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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2016. január 28-án megtartott
nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. január 28-án 18,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné
Gulyás Edit, Horváth Vencel, Kötő Attila, Magyar Mária, Szirtes Balázs képviselők,
Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri
Ibolya városfejlesztési osztályvezető, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló.
Jegyzőkönyvet készítette: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
A jegyzőkönyv hangfelvételről készült.

Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Benkőné Gulyás Edit és Kötő Attila képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1./ INTERREG (szlovén-magyar) pályázaton való részvételről döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2./ A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3./ A kerékpárúthoz szükséges területek tulajdonjog rendezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4./ Pályázatírásra, projektmenedzsmentre ajánlati felhívás kibocsátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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Javasolja levenni a 4. számú napirendet és azt a február 11-i képviselőtestületi ülésen
megtárgyalni.

Javasolja felvenni az alábbi napirend megtárgyalását:
5/ Kötelező betelepítési kvóta
6/ Személyi kérdések

Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1./ INTERREG (szlovén-magyar) pályázaton való részvételről döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az előterjesztést. Zalakaros részt venne konzorciumi tagként szlovénmagyar pályázatokon. Ennek előzményei vannak, korábban a LED-esités és más
témakörökben tudtunk szlovén partnereinkkel pályázni. Most más témában, elsősorban
energiahatékonyság és más formátumban megvizsgálja a szlovén partner, a magyar egyetem
hogy miképpen tudnánk kapcsolódni ezekhez a pályázatokhoz és amennyiben a
képviselőterület a szándékát kinyilvánítja a pályázaton való induláson, akkor a részletekkel
jelentkezni fogunk és természetesen Zalakaros akkor ebben részt venne, és olyan
témakörökben tudna, ami a későbbi pályázatok előkészítésében akár energiahatékonyság
vonatkozásában is pályázati forrásokhoz jutnánk. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, illetve
jegyző asszonyt, aki részt vett a szlovén partnerrel való tárgyaláson, van-e kiegészíteni való ez
ügyben? És nyilván ehhez amennyiben pályázatunk nyertes lesz, akkor a szükséges pénzügyi
feltételeket is biztosítani kell, amely minimum 85 %-os támogatottságot jelent településünk
vonatkozásában.
Horváth Vencel: Előzetesen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ennek a maximális összege 60
ezer Euró és 5 % esne Zalakarosra, tehát azért itt az összegszerűségbe, még ha a költségvetési
rendeletet nem fogadtuk el, akkor is mindenki tudatába kell lenni, hogyha ez elkötelezettség
lesz, akkor minimum 900 … 1 millió Ft-ot kell képeznünk erre a feladatra. Tehát a
döntéseinknél ezt vegyük figyelembe.
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Novák Ferenc: Köszönöm. Kérdezem a pénzügyi osztályvezető asszonyt, hogy akkor ez
nyilván a tervezésnek amennyiben a képviselőtestület ilyen döntést hoz, akkor ezt figyelembe
kell venni.
Czirákiné Pakulár Judit: Olyan pályázati lehetőségről van szó, ami a szlovén-magyar határon
átnyúló pályázat …… ami sajnos nem azt a lehetőséget hordozza számunkra amit mi
szerettünk volna a szlovén-magyar pályázat kapcsán megvalósítani, ugyanis beruházást nem
támogat, beruházásra nem tudunk pályázni, viszont lehetőség van efektiv szoftprojekt
keretében olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami mindenképpen előírás lenne az
önkormányzatnak a következő időszakban, tehát olyan energia hatékonysági terveket, illetve
tanulmányokat lehet ennek keretében elkészíteni, amit mindenképpen megkellene csinálnunk.
Ez egy kicsi projekt, 18 millió Ft-os projektről beszélünk, aminek az 5 %-os önerejét kell
biztosítani, amit a képviselő úr említett, tehát durván 900 eFt. Ha ezt saját pénzből meg
kellene csinálnunk a következő években, akkor várható, hogy ennek a többszörösét kellene
kifizetnünk.
Novák Ferenc: Köszönöm. Javaslom a képviselőtestület számára, hogy mondjon igent, hogy
részt vegyünk a pályázatban és kérjük a pénzügyi osztályvezető asszonyt, hogy a költségvetés
tervezésénél amennyiben nyer a pályázatunk akkor a szükséges önrészt tervezni szíveskedjen.
Amennyiben a képviselőtestület egyetért az általam elmondottakkal, hogy kinyilvánítja azon
szándékát és írásba kiküldtük a határozati javaslatot, hogy ebben részt vegyünk és a
témaköröket megjelölte és a szükséges forrásokat ehhez biztosítsuk, illetve a polgármestert
felhatalmazzák, hogy egy igazoló szándéknyilatkozat aláírására, kérem, emelje fel a kezét
legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 9/2016. (I.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy Zalakaros Város Önkormányzata részt kíván venni az
Interreg V-A Szlovénia - Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósítani kívánt
4300-116/2015 sz. Pályázati felhívással meghirdetett alábbi tárgykörű projektekben:

- SZÉNLÁBNYOM- Energetikai irányítás bevezetése a helyi közösségeknél, a középületek
energia felhasználásának csökkentése évi legalább 3%-kal és szénlábnyom elkészítése
önkormányzatok és néhány idegenforgalmi létesítményhez,
- Helyi önkormányzatok kompetencia növelése a szociális hálózatok kezelésében és ezzel a
lakosság tájékozottságának és együttműködési hajlamának erősítése.
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2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatban való önkormányzati részvétel
szándékát igazoló szándéknyilatkozat aláírására.
Határidő: 2016. január 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser, Kovács Melinda településstratégiai
referens

2./ A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) Önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Kérdezem pénzügyi osztályvezető asszonyt, illetve könyvvizsgáló asszonyt
hogy van-e a képviselőtestület számára a korábbi döntéseket átvezető dokumentummal
kapcsolatban észrevétel? Rendelet módosításról?
Szijártóné Gorza Klára: Én annyit tennék hozzá kiegészítésként hogy jogszabályi lehetőség
van arra hogy az önkormányzat az éves beszámoló elkészítéséig december 31-i fordulónapra
visszamenőleg módosítsa a költségvetését és itt a különböző jogcímen kapott állami
támogatási összegek pontosítása, illetve a közhatalmi bevételeknél jelentkező év végi tételek
kerülnek átvezetésre, illetve belső átcsoportosítás történik itt a megvalósuló projektekhez
kapcsolódóan, miután az államháztartási számvitel 2014. január 1-től jelentősen felborult és
itt elég nehéz lekövetni a beruházások bekerülési értékét illetve nem is lehet, csak akkor,
amikor megvalósult lehet helyrerakni a tételeket, gyakorlatilag ezeket tartalmazza az anyag.
Én elfogadásra javaslom.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen.
Magyarné Kovács Judit: A kiküldött anyaghoz viszonyítva egyetlen tételt módosult, a tegnapi
továbbképzésünkön tájékoztattak és utasítást kaptunk a MÁK-tól hogy egy állami támogatást
48 eFt értékben a gyermekétkeztetést, amit vissza kellett fizetnünk azt nem lehet 2015. évi
rendező tételként elszámolni, pedig vissza is fizettük, majd 2016-ba kell a költségvetésbe
rendeznünk. Ez a tartalékot növelni fogja.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen a pontosítást. Aki egyetért a rendelet módosításával azon
pontosítással, amelyet osztályvezető asszony említett, kérem az szavazatával erősítse meg.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja az 1/2016. (I.29.)
önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) Önkormányzati
rendelet módosításáról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

3./ A kerékpárúthoz szükséges területek tulajdonjog rendezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 3. és 6. számú napirendek zárt ülés
keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./
pontjára, a nyílt ülést követően.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 10/2016. (I.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 3. és 6. számú napirend zárt ülés keretében történő
megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára, a nyílt ülést
követően.

4/ Kötelező betelepítési kvóta
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Novák Ferenc: Magyarországot és egy kicsit Zalakarost is érintette a migráció és ezzel
kapcsolatban a képviselőtestületnek is, ahogy tudomása van róla, hogy országosan mintegy 2
millió ember nyilvánította ki akaratát, amelyben tiltakoznak a kötelező betelepítési kvóta
ellen. Kérem a tisztelt képviselőtestület, hogy ezt, mint önkormányzat is tegye meg. Javaslom
a következő határozati javaslatnak az elfogadását. „Zalakaros Város önkormányzata elutasítja
a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket! Határidő: Azonnal, 2016. február 10.”
Kérem a képviselőtestületet, hogy szíveskedjen ezt támogatni. Vélemény, hozzászólás ez
ügyben?
Szirtes Balázs: Javasolnám, hogy a határidő a kiértesítési határidőt írjunk, mert nehogy már
határidőt szabjunk a kormánynak …
Novák Ferenc: A kiértesítés természetesen, a kormány tájékoztatása. Köszönöm szépen a
pontosítást. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 11/2016. (I.28.) számú határozata:
Zalakaros Város önkormányzata elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A kötelező
betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen.
Kérjük a kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az illegális
migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a
magyar embereket!
Határidő: Azonnal, 2016. február 10. (A Kormány tájékoztatása döntésről)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Interpelláció

Horváth Vencel: Három kérdéskört szeretnék felvetni. Egyrészt az, hogy a Karosi Képújságba
a képek vándorlási sebessége azonos, de ugyanakkor az egyes oldalakon lévő tartalmak
különböző betűméretek miatt bizonyos esetekben olvashatatlanná válik. Ezért a javaslat az,
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hogy kérjük fel az ide beszállítóként anyagot hozókat, hogy egy meghatározott betűméretet és
leütést tartalmazzon egy oldal, amit normálisan egy átlagember is el tud olvasni, illetve ne
fogadjunk be olyan hirdetéseket, ami a kontraszt hibák miatt egyszerűen olvashatatlan. Ez az
egyik kérés.
A másik kérés az, hogy sok panasz van arra, hogy a Karos Krónikát nem kapják meg az
emberek, tehát ezért a megjelenést követő egy héten belül kötelezően minden háztartásba
jusson el a Karos Krónika. A másik pedig az, hogy ne csak a polgármesteri hivatalba hanem
nagy forgalmú helyre is, mint az iskola is legyen állandóan kirakva ez az anyag, ha valaki
magáévá szeretné tenni az anyagot, akkor elvihesse. Ez a következő kérésünk.
A harmadik kérés pedig a Honlap. Jelenleg folyik egy kiegészítése, illetve egy újradolgozása.
Én javasolnám azt, hogy a képviselőtestület fontolja meg azt, hogy egy olyan felületet
hozzunk létre ahol mindenki Zalakarosi lakos és Zalakarosi üdülő tulajdonnal lévő azonosítás
alapján a karosban föllelhető olyan hibákat problémákat fölvethesse pl. mondjuk ha egy
kátyút ha nem vesz észre a településgondnokság, akkor fölhívhassa itt a figyelmet, amire
meghatározott módon ha egyetértés lenne egy eljárásrendet is kidolgoznánk hogy ez hogy
kezelhető, hogy rakható föl, illetve milyen intézkedéseket kötelesek ez ügyben tenni. Tehát
magyarul, hogyha ilyen probléma van, akkor kinek kötelező kivizsgálni és mennyi időn belül
intézkedni. Én úgy gondolom, hogy ezáltal a településen lévő hibákra, problémákra előbb rá
lehetne találni. Erre már Magyarországon vannak példák. Tehát még egyszer mondom ez egy
nagyon korrekt módon kezelt, nem egy szitkozódó oldalként, nem egy mocskolódó oldalként,
hanem egy jobbító szándékú oldalként gondolnám megfontolásra tenni.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Horváth úr javaslataira reagálva a képújsággal
kapcsolatban egyetértek, magam sem értem miért kell különböző betűkarakterekkel. Felhívjuk
az anyagbeküldők figyelmét azokra az elemekre, amelyet Öni is felvetett akár az anyag
mennyiségre, akár a betűtípusokra vonatkozik.
A Karos Krónikával szintén egyetértek a felvetésével. Ott egyetlen egy dolgot kell majd
megvizsgálnunk, hogy amennyiben lehetőség szerint ugye minden háztartásba jusson el és
még a közforgalmú helyekre is tegyünk, nem tudom, hogy a példányszám elegendő lesz-e, de
ezt megvizsgáljuk.
A harmadik vonatkozásában szintén ugye ez egyfajta közérdekű felület létrehozása lenne a
honlapon. Ott egy nagyon érdekes és kényes kérdés lehet és adom alpolgármester asszonynak
a szót, hogy lesz-e moderátor, mert Horváth úr is felhívta a veszélyét arra, hogy bizony
egyetlen egy beszólással nagyon sok kárt lehet okozni, és ettől a pillanattól kezdve valakit
meg kell bízni ezzel a feladattal.
Czirákiné Pakulár Judit: Visszafele mennék. Mindenképpen úgy gondoltunk, hogy kell, hogy
legyen moderátor, tehát elsősorban ez az oldal a közérdekű bejelentésekre, tehát azokra az
építő jellegű javaslatokra vonatkozik, ahol valamit lépnünk kell, valamit tenni kell és meg kell
keresni, hogy ki az ügyintézője, akár kátyú, akár közvilágítás, akár bármilyen témakörben.
Tehát arra gondoltunk, hogy pl. a városüzemeltetést tudnánk ezáltal gördülékenyebbé tenni és
meghallgatva a javaslatokat.
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A másik téma pedig a Karos Krónika. Leginkább nem a meg nem kapás a probléma, hanem
az időpont hogy mikor kapják meg az emberek, tehát most ez a legutóbbi számban is nagyon
élesen felmerült, ugyanis rendezvény meghirdetése történt kizárólagosan a karos Krónikában
és a rendezvény lezajlása után kapták kézhez az emberek. Tehát nagyon sok panasz érkezett
konkrét esemény miatt is, tehát kérjük, hogyha ilyen történik, akkor mind a közösségi ház
kollégái, mind az érintett szervezők plakátolják is ki azokon a helyeken ahol, ha
nyugdíjasoknak szóló rendezvény, akkor azokon a helyeken ahova a nyugdíjasok járnak, vagy
az iskolánál vagy a menzánál vagy ahol éppen lehet, ahol eléri az információ őket.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Alpolgármester asszony jelezte, hogy az új honlap
kialakításánál már gondoltak erre a felületre, sőt jegyző asszony közbe tájékoztatott, hogy a
szlovén pályázatnál is lesz lehetőség ezeknek az anyagi fedezetének a részbeni
megteremtésére és a formai dolgokra. Magam is egyetértek mindhárom felvetéssel, ezekkel a
pontosításokkal, de egyformán gondolkodunk akkor ezen ügyek vonatkozásában. Javaslom
akkor, hogy a három felvetést a képviselőtestület határozatként fogalmazza meg a hivatal felé,
hogy ezek a feladatok így legyenek megoldva, amelyeket Horváth úr felvetett és
pontosítottunk. Aki mindezekkel így egyetért, kérem emelje fel a kezét.
Horváth Vencel: ..képviselőtestületi ülésre ..
Novák Ferenc: Jó, hát mindjárt néhány nap múlva fog következni …
Horváth Vencel: .. azért hogy gondolja végig a hivatal, hogy kell, és mint kell, ezt megszabni
tehát most akkor mondjuk azt, hogy elvileg egyetértés van, de adjunk lehetőséget, hogy ezt
kidolgozzák.
Novák Ferenc: Persze, természetesen így van. Aki egyetért ezzel az emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 12/2016. (I.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a polgármestert, hogy a képújság üzemeltetési szabályzatot egészítse ki azzal, hogy
a képújságban megjeleníteni kívánt hirdetést milyen betűformátumban és betűméretben kell
elkészíteni, illetve hány leütést tartalmazhat egy oldal. Továbbá egészüljön ki a szabályzat
azzal, hogy a képújság üzemeltetője ne fogadjon be olyan hirdetést, ami a kontraszt hibák
miatt olvashatatlan.
2./ felkéri a polgármestert, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a megjelenést követő egy
héten belül minden háztartásba jusson el a Karosi Krónika, illetve vizsgálja meg, hogy a
jelenlegi példányszám mellett biztosítható-e, hogy a közös önkormányzati hivatalon kívül
egyéb nagyobb közforgalmú helyeken is elérhető legyen a Karosi Krónika.
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3./ felkéri az alpolgármestert és a jegyzőt, hogy az új települési honlap kialakítása során
vizsgálja meg egy olyan felület létrehozását, ahol a településen észlelt problémák felvethetők
megfelelő azonosítás alapján, továbbá meg kell vizsgálni az eljárásrend kidolgozását.
Határidő: 2016. március 10 - 1./-2./ pont vonatkozásában
2016. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző- 1. pont
Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens – 2. pont
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens- 3. pont

Novák Ferenc: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszönte a részt vételt és a
nyílt ülést 18,15 órakor bezárta.
Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Benkőné Gulyás Edit
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kötő Attila
Jkv. hitelesítő

10

