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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 19-én 10,20 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs, képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Kötő Attila alpolgármester, Dr Józsa Zsanett jegyző,
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr
Csányi Marianna önkormányzati szakreferens, Klie Zoltán főépítész, Koma Ildikó
jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot, amely a meghívóban szereplő napirendektől
eltér azzal, hogy első napirendként tárgyalni szükséges a víz-, csatornadíj megállapításáról
szóló ör. hatályon kívül helyezését, valamint javasolja levenni a napirendről a 9. sz. napirend
tárgyalását azzal, hogy azt a február 9-i soros testületi ülésen tárgyalja a testület, mivel
további pontosítások szükségesek. Pályázat ügyében hétfőn fog tárgyalni Horvátországban, a
pályázat beadásának határideje március 1.

Napirend:
1/ Az ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló Ör. hatályon kívül helyezése
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
2/ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Adósságkezelési szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges rendeletek, szabályzatok
módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
4/ Polgármester kiküldetése
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
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5/ Zalaispával kötött közszolgálati szerződés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Óvoda kivitelezésének ajánlattételi felhívás jóváhagyása (zárt innen)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Vizmü irányítástechnikai rendszere ügyében döntés (közbeszerzési eljárás lezárása)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ Gasztronómiai attrakció fejlesztés ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Az ivóvíz és csatornadíj megállapításáról szóló Ör. hatályon kívül helyezése
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Józsa Zsanett: Ismerteti a módosítás szükségességét.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
1/2012. (I.20.) önkormányzati rendelete
Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló
39/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §.
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Az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 39/2011. (XII.16.)
önkormányzati rendelet 1. §-át hatályon kívül helyezi.
2.§.
Záró rendelkezések
/1/ A rendelet 2012. január l. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszi.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr.Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2012. január 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

2/ Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismerteti az alapító okirat módosításának szükségességét.

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 1/2012. (I.18. ) számú határozata:
A bizottság Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását az előterjesztésnek
megfelelően 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 1/2012. (I.19.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Könyvtár
és Bölcsőde Alapító okiratát módosítja az előterjesztés 1.sz. melléklete szerint.
2. Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.
A képviselőtestület határozatát az abban foglaltak végrehajtása érdekében az intézmény
vezetőjének, valamint a I. pont esetén a Magyar Államkincstárnak soron kívül meg kell
küldeni.
Határidő: 2012. január 30.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző

3/ Adósságkezelési szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges rendeletek, szabályzatok
módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 2/2012. (I.18. ) számú határozata:
A bizottság:
Adósságkezelési szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges rendeletek, szabályzatok
módosítására vonatkozó előterjesztés elfogadásra javasolja.
Szirtes Balázs: A határozati javaslatban szerepel, hogy a működtetéshez szükséges forrás a
2012. évi költségvetésben biztosításra került, kérdése milyen összege van?
Bácsai Attiláné: Nem tudja mekkora az összeg, ha képviselőtestület dönt arról, hogy
legfeljebb milyen összeget fordíthat az önkormányzat erre, azt tervezik be a költségvetésbe.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Konkrét összege nem meghatározható, az igénybevételtől függ az
összeg.
Adósságkezelési személy megbízása szükséges, az óradíja bruttó 1000-1500 Ft. Havonta
tartja a kapcsolatot a családdal, néhány 10 eFt-os költség havonta. 2 család van jelenleg, ha
több igény lesz, a költségek növekednek.
A pénzeli szociális ellátások között a biztosított támogatás összege a költségvetési törvényben
finanszírozható a normatívából.
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Szirtes Balázs: Javasolja, hogy vagy megvárjuk a jegyző feltételrendszer megvizsgálásra
vonatkozó beszámolóját áprilisig a 3.pont szerint, vagy állapítsunk meg összeget.
Böröcz József: Nem kell külső szakértőt bevonni a munkába, mivel a hivatalban van
megfelelően képzett szakember.
Dr Józsa Zsanett: Jogszabály szerint intézményen, szerven keresztül láthatja el a hivatal,
addig külső személyt biz meg a hivatal, a szociális ügyintéző nem láthatja el munkakörében,
nincs végzettsége sem és jogszabály sem engedi. Megbízási szerződéssel tudjuk ellátni külsős
személlyel, akinek erre van képzettsége. Mint magánszemély kötjük meg a védőnővel a
megbízást.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy állapítsunk meg összeget, 200-250 eFt-ot javasol első
fordulóra.
Novák Ferenc: Egyetért, hogy állapítsanak meg összeget. A normatívából fedezhető a költség.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A működtetéshez szükséges személyi feltételek biztosítása is
elszámolható a normatívából.
Novák Ferenc: 200-250 eFt hangzott el, amivel segíteni tudunk a családoknak.
Javasolja, hogy 250 eFt legyen megállapítva.
Szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 2/2012. (I.19.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2006. (II.10.) önkormányzati
rendelet 18.§-ban szabályozott adósságkezelési tanácsadás feltételeinek biztosítását saját
intézménye Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala útján látja el.
2./ A feladatellátás érdekében módosítja a 2. sz. mellékletnek megfelelően a Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Az adósságkezelési tanácsadás működtetéséhez szükséges forrást, 250.000,- Ft-ot a 2012. évi
költségvetés terhére biztosítja.
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy az adósságkezelési tanácsadás más szervezet útján történő
ellátásának feltételeit vizsgálja meg, melynek eredményéről a képviselőtestületet a 2012.
áprilisi soros ülésén tájékoztassa.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
Operatív felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
2/2012.(I.20.) önkormányzati rendelete
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
4/2006. (II.10.) számú rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Sztv.) kapott
felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól az
alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2006. (II.10.) számú rendelet
(továbbiakban Ör.) 18.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
Adósságkezelési szolgáltatás
18.§
(1)

Adósságkezelési szolgáltatással az adós adósságkezelési tanácsadásban és adósságcsökkentési
támogatásban részesül.

(2)
aa)

Adósságkezelési szolgáltatás nyújtható annak a személynek vagy családnak, akinek
a (4) bekezdésben szereplő adósságok valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi,
összege pedig meghaladja az ötvenezer forintot, de nem haladja meg:
a (4) bekezdés a)-c) pontjában foglalt hátralék esetén négyszázezer forintot,vagy
a (4) bekezdés d) pontjában foglalt hátralék esetén nyolcszázezer forintot, vagy
ab)
a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, továbbá
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíjminimum legkisebb összegének 250 %-át és aki e rendelet 2.§ (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott vagyon kétszeresénél nagyobb mértékű vagyonnal nem rendelkezik,
és
a (3) bekezdés szerint elismert minimális lakásnagyságot meg nem haladó – legfeljebb
összkomfortos - lakásban lakik, és
vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósság csökkentési
támogatás különbözetének megfizetését és
e)
vállalja az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt.

b)

c)
d)
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(4)
a)
b)
c)
d)

(5)
(6)

(7)

(3) a településen elismert minimális lakás nagyság: egyedül élő esetén 80 nm, kéthárom személyes háztartás esetén 100 nm, ha három személynél több lakik a háztartásban, a
lakásnagyság minden további személy után 25 nm-el növekszik,
A (2) bekezdés alkalmazása során adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe
tartozó
közüzemi díjtartozás (vezetékes gáz-, áram-, víz- és csatornahasználati díjtartozás),
közösköltség-hátralék,
a lakbérhátralék,
a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott
szabadfelhasználás kölcsönszerződésből fennálló hátralék.
Az adósságkezelési szolgáltatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első
napjától illeti meg.
Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama - a (7) bekezdés szerinti eset kivételével legfeljebb tizennyolc hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal
meghosszabbítható.
Ha a (4) bekezdés d) pontja szerinti adósság a (6) bekezdés szerinti időtartam alatt nem
kezelhető, az adósságkezelési szolgáltatás időtartama legalább huszonnégy, de legfeljebb
hatvan hónap, amennyiben
- az adósság összege meghaladja a kettőszázezer forintot,
- a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50%-át,
- és az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító
jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő
bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez.
(8) Zalakaros Város Önkormányzata az Adósságkezelési Tanácsadást saját intézménye –
Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala–útján szakképzett személy alkalmazásával látja
el.

A tanácsadó a tanácsadás keretében:
a)
tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről,
b)
az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési
kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési
szolgáltatásba történő bevonásra,
c)
az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (a
továbbiakban: adósságkezelési megállapodás köt,
d)
a kérelmet haladéktalanul továbbítja a Hatósági Osztályra,
e)
az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal rendszeres kapcsolatot tart és szükség
szerint, de legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan
figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását,
f)
szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés
módosítását,
g) az adósságkezelési megállapodásban foglaltak megszegését három munkanapon belül jelzi
a Hatósági Osztály felé. Így különösen, ha az adós:
az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
az általa vállalt adósságtörlesztést nem teljesíti, illetőleg
- az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget.
h)
adósonként nyilvántartja az adósságkezelésbe bevont hátralékok, valamint a
teljesített adósságtörlesztés összegét.

(9)
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(10) Az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt az adós együttműködik a tanácsadóval.
Ennek során az adós köteles:
hozzájárulni az adósságára vonatkozó adatok és információk tanácsadó általi
megismeréséhez és nyilvántartásához,
- aktívan közreműködni az adósságkezelési megállapodás kidolgozásában,
- az adósságkezelési megállapodásban foglaltak szerint, de havonta legalább egy alkalommal a
tanácsadóval személyesen találkozni és tájékoztatni az adósságkezelési megállapodásban
foglaltak végrehajtásáról.1
(11) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe
bevont adósság 75%-át, legfeljebb háromszázezer forintot, a (4) bekezdése d./ pontja szerinti
esetben a hatszázezer forintot.
Az adósságcsökkentési támogatás nyújtható - a (4) bekezdése d./ pontja kivételével - egy
összegben, vagy havi részletekben az adós vállalásától függően.
Az adósságcsökkentési támogatást az adósságkövetelés jogosultjának kell folyósítani.
(12) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságcsökkentési támogatásról
szóló jogerős határozat birtokában a hitelezővel szerződést köt a tartozása megfizetéséről.
(13) Az adósságcsökkentési támogatást az önrész egy összegben történő megfizetése esetén a
hatósági szerződés aláírásától számított 15 napon belül, az önrész részletekben történő
megfizetése esetén utólag, minden hónap 10-éig kell utalni.
(14) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a kifizetett összeget vissza
kell téríteni, ha a jogosult
a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy
b) az általa vállalt adósságtörlesztés háromhavi részletét nem teljesíti, illetőleg
c) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási
kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget,
d)
a szolgáltatás igénylése során, vagy a szolgáltatás tartama alatt valótlan adatokat
közöl.
(15) Az adósságkezelési támogatás iránti kérelem a tanácsadónál folyamatosan, egész évben
benyújtható. A kérelmet, valamint a jogosultság feltételeit igazoló dokumentumokat a
tanácsadó javaslatával együtt továbbítja az eljáró hatósághoz.
(16) Zalakaros Város Önkormányzata a közműszolgáltatóval megállapodást köt, mely
alapján a szolgáltató – az adós írásbeli beleegyezése esetén - a Jegyzőt félévente tájékoztatja a
legalább 3 havi tartozást felhalmozó adósokról.
(17) A hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének megállapításához a Hatósági Osztály adóés értékbizonyítványt szerez be.
(18) Azon személynek, akinek áramszolgáltatási díjtartozása miatt a szolgáltatást
kikapcsolták, a szolgáltatás visszaállítása érdekében előrefizetős áramszolgáltatást mérő
készülék is biztosítható az önkormányzat éves költségvetésében adósságkezelés címen
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A jogosultság további feltéve, hogy az igénylő
lakásfenntartási támogatásban részesül és tartozásának megfizetése érdekében megállapodást
köt a szolgáltatóval, valamint legalább egyéves időtartamra vállalja a készülék
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rendeltetésszerű használatát. Az önkormányzat a készülék beszerzési és a felszerelési
költségén túl egyéb esetlegesen felmerülő költséget nem vállal, azt az adósságkezelési
szolgáltatást igénybe vevőnek kell viselnie.
(19) A város közigazgatási területén belül történő lakcímváltozás esetén a jogosult
szolgáltatótól – az önkormányzat felé egyidejűleg jelezve - kérheti, hogy a készüléket az új
lakcímének megfelelő fogyasztási helyen szereljék fel. Az új felszerelés költségei a jogosultat
terhelik.
(20) Azon személy esetében, akinél előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék működik, a
lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a készülék
működtetését lehetővé tévő formában kell nyújtani.
Záró rendelkezések
2.§
Hatályon kívül helyező rendelkezések
Az Ör. 7-8. §-a hatályát veszti.
3.§
Hatálybalépés
A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
4.§
Átmeneti rendelkezések
Az Ör. 1. §-át a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2012. január 20.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

10

3/ Polgármester kiküldetése
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Puchheimbe meghívást kapott, ahol kitüntetést kap.
Kéri elfogadni a határozati javaslatot.
Szirtes Balázs: A rendszám helyére javasolja beírni, milyen gépjármű.
Novák Ferenc: A forgalmi rendszám HUU-750.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta.

Képviselőtestület 3/2012. (I.19.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 2012. január 27- 30.
közötti időtartamban Novák Ferenc polgármester puchheimi
kiküldetéséhez hozzájárul és engedélyezi a HUU-750 fogalmi rendszámú gépkocsi
igénybevételét és annak költségeit biztosítja.
Határidő: 2012. január 27.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

5/ Zalaispával kötött közszolgálati szerződés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 3/2012. (I.18. ) számú határozata:
A bizottság:
Zalaispával kötött közszolgálati szerződés módosítását elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Technikai módosításról van szó.
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Bácsai Attiláné: A szolgáltató felé jeleztük, hogy fizetni szeretnénk, mivel nem küldtek
számlát az elmúlt negyedévben. Jelezték, hogy a szerződésben úgy volt, hogy havonta, vagy
negyedévente számláznak. Szükséges a szerződést módosítani, a fizetés szabályszerűsége
miatt.
Javasoltuk, hogy az első számlázás negyedéves legyen, 2012. január 1-től pedig havonta
kerüljön kiegyenlítésre finanszírozási szempontból.
Dr Józsa Zsanett: A képviselőtestület előrelátó volt, hogy megállapodott 3 évre, mivel január
1-jén hatályba lépett egy törvény, miszerint a 2011. december 31-én érvényes díjat nem
haladhatja meg a 2012. évre megállapított díj. A díjtétel nem éri ezt a mértéket.
Marton Tamás: A Zalaispa ülésén jelezte, hogy szeretné látni az elszámolást, még nem
küldték meg.
Dr Józsa Zsanett: Minden évben novemberig kell a képviselőtestület elé terjeszteni a
díjképzést, a megállapodás ellenére is. Fel kell hívni a szolgáltató figyelmét erre.
Novák Ferenc: Javasolja a havi elszámolást elfogadni.
Szavazásra teszi fel a szerződésmódosítást, valamint azt, hogy a szolgáltató figyelmét fel kell
hívni arra, hogy a díjképzésre vonatkozó kötelezettség tartsa be.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 4/2012. (I.19.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.
A ZALAISPA Zrt. ( 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz ) és Zalakaros Város Önkormányzata
között 2011. szeptember 30. napján kötött hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint módosítja.
2.

Felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására.

3.

A szerződés módosítást a Zalaispa Zrt. részére meg kell küldeni.

4.
Felhívja a Zalaispa Zrt. Figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályi
előírásokban, valamint a szolgáltatási szerződésben meghatározott díjképzésre vonatkozó
kötelezettségét tartsa be, így soronkivül küldje meg az Önkormányzat számára a 2012. évi
dijképzés dokumentációját.
Határidő: 2012. február 9.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
5/ sz. Óvoda kivitelezésének ajánlattételi felhívás jóváhagyása
6/ sz. Vizmü irányítástechnikai rendszere ügyében döntés (közbeszerzési eljárás
lezárása)
7/ sz. Gasztronómiai attrakció fejlesztés ügyében döntés
című napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §.
(4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 5/2012. (I.19.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
5/ sz. Óvoda kivitelezésének ajánlattételi felhívás jóváhagyása
6/ sz. Vizmü irányítástechnikai rendszere ügyében döntés (közbeszerzési eljárás
lezárása)
7/ sz. Gasztronómiai attrakció fejlesztés ügyében döntés
című napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.
Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, bejelenti, hogy a Képviselőtestület 10,45 órakor
zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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