finanszírozáshoz a fedezet rendelkezésre áll.
Czirákiné Pakulár Judit: A tavalyi éveknek megfelelően a település lakosságát kívánjuk
vendégül látni, egyben hagyományt teremtve a jövőre nézve is.
Szirtes Lajos: A város napi rendezvények keretében könyvbemutatóra kerül sor a település
köztéri alkotásairól.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 60/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Város Napi rendezvény sikeres megvalósítása érdekében az előterjesztésben
foglalt ünnepség és műsortervet elfogadja,
Határidő: 2009. július 17.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Közösségi Ház igazgatója
Turisztikai Egyesület elnöke
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2. A település polgárai részére
Vendéglátást biztosít, amelynek tartalma egytálétel és ital.
Határidő: 2009. július 17.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Turisztikai Egyesület elnöke
3.A partnertelepülések küldöttségeinek szállás-és étkezés költségeit a
külkapcsolatok szakfeladatok terhére biztosítja.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Közösségi Ház igazgató

8/ Középtávú önkormányzati bérlakás koncepció
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
11/2009. (IV. 07.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
A határozati javaslatban foglaltakat javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra az
alábbi kiegészítésekkel:
- a lakáskoncepció 2011-ben kerüljön felülvizsgálatra a testület által.
- a lakások és lakóházak állagmegóvása elsődleges feladat a rendelkezésre álló források
függvényében.
- törekedni kell arra, hogy az üresen álló lakások pályázat útján bérbeadásra kerüljenek
egyszeres bérleti díjjal számolva. Ennek érdekében az önkormányzati rendelet módosítását
szükséges előkészíteni.
- amennyiben a Rákóczi u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítésre vonatkozó pályázati felhívás
eredménytelen lesz, az ingatlant elsősorban fiatalok részére javasolja értékesíteni az alábbi
feltételekkel:
- az ingatlan értékesítésekor a vételár megfizetésére részletekben kerüljön sor oly módon,
hogy a vételár 50 %-a kerüljön megfizetésre a szerződés aláírásakor, a fennmaradó vételár
hátralék pedig 10 éven belül kerül kiegyenlítésre, a helyi rendeletben szabályozott
kedvezmény figyelembe vételével.
- a Liget u. 39.sz. alatti ingatlan felújítására ütemterv készítését tartja szükségesnek, és annak
megfelelően történjen meg a felújítás.
Szabadics József: A jelenlegi gazdasági helyzetre figyelemmel alakította ki a bizottság a
határozatát.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja, hogy az önkormányzati rendelet módosítására a 2009.
júniusi soros testületi ülésen kerüljön sor.
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Javasolja, hogy a Liget u. 39. szám alatti ingatlan felújításra vonatkozó ütemterv a júniusi
soros testületi ülésre kerüljön előterjesztésre.
Benkőné Gulyás Edit: Felveti, hogy amennyiben az épületek funkciója megváltozna, akkor
célszerű egy későbbi testületi ülésre elkészíteni az előterjesztést.
Szirtes Lajos: Az önkormányzat a jelenlegi anyagi lehetőségei függvényében támogatja a
letelepedni szándékozókat.
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal és az elhangzott javaslattal kiegészítve a határozati
javaslatot.

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

Képviselőtestület 61/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Középtávú önkormányzati bérlakás koncepció című előterjesztést az
alábbi kiegészítésekkel fogadja el az alábbiak szerint:
- a lakáskoncepció 2011-ben kerüljön felülvizsgálatra a testület által.
Határidő: 2011. április 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ A lakások és lakóházak állagmegóvása elsődleges feladat a rendelkezésre álló
források függvényében.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ Törekedni kell arra, hogy az üresen álló lakások pályázat útján bérbeadásra
kerüljenek egyszeres bérleti díjjal számolva.
Ennek érdekében az önkormányzati rendelet módosítását szükséges előkészíteni.
Határidő: 2009. június 11.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
4/ Amennyiben a Rákóczi u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítésre vonatkozó pályázati
felhívás eredménytelen lesz, az ingatlant elsősorban fiatalok részére javasolja
értékesíteni az alábbi feltételekkel:
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- az ingatlan értékesítésekor a vételár megfizetésére részletekben kerüljön sor oly
módon, hogy a vételár 50 %-a kerüljön megfizetésre a szerződés aláírásakor, a
fennmaradó vételár hátralék pedig 10 éven belül kerül kiegyenlítésre, a helyi
rendeletben szabályozott kedvezmény figyelembe vételével.
A feladattervben meghatározottakat végrehajtásáról folyamatosan gondoskodni
Határidő: Folyamatos és 2009. május 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
5/ A Liget u. 39. szám alatti ingatlan felújításra vonatkozó ütemtervet a júniusi
soros testületi ülésre elő kell terjeszteni.
Határidő: 2009. június 11.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

9/ Fiatalok megtartása a településen, letelepedésük segítése, munkahely teremtés
lehetőségeinek vizsgálata, az elmúlt két évben tett intézkedések áttekintése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismertette az összevont bizottságok határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
12/2009. (IV. 07.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Elfogadásra ajánlják a képviselőtestület számára az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy
a Hotel Napfény Üdülőszövetkezet megkeresésére vonatkozóan vizsgálni kell a rendezési
tervvel való összhangot, a megvalósíthatóság szándékát támogatva.
Czirákiné Pakulár Judit: A fiatalok letelepedését szolgálja a közeljövőben megvalósuló
bölcsőde.
Szirtes Lajos: Szavazásra tezi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 62/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A fiatalok letelepedéséről szóló előterjesztést elfogadja azzal, hogy azt két éven
felülvizsgálja .
A lakáscélú helyi önkormányzati támogatások elbírálásánál szükségesnek tartja,
egyéni mérlegelés alapján az önkormányzati rendelet adta lehetőségek széleskörű
kihasználását.
A fiatalok letelepedésének elősegítése érdekében ki kell dolgozni a lakásvásárlásilletve lakásbérlet ösztönzésének szabályait.
A Hotel Napfény Üdülőszövetkezet megkeresésére vonatkozóan vizsgálni kell a
rendezési tervvel való összhangot, a megvalósíthatóság szándékát támogatva.
Határidő: 2009. szeptember 10.
2011. március 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

10/ Zalakaros Város Önkormányzat Középtávú Ifjúsági Koncepciója
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
13/2009. (IV. 07.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Az előterjesztést elfogadásra javasolják a határozati javaslat 1.pont ’A’ változat szerint
képviselőtestület számára.
Novák Ferenc: A koncepció felvázolja azokat a területeket, amelyek a fiatalokat leginkább
érinti. A cselekvési terv a konkrét feladatokat határozza meg.
Dr Hegedüs Ferenc az ülésteremben megjelent.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslat szerinti határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 63/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.) Az előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő Ifjúsági Koncepciót
elfogadja.
2.) Az ifjúsági koncepció alapján Ifjúsági Cselekvési terv elkészítését írja elő
aminek a következő két évre kell szólnia.
Határidő: 2009.november 30.
Felelős: Novák Ferenc Közösségi Ház igazgató
3.Az Ifjúsági koncepciót két évente felül kell vizsgálni.
Határidő: 2011.március 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

11/ Környezetvédelmi Program felülvizsgálata, környezetvédelem érdekében tett
intézkedések, megoldásra váró feladatok
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 2/2009. (IV. 07.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést az alábbiak figyelembevételével javasolja elfogadásra
Képviselőtestületnek:
A meglévő programot az ÁSZ javaslataival a helyi sajátosságoknak megfelelően javasolja
kiegészíteni.

a

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottság javaslatának
figyelembevételével.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 64/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elfogadja a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról készített beszámolót.
2. A Környezetvédelmi Programot az ÁSZ jelentés figyelembevételével, a helyi
sajátosságoknak megfelelően ki kell egészíteni.
Felhatalmazza a polgármestert az új program készítéséhez szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2009. október 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

12/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Ismerteti a humánpolitikai bizottság határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 3/2009. (IV. 07.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztést javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra.
Czirákiné Pakulár Judit: A tavalyi sikeres pályázattal főkaszát nyertünk, sajnos idén pályázni
nem lehet, de figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket a plusz forrás elnyerése
érdekében.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 65/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elfogadja a parlagfű elleni védekezés 2009. évi feladatairól szóló munkatervet
és elrendeli annak ütemterv szerinti végrehajtását.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a feladatok előkészületeiről és a program végrehajtásáról
tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: 2009. október 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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13/ Zalakaros város településszerkezeti terve, szabályozási terve és helyi építési
szabályzata módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
15/2009. (IV. 07.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Elfogadásra ajánlják az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselőtestület számára.
Karmazin József: A szakhatósági állásfoglalások és a Balaton tv. miatt kisebb korrekciók
szükségesek, a kemping területét az erdő területét változatlanul kell hagyni, javítani kell a
szennyvíztelepre vezető utat, a régi település központnál a gyógyszertár nem kerül
módositásra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzatának
12/2009. (IV.22.) számú rendelete
Zalakaros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 12/2002. (VIII.16.)
számú rendelet módosításáról.
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. törvény
16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi
LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Zalakaros helyi építési szabályzatáról és
szabályozási tervéről szóló 12/2002. (VII.16.) számú rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 1.§ 6. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Rendelet a Hübner Tervező Kft. (Pécs, Mogyorós köz 3.) 15/2008 munkaszámú módosítási
dokumentáció 1-6 sorszámú tervlapjaival kiegészített 8/2007 munkaszámú szabályozási
tervével együtt érvényes.
2.§
A Rendelet 3.§. kiegészül a 2. ponttal:
2. A földmunkával járó beruházások tervezése és engedélyezése során a kulturális
örökségvédelemről szóló törvény rendelkezéseit érvényre kell juttatni.
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3.§
A Rendelet 11.§. kiegészül a 8. és 9. ponttal:
8. A nyomvonalas közművek tervezőinek be kell tartani az elhelyezés területét biztosító, a
nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről szóló rendeletek és
közlemények előírásait.
9. A gáz elosztóvezeték biztonsági övezetére a vonatkozó rendelkezések az irányadók.
4.§
A Rendelet 12.§. kiegészül a 4. és 5. ponttal:
4. Az építmények közötti tűztávolságok, telepítési távolságok tekintetében a beépítésre szánt
területek kialakításánál figyelembe kell venni az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről (OTÉK) szóló korm. rendelet 36.§ (1)-(3) bekezdésében foglaltakat.
5. Az építési telkek kialakítása és az azokon elhelyezésre kerülő építmények létesítése során a
vonatkozó rendelet (OTÉK 52.§) a tűzbiztonságra előírt a) – e) pontjai betartandók, az
építményekkel szemben támasztott tűzvédelmi követelmények teljesítésével kapcsolatban a
vonatkozó rendelet.
5.§
A Rendelet 19.§.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. A területen a 31. § (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen
elhelyezhető:
– szálláshely szolgáltató épület, (maximum 12 egységes, egységenként 50m 2
zöldfelülettel)
6.§
A Rendelet 22.§.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az TV-1 jelű építési övezet beépítési módja a zártsorún kívül kiegészül, oldalhatáron és
szabadonálló beépítéssel, építménymagasságának minimális mérete 7,5m-ről 4,5m-re
csökken.
OTÉK

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

K – 720

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

-

K – 15

m

-

K – 30

m

A beépítési mód

-

oldalhatáron álló,
szabadonálló,
zártsorú

A megengedett legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

-

4,5 -13,5

TV-1 jelű építési övezet

mélységi mérete

m
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A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

80

80

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

10

10

%

7.§
A Rendelet 22.§.7. ponttal egészül ki:
7. A Termál u K-i oldalán lévő TV-1 jelű építési övezeten belül üzemanyagtöltő állomás nem
helyezhető el.
8.§
A Rendelet 24.§.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az KG jelű építési övezet legkisebb zöldfelületi mértéke 40%-ről 20%-ra csökken.
OTÉK

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

K – 720

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

-

K – 20

m

-

K – 30

m

A beépítési mód

-

szabadonálló

A megengedett legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

-

4,5-10,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

60

60

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

20

20

%

KG jelű építési övezet

mélységi mérete

9.§
A Rendelet 26.§.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az ÜÜ-3 jelű építési övezet legkisebb zöldfelületi mértéke 55%-ről 50%-ra csökken.
OTÉK

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

K – 2000

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

-

K – 40

m

-

K – 50

m

A beépítési mód

-

szabadonálló

A megengedett legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

-

3,0-10,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30

30

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

50

%

ÜÜ-3 jelű építési övezet
(társasüdülők)

mélységi mérete
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10.§
A Rendelet 26.§.2. pontja ÜÜ-3* övezettel egészül ki:
OTÉK

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

K – 2000

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

-

K –25

m

-

K – 50

m

A beépítési mód

-

szabadonálló

A megengedett legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

-

3,0-10,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30

30

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

50

%

ÜÜ-3* jelű építési övezet
(társasüdülők)

mélységi mérete

11.§
A Rendelet 26.§.2. pontja régi ÜÜ-4 jelű övezet táblázatának kempingre vonatkozó
adatai törlődnek, új ÜÜ-4 jelű övezetet kap:
OTÉK

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

10000

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

-

K – 40

m

-

K – 50

m

A beépítési mód

-

szabadonálló

A megengedett legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

-

4,5 – 14,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

30

30

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

50

%

ÜÜ-4 jelű építési övezet

mélységi mérete

12.§
A Rendelet 26.§.2. pontja régi ÜÜ-4 jelű övezetre vonatkozó leírása bővül:
Az övezeten belül maximális homlokzatmagasság 18,5m.
13.§
A Rendelet 27.§.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
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Az HÜ-1.1 jelű építési övezet legnagyobb építménymagassága 5,5m-ről 5,0m-re csökken.
OTÉK

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

K – 720

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

-

K – 16

m

-

K – 45

m

-

szabadonálló

HÜ-1.1 jelű építési övezet

mélységi mérete
A beépítési mód

odalhatáron álló
A megengedett legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

-

3,0-5,0

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

20

20

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

60

60

%

14.§
A Rendelet 27.§.4. pontja HÜ-1 építési övezetében a hátsókert minimális szélessége
mérete 20m-ről 15m-re csökken.
A HÜ-1 jelű építési övezetben az előkert minimális szélessége 5 m, az oldalkert
minimális szélessége szabadon álló beépítés esetén a telepítési távolság fele, oldalhatáron
álló beépítés esetén a telepítési távolság, a hátsókert minimális szélessége 15 m, illetve az
OTÉK 35.§ 1-4 bekezdése szerinti érték.
15.§
A Rendelet 27.§.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az HÜ-3 jelű építési övezetben a kialakítható telek legkisebb mélységi mérete 60m-ről 50mre csökken.
OTÉK

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

K – 1200

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

-

K – 16

m

-

K – 50

m

-

szabadonálló

HÜ-3 jelű építési övezet

mélységi mérete
A beépítési mód

odalhatáron álló
A megengedett legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

-

3,0-4,5

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

20

15

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

60

60

%
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16.§
A Rendelet 28.§.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az KÜ-ST jelű építési övezetben a megengedett legkisebb építménymagasság mérete 3,5mről 2,5m-re csökken.
OTÉK

HÉSZ

A kialakítható legkisebb telekterület méret

-

nincs

m2

A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete

-

kikötés

m

KÜ-ST jelű építési övezet
TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ

mélységi mérete

-

m

A beépítési mód

-

szabadonálló

A megengedett legkisebb/legnagyobb
építménymagasság

-

2,5-18,0

m

A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

40

20

%

A zöldfelület legkisebb mértéke

40

60

%

17.§
A Rendelet 33.§. 9. pontjában szereplő oldalkert minimális mérete 6m-ről 4m-re csökken:
 az előkert mélysége minimálisan 8 m, az oldalkert minimálisan 4 m, a hátsókert
minimálisan 6 m, figyelembe véve az OTÉK 35-36.§-ában foglaltakat,

18.§
A Rendelet 33.§. 10. pontját törli.
19.§
A Rendelet 35.§.-ban szereplő Helyi védelemre javasolt fák listája kiegészül és a Rendelet 1.
sz. Függelékébe kerül. A védelem részletes körülményeit külön önkormányzati rendeletben
kell meghatározni.
20.§
A Rendelet 36.§.-ban szereplő Helyi védelemre javasolt épületek, építmények listája
kiegészül és a Rendelet 2. sz. Függelékébe kerül. A védelem részletes körülményeit külön
önkormányzati rendeletben kell meghatározni.
21. §
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Záró rendelkezés
E Rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihírdetve: 2009. április 22.napján
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

1. sz. Függelék
A Zalakaros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló módosított
12/2002.(VIII.16.) sz. rendelethez:
Helyi védelemre javasolt fák:
1. fa

hrsz. 1406

2. fa

hrsz. 2186

3. fa

hrsz. 1109

4. fa

hrsz. 1085

5. fa

hrsz. 1055/1

6. fa

hrsz. 1410

2. sz. Függelék
A Zalakaros helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló módosított
12/2002.(VIII.16.) sz. rendelethez:
Helyi védelemre javasolt épületek, építmények:
1. parasztház

Petőfi utca 14.

hrsz. 102

2. lakóépület

Petőfi utca 5.

hrsz. 1045
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3. parasztház

Fő utca 15.

hrsz. 62

4. lakóépület

Fő utca 23.

hrsz. 57

5. lakóépület

Fő utca 28.

hrsz. 1070

6. lakóépület

Fő utca 33.

hrsz. 52

7. lakóépület

Fő utca 40.

hrsz. 1076

8. lakóépület

Fő utca 43.

hrsz. 47

9. római katolikus templom

Fő utca 56.

hrsz. 1085

10. lakóépület

Kossuth utca 20.

hrsz. 1116

11. lakóépület

Kossuth utca 26.

hrsz. 1135

12. parasztház

Kossuth utca 23.

hrsz. 5

13. parasztház

Zalagyöngye u. 39.

hrsz. 539

14. gazdasági és melléképületek

Kossuth utca 32.

hrsz. 1141/2

15. présház

külterületen

hrsz. 2188/1

16. kúria jellegű épület

külterületen

hrsz. 2168/2

17. présház

külterületen

hrsz. 2086

18. présház

külterületen

hrsz. 3652

19. présház

külterületen

hrsz. 3637

20. vályogépület

külterületen

hrsz. 3073

21. présház

külterületen

hrsz. 3099

22. présház

külterületen

hrsz. 3085/2

23. épület

külterületen

hrsz. 3477

24. présház

külterületen

hrsz. 3184

25. kőkereszt

Fő út 4.

hrsz. 1056

26. kőkereszt

Fő út 33.

hrsz. 52

27. kőkereszt

Fő út 55.

hrsz. 40

28. kőkereszt

Fő út

hrsz. 1053

29. kőkereszt

külterületen

hrsz. 1424

30. kőkereszt

Petőfi utca 9.

hrsz. 1043

31. kőkereszt

Alsóhegyi út 2.

hrsz. 1410

32. kőkereszt

Panoráma út

hrsz. 499

33. kőkereszt

Szent Orbán út 18.

hrsz. 2086

34. kőkereszt

Harangláb u.

hrsz. 3502/2

35. kőkereszt

Kilátó utca

hrsz. 2370/2

36. kőkereszt

Felsőhegy

hrsz. 2105
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37. Szűz Mária szobor, kegytartó

Banyavölgyi út

hrsz. 3146

38. Jézus szobor, kegytartó

Banyavölgyi út

hrsz. 3476/11

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 66/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A város településszerkezeti tervét a Hübner Tervező Kft (Pécs, Mogyorós köz
3.) 15/2008 munkaszámú, V-1 2008. 09, M 1: 8000 tervlapján ábrázoltak szerint
módosítja.
A dokumentáció véglegesítése során:
- a 3. sz. területen erdő nem jelölhető beépítésre szánt területként,
- a szennyvíztisztító bevezető útja a végleges, megvalósult állapotot tartalmazó
terv szerint
tüntetendő fel,
- a régi településközpont területén a 69 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása KEL 1
marad,
- a régi településközpontban jelölt védett fa már nem létezik, törölni kell,
A jóváhagyott tervet dokumentálni-, és előírásait a további tervműveleteknél, így a
szabályozási terv és a helyi építési szabályzat készítésénél alkalmazni kell.
2/ A helyi építési szabályzatot a jogszabályi változásokkal összefüggő építési
igények és értelmezési problémák miatt teljes körűen felül kell vizsgálni. Szükség
van az időközben megjelent új jogszabályokból eredő rendeleti változtatásokra.
Ezeket a tervezővel, a Műszaki Osztály bevonásával, az Állami Főépítésszel
egyeztetve kell összeállítani, majd a képviselőtestület elé terjeszteni.
Határidő: azonnal, és folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
.
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14/ Turisztikai Egyesület közterület használati ügye
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit egyesület elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
18/2009. (IV. 07.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Elfogadásra javasolják a képviselőtestület számára az előterjesztést, a határozati javaslatot és
a rendelet-tervezetet azzal, hogy a közterület-használati díj 40 Ft + Áfa/nm/nap.
A közműhasználat díja az egyesületet terheli.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a 6/1998. (III.31.) sz. Ör. módosítását a bizottsági javaslat
szerint.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendelet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
13/2009.(IV.22.) számú rendelete
KÖZTERÜLET HASZNÁLATRÓL szóló 6/1998. (III.31.) számú rendelet
módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: Képviselőtestület ) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdése által biztosított
jogkörében eljárva a közterület használatára vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
A közterület-használatáról szóló 6/1998. (III.31.) számú rendeletének ( továbbiakban: Ör.) I.
számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:
2.n. Az Ör.15.§-a szerint kiemelt turisztikai rendezvények
céljára

40,- Ft + Áfa/m2/nap

2.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző
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Záradék:
Kihirdetve: 2009. április 22. napján.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal kiegészített határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 67/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Turisztikai Egyesület számára a - az egyesülettel kötött megállapodásban
megjelölt – kiemelt turisztikai rendezvények céljára (Húsvét, Majális, Pünkösd,
Nyárköszöntő, Fúvós fesztivál, Város nap, Bornapok, Kannavirág-fesztivál, Szent
István boros eseték, Szüreti mulatság, Karosi ősz, Mikulás és Advent, Télünnepi
vásár – bérbe adja a tulajdonát képező 5 db borházat, valamint 50 db sörgarnitúrát,
azzal, hogy az egyesület gondoskodjon az eszközök karbantartásáról és
állagmegóvásáról.
A bérleti szerződés időtartamába nem tartozik bele az önkormányzat által
szervezett városnapi ünnepség első napján történő bérbeadás.
A fenti eszközök bérleti díját 700 e Ft/év összegben állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
A bérleti díj összegét 2 összegben, első részletet a szerződés aláírását követő 8
napon belül, második részletet 2009. augusztus 1-ig kell a bérlőnek fizetnie.
A határozatról az egyesületet tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. április 25.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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15/ A 2009. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzésre Intézkedési terv
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szabadics József: Elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 68/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az ÁSZ V-3021-007/3-1/2009. számú iktatószámú számvevői jelentése alapján
készült, az előterjesztés mellékletét képező intézkedési tervet megtárgyalta és azt
elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet küldje meg az ÁSZ Zala
Megyei Ellenőrzési Irodája részére.
Határidő: 2009. május 20.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3. Felhívja a polgármester és a jegyző figyelmét az intézkedési tervben foglalt
határidők betartására és a feladatok végrehajtására.
4. Az intézkedésben foglaltak végrehajtásáról tájékoztatót kell készíteni a 2010.
áprilisi soros ülésre.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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16/ Gastronívó Kft. kérelme
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 69/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Hozzájárul ahhoz, hogy Önkormányzat, mint bérbeadó és Médium Market
Kft.8800 Nagykanizsa, Teleki u. 56. mint bérlő között a 2004. december 20-én
létrejött bérleti szerződés közös megegyezéssel, a szerződés 18.a/ pontja
alkalmazásával közös megegyezéssel megszűnjön. A megszűnés napjáig esedékes
arányos bérleti dijat Médium Market Kft.8800 Nagykanizsa, Teleki u. 56. bérlő
viseli.
Felhatalmazza a polgármestert a megszűntető okirat aláírására.
2/ Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat, mint bérbeadó és a Gastronívó
Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagykanizsa, Teleki u. 56. mint
bérlő között új bérleti szerződés jöjjön létre.
A bérleti díj mértéke 2009-ben 2.303.900 Ft/év, mely az Áfát tartalmazza és
évente a KSH hivatalos inflációs indexével növekedik. A bérlő a szerződés
alírásának napjától számított arányos bérleti dijat köteles fizetni.
A kölcsönös felmondási határidőt 2 hónapban határozza meg, cserehelyiség
biztosítási kötelezettség nélkül/ vagy: a bérleti szerződés 2009. december 31-n
cserehelyiség biztosítása nélkül megszűnik.
A bérlő élelmiszer jellegű üzletet köteles működtetni a bérleményben.
Egyebekben Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete által
alkotott
15/2005.(VI.10.) számú rendeletének rendelkezéseit kell alkalmazni.
Felhatalmazza a polgármestert az új bérleti szerződés aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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17/„Virágos Magyarországért” virágositási,
versenyfelhívás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

parkosítási

és

környezetszépítő

Szirtes Lajos: Javasolja az ’A’ változat elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 70/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy Zalakaros Város Önkormányzata részt vegyen a „Virágos
Magyarországért” 2009. évi környezetszépítő versenyben.
2/ A pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: 2008. május 10.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

18/ „Bölcsődei ellátást végző intézményfejlesztés és kapacitásbővítés Zalakaroson”
tárgyú közbeszerzési eljárásának megindítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabadics József: Tájékoztatásul közli, hogy véleménye szerint a közbeszerzési eljárás ideje 3
hónap lesz.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 71/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Jóváhagyja a „Bölcsődei ellátást végző intézményfejlesztés és kapacitásbővítés
Zalakaroson” tárgyú engedélyokiratot.
2/ Elrendeli a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
3/ A beruházás bruttó 56.620.192,-Ft összegű teljes költségből, a pályázaton
elnyerhető bruttó 50.000.000,-Ft forinton felüli bruttó 6.620.192,-Ft önrészt, a
2009. évi költségvetésből biztosítja.
Határidő: 2009. május 15., illetve folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

19/ „Kompetencia alapú oktatásfejlesztés a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtárban” tárgyú közbeszerzési
eljárásának megindítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatást ad a pályázat tartalmáról.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja a határozatot 5. ponttal kiegészíteni azzal, hogy „elrendeli
a részajánlat tétel biztosítását”.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 72/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Jóváhagyja a „Kompetencia alapú oktatásfejlesztés a Móra Ferenc Általános
Iskola, Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtárban” tárgyú
engedélyokiratot.
2/ Elfogadja a 2009. évi közbeszerzési terv módosítását.
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3/ Elrendeli a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
4/ A beruházás bruttó 20.337.440,-Ft összegű költsége 100%-ban pályázati
forrásból biztosított.
5/ Elrendeli a részajánlat tétel biztosítását.
Határidő: 2009. május 15., illetve folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

20/ „Tűzoltólaktanya kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 73/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Jóváhagyja a „Tűzoltólaktanya kialakítása” tárgyú engedélyokiratot.
2/ Elrendeli a közbeszerzési eljárás lefolytatását.
3/ A beruházás bruttó 33.270.000,-Ft összegű bekerülési költségét, a 2009. évi
költségvetésből biztosítja.
Határidő: 2009. május 15., illetve folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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21/ Zalakaros, Rákóczi u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 74/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Tudomásul veszi, hogy a Zalakaros, Rákóczi u. 6. szám (33 hrsz.) alatt lévő
ingatlan értékesítésére kiírt 2009. napon közzétett pályázat eredménytelenségét.
2/ Felkéri a Hivatalt ismételt pályázati felhívás közzétételére, azaz a Végh János
kijelölt gazdasági igazságügyi szakértő által megállapított bruttó 11.364.000,-Ft
vételáron azzal, hogy az ingatlan értékesítésekor a vételár megfizetésére
részletekben kerüljön sor oly módon, hogy a vételár 50 %-a kerüljön megfizetésre
a szerződés aláírásakor, a fennmaradó vételár hátralék pedig 10 éven belül kerül
kiegyenlítésre, a helyi rendeletben szabályozott kedvezmény figyelembe vételével.
Határidő: 2009. május 21., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

22/ Egyéb ügyek
22/1/ Pályázat benyújtása ifjúsági programokra
Előadó: Novák Ferenc közösségi ház igazgató
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A határozati javaslat módosítására tesz javaslatot azzal, hogy a vissza nem
térítendő támogatás összege 700 eFt, az önrész összege 200 eFt.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a módosítással a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 75/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a Közösségi Ház pályázatot nyújtson be az ESZA Kht. által
„Ifjúsági közösségek és a velük közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntes
segítők által 2009. május 1 – 2010. május 30. között megvalósítandó tevékenység”
támogatására, 700 000 Ft vissza nem térítendő támogatásra.
A pályázathoz szükséges önrész a program teljes költségvetésének 20%-a, 200 000
Ft-t saját forrásként a Közösségi Ház 2009. évi költségvetéséből kerül
finanszírozásra.
Felelős: Novák Ferenc közösségi ház igazgató
Határidő: 2009. április 23.

22/2/ Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 209/2008. (VIII.12.) számú
határozatának kiegészítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 76/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 209/2008. (VIII.12.) számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„a T1-es jelzéssel megjelölt terület helyrajzi száma 287/11.”
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A határozat egyéb rendelkezései változatlanok maradnak.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

22/3/ Zalakaros Város Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

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

Képviselőtestület 77/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja Zalakaros Város Önkormányzat 2009. évi 1. sz. módosított
közbeszerzési tervét.
2/ Elrendeli a terv Zalakaros Város honlapján történő közzétételét.
Határidő: 2009. május 21., illetve azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

22/4/ Disz téri parkvilágítási lámpatest kiválasztása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Ajánlatok mellékelve./
Novák Ferenc: Javasolja, hogy az 1. számú Philips típusú lámpatest kerüljön kiválasztásra és
beépítésre a Disz térre.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 78/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Disz tér térvilágításának korszerűsítésére az ajánlatban szereplő 1. számú Philips
Vivara HGC 136 SON-I 70 W-os típusú lámpatest kerüljön kiválasztásra és
beépítésre.
Határidő: 2009. április 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

22/5/ Idegenforgalmi jelzőtáblák (Barna táblák) kihelyezése
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Czirákiné Pakulár Judit: Ismerteti, hogy az M7-es autópálya mellett barna táblák
kihelyezésére van lehetőség, melynek költsége 280 eFt + Áfa/db. Javasolja, hogy indítsa el az
önkormányzat a tábla kihelyezésére vonatkozó eljárást. Két tábla kihelyezésére van lehetőség
a zalakomári leágazáshoz. A „Zalakaros márka” építése folyamatban van.
Novák Ferenc: Támogatja a fenti javaslatot.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

Képviselőtestület 79/2009. (IV. 21.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy az M7-es autópálya zalakomári leágazásaihoz 2 db
idegenforgalmi jelzőtábla (barna tábla) kerüljön kihelyezésére.
Az Önkormányzat az 560 eFt + Áfa költséget a 2009. évi költségvetési tartalék
terhére biztosítja.
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.
A táblák kihelyezésére vonatkozó eljárást el kell indítani.
Határidő: 2009. május 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

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

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Benkőné Gulyás Edit
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Novák Ferenc
Jkv. hitelesítő
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