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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2011. január 18-án
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. január 18-án 12,15 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester/képviselő, Novák Ferenc
polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző, Horváth
Vencel a Turisztikai Egyesület elnöke.
Novák Ferenc: Köszönti a Képviselőtestületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Marton Tamás képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Megkérdezte, hogy van-e egyéb napirendi javaslat.
Egyéb ügyek keretében tárgyalandó napirendi javaslat nem hangzott el.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta az alábbi napirendi tárgysort:

Napirend:
1/ Pályázat benyújtása nemzetközi kapcsolatok ápolására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ 2011. évi Közfoglalkoztatási pályázat – határozat módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Napirendi pontok tárgyalása:

1/ Pályázat benyújtása nemzetközi kapcsolatok ápolására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy 2011. február 1-i határidővel
lehetőség van nemzetközi kapcsolatok ápolására pályázat benyújtására.
Mivel a legnagyobb vendéglétszám a város naphoz köthető, javasolja, hogy a Város Nap-i
rendezvény megtartásához kerüljön EU-s pályázat benyújtásra. A pályázat 100 %-os
támogatottságú, önrész nélküli.
Az ICON Hungary Kft. felajánlotta, hogy a pályázatot 0 Ft-ért készítik el, eredményesség
esetén 100 eFt + Áfa sikerdíjra tartanak igényt. Emlékezteti a képviselőket arra, hogy ez a cég
készítette a korábbi pályázatokat, így a cégnek ezt csak aktualizálni szükséges. A pályázati
összeg jelenleg nem ismert.
Javasolja, hogy a céget bízzuk meg a pályázat elkészítésével.
A pályázati összeg elnyerése esetén a város nap és nemzetközi kapcsolatok aktívabbá
válhatnak.
Tájékoztatja a testületet, hogy Puchheim település jelezte, hogy május 12-15 között látogat el
Nagykanizsára és Zalakarosra. A képviselőtestület október 20-23 között menne
viszontlátogatásra 10 fővel.
Tavasszal Asperhofeni meghívás várható. Város Napra ők látogatnak el Zalakarosra 50 fővel.
Szavazásra teszi fel a pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 14/2010. (I.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért az Európai Unió által kiírt „A testvérvárosi találkozók” című pályázat
benyújtásával, amely önrész nélkül, minimum 5000 – maximum 25000 eurós (megítélés
alapján) pályázati pénz igénylését jelenti.
2/ A pályázatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség
pályázatkezelőhöz (Brüsszel) kell benyújtani, elektronikus pályázati űrlapon.

Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A pályázat elkészítésével az ICON Hungary Kft-t (1083 Budapest, Bókay J. u. 56.) bízza
meg.
A pályázat eredményessége esetén a Kft. 100 eFt + Áfa sikerdíjban részesül.
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Felhatalmazza a Polgármestert az ICON Hungary Kft-vel a szerződés megkötésére, és a
pályázat benyújtására.
Határidő: 2011. február 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

2/ 2011. évi Közfoglalkoztatási pályázat – határozat módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a 2011. január 7-én megtartott
ülésén tárgyalta a Képviselőtestület a 2011. évi Közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat
benyújtását.
A Képviselőtestület az 5/2011. (I.07.) számú határozat 1.pontjában elfogadta a
közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat benyújtását 1.917.000,- F támogatási igény összeggel.
A támogatási igény összege a Zala Megyei Munkaügyi Központtal történő egyeztetést
követően módosult, ezért szükségessé vált a határozat pontosítása a támogatási igény
összegére vonatkozóan.
A támogatási igény 1.917. 000,- Ft helyett : 1.926.840,- Ft-ra módosul.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 15/2010. (I.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Az 5/2011. (I.07.) számú határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja azzal, hogy a Támogatási igény összege: 1.926. 840,- Ft.

2./ az 5/2011. (I.07.) számú határozatot kiegészíti az alábbi 3. ponttal.
3./ A határozat 1. és 2. pontban meghatározott önrész összegéről a támogatásról szóló
döntést követően - a támogatási összeg ismeretében - dönt.
Határidő: döntést követően soron kívül
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző
3./ Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt határozatot az
alábbiak szerint:
Képviselőtestület 15/2011. (I.18.) számú határozatával módosított 5/2011. (I.07.) számú
határozata:
Képviselőtestület:
1. Pályázatot nyújt be a 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet 3.§. szerinti rövid időtartamú
közfoglalkoztatás támogatására.
A támogatás segítségével kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók.
- A foglalkoztatni kívánt összes létszám: 13 fő.
- Foglalkoztatás időtartama: 2-4 hó
A bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4
hónap időtartamú foglalkoztatásához támogatásként a közfoglalkoztatottak munkabére és
járulékai 95%-a igényelhető. Igényelhető továbbá a közvetlen költségek összege, mely
támogatás munkavállalónként havonta nem haladhatja meg a munkabérhez és járulékaihoz
nyújtott támogatás 5%-át.
- Támogatási igény összege: 1.926.840,- Ft.
- a közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok: Települési kommunális feladatok
A foglalkoztatáshoz szükséges önrészt a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
2.Pályázatot nyújt be a 375/2010. (XII.31). Kormányrendelet 4.§. szerinti hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásra.
A foglalkoztatni kívánt összes létszám: 5 fő.
Foglalkoztatás időtartama. 2-12 hó
Támogatási igény összesen: 5.535.168,- Ft
Közfoglalkoztatás keretében elvégzendő feladatok: Települési kommunális feladatok
A foglalkoztatáshoz szükséges önrészt a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatás tervezését végezze el és a pályázatot
a 375/2010. (XII.31.) Korm. rendelet 3. és 4. §-a alapján, a határozat 1. és 2. pont szerint
nyújtsa be.

Határidő: Azonnal
(2011. január 30.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3. A határozat 1. és 2. pontban meghatározott önrész összegéről, a támogatásról szóló döntést
követően - a támogatási összeg ismeretében - dönt.
Határidő: döntést követően soron kívül
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

Józsa Zsanett: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az Általános Iskola Igazgatója
meghívta a Képviselőket az általános iskolába helyszíni bejárásra. Szükséges az iskola
megtekintésére időpont meghatározása.
Novák Ferenc: Az iskola megtekintését javasolja 2011. január 21-én, pénteken, 16 órakor.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek.

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt, és a nyílt ülést 12,30
órakor bezárta.

Kmft.
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