Határozat: 217 - 241
Rendelet: -

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. OKTÓBER 28-án
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. október 28-án 14,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Deutschné Lang Erika, Marton Tamás,
Süslecz Árpád, Szirtes Balázs képviselők, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a Képviselőtestület ülésén megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Deutschné Lang Erika és Marton Tamás képviselőket.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot elfogadta.

Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Alpolgármester választása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Kőkereszt áthelyezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Az általános iskolával kapcsolatos fenntartói intézkedések
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Kovászna településsel együttműködési lehetőségek vizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Csereerdősítési kötelezettség teljesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Javaslat számítógép vásárlásra
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Munkáltatói döntés meghozatala
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ Karos Park Kft. ügyvezetői állásra érkezett pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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9/ Lakáshasználati kérelem
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Delegálások:
10/1/ Többcélú társulásban polgármester helyettesítésére delegálás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/2/ Közbeszerzési bizottságba tagok választása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Gyöngyvirágsori közműépítési közbeszerzési ajánlatokról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Tájékoztató bérlői kérelmekről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Egyéb ügyek
13/1/ Közösségi Ház igazgatói álláshely betöltése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/2/ Tájékoztató Asperhofeni testvérvárosi kapcsolat jubileumi ünnepségével kapcsolatos
feladatokról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/3 Tájékoztató lakossági (Dr. Fejér László) megkeresésről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/4/ Fásítási ütemterv
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Javasolja, hogy az 1. számú, az 5-12 számú napirendek, és a 13/1, 13/4. számu napirendek
zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra.
Ügyrendi javaslata, hogy az alpolgármester választása után, a bérlői kérelmekkel kapcsolatos
napirend kerüljön megtárgyalásra, majd a Karos Park Kft., ügye, majd a munkáltatói döntés
meghozatal című napirend, valamint a közbeszerzési bizottság tagjainak magválasztása című
napirend– tekintettel a meghívottakra.
Megkérdezi, hogy egyéb javaslat van-e?
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Marton Tamás: Javasolja, hogy az önkormányzat villamos energia beszerzéséről, valamint a
közvilágítási szerződések áttekintéséről tárgyaljon jelen ülésen a képviselőtestület.
Szirtes Balázs: Utcafásításról már döntött korábban a képviselőtestület.
Novák Ferenc: A képviselőtestület a szeptember 9-i ülésén a költségekről döntött azzal, hogy
a következő ülésre a részletes ütemtervet a Kft. mutassa be.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot, valamint egyes napirendek zárt ülés keretében
történő tárgyalását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadták.
Szavazásra teszi a napirendek tárgyalási sorrendjére vonatkozó ügyrendi javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 217/2010. (X.28.) számu határozata:
Képviselőtestület
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal, valamint a napirend
tárgyalási sorrendjére tett javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

1/ Alpolgármester választása
Előadó: Novák Ferenc képviselő
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Az alpolgármester választással kapcsolatosan a Zalai Hírlapban újságcikk
jelent meg. A cikkben felvetettekre nyilatkozatot nem tett, mert az újságon keresztül nem akar
a felvetésre üzenetet küldeni. Kéri a Polgármestert azon kijelentésének értelmezésére, hogy
felajánlották a képviselőtestület tagjai számára az együttműködés lehetőségét, de ők nem
fogadták el. Mi a felkínált lehetőség?
Novák Ferenc: Az alpolgármester választás a képviselőtestület tagjai részéről gesztus lett
volna, azt kínálta fel a képviselőtestület tagjai számára, hogy alpolgármesternek alkalmas
személyt válasszon.
Czirákiné Pakulár Judit: Felhívja a figyelmet a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. Tv. 14. § /2/ bekezdésében foglaltakra azzal, hogy véleménye szerint a személyes
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érintettség bejelentése esetén a képviselő szavazásból történő kizárásról történő szavazás
során az érintett képviselő egyes értelmezések szerint nem vehet részt. Pl. Győr-Sopron
megyében ezt így értelmezik. Mivel ez a kérdés jogilag nem tisztázott, ezért nem etikus,
hogyha az érintett képviselő részt vesz a szavazásban.
Dr Józsa Zsanett: A jogszabály a személyes érintettség bejelentéséről szól. Az Ötv. 14. § (2)
szerint a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját
az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes
érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely
települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a
határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. A jogszabály nem tiltja, hogy
ebben a szavazásban a képviselő részt vegyen, az a jelölt saját belátására van bízva. Jogilag
tehát részt vehet a szavazásban, az etikai kérdés eldöntése a képviselőre van bízva. A
jogszabály nem tiltja a szavazásban való részvételt.
Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.
2/ Alpolgármester eskütétele
/Az eskü letételét tanúsító jegyzőkönyv mellékelve./
Felkéri Deutschné Lang Erika alpolgármestert az eskü letételére.
Novák Ferenc: Ismerteti az eskü szövegét.
„Én, ……………………………(a alpolgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a
Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt
megtartom és 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”
Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a képviselőtestület tagjai közül megválasztott
Deutschné Lang Erika a polgármester általános helyettese a polgármester munkáját segíti a
sport, az oktatás és a szociális ügyek területén, kapcsolatot tart a civil szervezetekkel,
kistérségi szinten képviseli az önkormányzatot és kapcsolatot tart az országos és a helyi
politika között.
Mindkét alpolgármester feladatköre jegyzőkönyvben rögzített, félévente beszámolnak a
végzett tevékenységükről.
Szavazásra teszi fel az alpolgármesterek közötti munkamegosztás rendjére vonatkozó
javaslatát.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 220/2010. (X.28.) számú határozata:
Képviselőtestület
1. A 213/2010. (X.14.) számú határozattal megválasztott Kötő Attila, valamint a
219/2010. (X.28.) számú határozattal megválasztott Deutchné Lang Erika
alpolgármesterek közötti munkamegosztás rendjére vonatkozó tájékoztatást az
alábbiak szerint fogta el:
-

-

képviselőtestület tagjai közül megválasztott Deutschné Lang Erika a
polgármester általános helyettese a polgármester munkáját segíti a sport, az
oktatás és a szociális ügyek területén, kapcsolatot tart a civil szervezetekkel,
kistérségi szinten képviseli az önkormányzatot és kapcsolatot tart az országos
és a helyi politika között.
Nem a képviselőtestület tagjai közül megválasztott Kötő Attila
alpolgármester vagyongazdálkodás, közbiztonság, közlekedés,
városüzemeltetés területén segíti a polgármester munkáját.
2. Az alpolgármesterek félévente beszámolnak a képviselőtestületnek a fenti
munkamegosztás szerint a végzett tevékenységükről.
Határidő: évente június 30 és december 31.
Felelős: Deutschné Lang Erika és Kötő Attila alpolgármesterek

3/ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
Novák Ferenc: 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.
Az előzetes egyeztetés alapján a megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját bruttó 195.000,- Ft/hó összegben javasolja megállapítani,
Tekintettel arra, hogy az alakuló ülésen ígéretet tettek arra, hogy a két alpolgármester
tiszteletdíja nem haladhatja meg az előző alpolgármester tiszteletdíját, ezért tájékoztatja a
képviselőtestületet, hogy Kötő Attila bejelentést kíván tenni.
Kötő Attila: Az ígéretek kötnek bennünket, ezért a Gránit Zrt. Felügyelő Bizottsági
tagságának hatályosulása esetén az alpolgármesteri tiszteletdíjáról a hatályosulás időpontjától
lemond.
Deutschné Lang Erika: Bejelenti személyes érintettségét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi, hogy a képviselőtestület Deutschné Lang Erikát személyes
érintettség címén ne zárja ki a szavazásból.
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Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellen szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 221/2010. (X.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Deutschné Lang Erika képviselőt személyes érintettség címén a szavazásból nem
zárja ki.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot Deutschné Lang Erika alpolgármester
tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az
alpolgármester tiszteletdíjára tett javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 222/2010. (X.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Deutschné Lang Erika megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját bruttó 195.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.
A Polgármesteri Hivatal az okmányok elkészítéséről, a tiszteletdíj folyósításáról
gondoskodjon.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.
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4/ Kőkereszt áthelyezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat ’A’ változatát.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 236/2010. (X.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros, Fő u. 4. sz. alatti kőkereszt új helyéül a Fő u. 2. és 4. sz. ingatlanok
előtt felvezető vendégút melletti, attól keletre eső zöldterületet jelöli ki. A
zöldterület kijelölt pontján található egy bokor és egy fenyőfa (mely az elektromos
vezeték miatt is útban van), kivágandó. Az útszegélytől 1,0-1,5 m-re, a Zrínyi u.
felé nézően helyezendő el a kőkereszt.
Határidő: A kivitelező értesítésére: 2010. november 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5/ Az általános iskolával kapcsolatos fenntartói intézkedések
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Egyetért az előterjesztésben foglaltakkal, elfogadásra javasolja.
Kötő Attila: Az osztályozás tisztább viszonyokat teremt a szülőknek és a pedagógusoknak
egyaránt.
Elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 237/2010. (X.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A közoktatási törvény módosításáról szóló 2010. évi LXXI. törvény 5. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a tanulói teljesítmények minősítésére
vonatkozó rendelkezések
módosítása esetén a fenntartásában működő közoktatási intézmény – Móra Ferenc
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár pedagógiai programjának jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános
előírások alkalmazásától való eltéréshez hozzájárul.
A képviselőtestület határozatáról az intézmény vezetőjét értesíteni kell.
Határidő: azonnal.
Felelős: Novák Ferenc Polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző
2. A pedagógiai programok felülvizsgálatát 2010. december 31-ig el kell végezni.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató
Határidő: 2010. december 31.

6/ Kovászna településsel együttműködési lehetőségek vizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: A képviselőtestületnek a megkeresés alapján arról kellene dönteni, hogy
hivatalos partnerkapcsolatot kíván Kovásznával létesíteni, vagy a Nagykanizsai
partnerkapcsolathoz csatlakozva továbbra is fenntartjuk az együttműködést.
Szirtes Balázs: Tekintettel arra, hogy a képviselőtestületnek több uj tagja van, javasolja, hogy
először a képviselőtestület tagjai ismerkedjenek meg a településsel és a lehetőségeivel és a
tájékozódás után arról a későbbiekben döntsön.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a javaslattal kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 238/2010. (X.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.Kovászna településsel továbbra is együtt kíván működni.
Az együttműködés formájáról – - tekintettel arra, hogy a képviselőtestületnek több
új tagja van, a képviselőtestület tagjainak tájékozódását követően – a későbbiekben
dönt.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselőtestület döntéséről tájékoztassa
Kovászna települést.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

7/ Tájékoztató Asperhofeni testvérvárosi kapcsolat jubileumi ünnepségével kapcsolatos
feladatokról
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet arról, hogy 2011. tavaszán a testvérvárosi
kapcsolatok keretében a Puchheimi küldöttség fogadása tervezett. Jövő évben lesz a kapcsolat
20 éves.
Asperhofen településsel való együttműködés 2010. november 18-án lesz 15 éves.
Felveti, hogy a fenti jubileumi ünnepségeket egy alkalommal, 2011. tavaszán meg lehetne
tartani, a pályázat eredményétől függően esetlegesen pályázati támogatással, vagy
településenként külön-külön kellene megszervezni, ez esetben az Asperhofenieknek üdvözlő
levelet kellene küldeni az évfordulóra tekintettel.
Szirtes Balázs: Véleménye szerint nem kellene összemosni a két település közötti kapcsolatot.
Süslecz Árpád: Egyetért az előtte szólóval. Javasolja az Asperhofeni településsel a jubileumi
évforduló megünneplését.
Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy Asperhofen testvérváros küldöttség
meghívása és fogadása Zalakaroson a két település partnerkapcsolatának 15 éves évfordulója
alkalmából az alábbi programjavaslat került kidolgozásra.
A partnerkapcsolat létrehozása 1995. november 18-án történt meg.
A 15 éves jubileum megünneplésére javasolt itt tartózkodás időpontja 2010. november 19-21ig. (péntek 14,00 órai érkezéssel és vasárnapi távozással).
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Program tervezet:
2010. november 19. (péntek)
14:00 óra: Ünnepi testületi ülés, Szent Anna templom keresztavatás, azt követően vacsora
2010. november 20. (szombat)
Keszthely, Festetics Kastély új kiállításainak meglátogatása, ellátással
2010. november 21. (vasárnap)
Igény esetén fürdőlátogatás, elköszönés, hazautazás
Javasolja, hogy a Asperhofen település képviselőtestületét a 15 éves jubileumi évforduló
megünneplése céljából hívja meg Zalakaros város önkormányzata 2010. november 19-21.
közötti időtartamra.
A delegáció fogadása és a program megszervezése érdekében a szükséges intézkedéseket meg
kell tenni.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

Képviselőtestület 239/2010. (X.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Meghívja Asperhofen település Képviselőtestületét a települések közötti
partnertelepülési kapcsolatok fennállásának 15 éves jubileumi évfordulójának
megünneplése céljából, 2010. november 19-21. közötti időtartamra.
A delegáció fogadása és a program megszervezése érdekében a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: Azonnal és 2010. november 19.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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8/ Tájékoztató lakossági (Dr. Fejér László) megkeresésről
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Ismerteti Dr Fejér László zalakarosi lakos megkeresését.
(A megkeresés szövege a jegyzőkönyvhöz mellékelve)
A Képviselőtestület a tájékoztatást tudomásul vette.

9/ Javaslat az önkormányzat villamos energia beszerzésére
Előadó: Marton Tamás képviselő

Marton Tamás: Számításai alapján amennyiben az önkormányzat a villamos energiát a piacon
vásárolja, 2,5 millió Ft-ot takaríthat meg. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat éves
villamos energia költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így egyszerű ajánlatkéréssel
energiaszolgáltató cégeket lehetne megkeresni a kedvezményes beszerzés érdekében.
Felajánlja segítségét az ajánlatkérésben való közreműködésben.
Novák Ferenc: Egyetért azzal, hogy az önkormányzat számára előnyös, pénzügyi
megtakarítást jelentő kezdeményezéseket támogatni kell.
Javasolja, hogy a Képviselőtestület értsen egyet azzal, hogy a villamos energia beszerzésre
vonatkozóan írjon ki pályázatot a közbeszerzési szabályzat előírásainak figyelembevételével.
Bácsai Attiláné: Véleménye szerint 15,5 millió Ft a villamos energia éves költsége van az
önkormányzatnak, így az közbeszerzés alá esik.
Marton Tamás: A fenti pénzösszegben a rendszerfelügyeleti díj is bennfoglaltatik, véleménye
szerint az energia beszerzés összege nem haladja meg a közbeszerzési értékhatárt.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a következő testületi ülésre Marton Tamás képviselő
bevonásával kerüljön megvizsgálásra az önkormányzat villamos energia beszerzésének
összege, tekintettel a közbeszerzési értékhatárra.
Amennyiben a villamos energia beszerzés költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt,
Marton Tamás képviselő bevonásával elő kell készíteni a közbeszerzési szabályzat szerinti
beszerzés dokumentációját.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 240/2010. (X.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Marton Tamás képviselő bevonásával
vizsgálja a villamos energia vásárlásának feltételeit.
Amennyiben a beszerzés költsége nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, Marton
Tamás képviselő bevonásával elő kell készíteni a közbeszerzési szabályzat szerinti
beszerzés dokumentációját.
Határidő: 2010. november 18.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

10/ Javaslat a közvilágítási szerződések áttekintésére
Előadó: Marton Tamás képviselő

Marton Tamás: A lámpakarok minősége folyamatosan romlik. Karbantartási szerződést
átvizsgálva kiderült, hogy a szerződő fél nem végzi megfelelően a munkáját. Javasolja, hogy a
karbantartási szerződések tekintetében kerüljön sor települési bejárásra, amelyen ő is részt
kíván venni. Javasolja, hogy az önkormányzat ne csak fizessen, hanem követelje meg a
megfelelő minőségű szolgáltatást és amennyiben a szolgáltató nem teljesít, bontsuk fel a
szerződést.
Novák Ferenc: Egyetért a közvilágítás karbantartási szerződések tekintetében helyszíni
bejárással, melyen a javaslatot tevő képviselőn kívül Kötő Attila alpolgármester, a hivatal
felelős ügyintézője vegyen részt.
Javasolja, hogy a hivatal november 30-ig készítse elő és folytassa le a helyszíni bejárást, hogy
a decemberi testületi ülésen erről számot lehessen adni.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 241/2010. (X.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a közvilágítás karbantartási szerződések
teljesítésének felülvizsgálata érdekében szervezzen helyszíni bejárást, amelyen
Kötő Attila alpolgármester, Marton Tamás képviselő és a hivatal felelős
ügyintézője vegyen részt.
Javasolja, hogy a hivatal november 30-ig készítse elő és folytassa le a helyszíni
bejárást.
A decemberi soros testületi ülésen a helyszíni bejárás eredményéről a
Képviselőtestületet tájékoztatni kell.
Határidő: 2010. november 30. és 2010. december 9.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a Képviselőtestület tagjai éljenek az önkormányzati
rendeletben biztosított lehetőségükkel és tegyenek javaslatot a kitüntető címekre.
A Gránit Zrt. munkás gyűlésének időpontját 2010. november 10. 18,00 órára javasolja
összehívni, amelyen kéri, hogy a képviselőtestület tagjai lehetőség szerint vegyenek részt.
Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és az ülést 18,30 órakor bezárta.
Az ülésről videó és hangfelvétel készült.
A Képviselőtestület tagjai a Gránit Zrt. elnök-vezérigazgató meghívására megtekintik a fürdő
komplexumot.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Deutschné Lang Erika
Jkv. hitelesítő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Marton Tamás
Jkv. Hitelesítő
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