Határozat: 104 - 116
Rendelet: 8

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. június 10-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. június 10-én 13,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Marton Tamás, Novák Ferenc képviselők, Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szijártóné Gorza
Klára könyvvizsgáló, Karmazin József főépítész.
Igazoltan távol van: Magyar Mária, Magyarné Kovács Judit, Szabadics József képviselők.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Benkőné Gulyás Edit és Czirákiné Pakulár Judit
képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Napirend előtt:
Polgármester beszámolója
Előadó: Polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a Polgármester Beszámolóját.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 104/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját elfogadja.

Magyar Mária és Magyarné Kovács Judit képviselők az ülésteremben megjelentek.

Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ 2011. évi helyi adótételek megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 12/1997. (VIII.12.)
számu Ör. felülvizsgálata
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
3/ Elismerések adományozása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
4/ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Felkérésre Tóth Árpád Rendőrőrs parancsnoka
5/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi I. félévi
tevékenységéről
Előadó: Szirtes Lajos Társulási Tanács elnöke
6/ Móra Ferenc Általános Iskola osztálylétszám meghatározása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7/ Közoktatási megállapodás felülvizsgálata Zalamerenye Község Önkormányzatával
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
8/ A kőkeresztek, kegytartók és harangláb műszaki állapotának a felmérése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
9/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár működési dokumentumainak módosítása (ped.program, helyi tanterv, szmsz.)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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10/ Sport Hotel 2002. Kft kérelme
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
11/ Bodahegyi út parkolási helyzete
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
12/ Lakáshasználati kérelem
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
13/ Közterület használat iránti kérelem
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
14/ „Zalakaros fürdő sétány felújítása, elárusító hely, információs pont létrehozása”
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
15/ Könyvvizsgálói megbízatás meghosszabbítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Egyéb ügyek keretében javasolja megtárgyalni az alábbi napirendeket:
16/1/ Árvízkárosultak megsegítése
16/2/ Dózsa (Seregély) úti játszótér létesítése
16/3/ Gyógyfürdő téri üzlettulajdonosok kérelme
16/4/ MD Zrt. ügye
16/5/ Zalamerenye Község Önkormányzat kérelme
16/6/ Kertmozi használat
16/7/ Karos Kút információs tábla kihelyezése

Zárt ülés keretében javasolja a 3., 10., 12., 13., 16/2-7/ számú napirendek megtárgyalását.
Ügyrendi javaslata, hogy a 4. napirend elsőként kerüljön megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy
a napirend előadója Dr Molnár József nagykanizsai rendőrkapitány és Tóth Árpád zalakarosi
rendőrőrs parancsnok az ülésteremben jelen vannak.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot, valamint az ügyrendi
javaslatot.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 105/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért az ügyrendi, valamint a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendekre zárt ülés megtartását.

1/ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Felkérésre Tóth Árpád Rendőrőrs parancsnoka
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Dr Molnár József nagykanizsai rendőrkapitányság
vezetője és Tóth Árpád zalakarosi rendőrőrs parancsnok.
Dr Molnár József: Szóbeli tájékoztatást adott a település közrend és közbiztonsági
helyzetéről, melynek keretében előadta, hogy a bűncselekmények száma 10 %-kal csökkent, a
közbiztonság javult.
Benkőné Gulyás Edit: Az iskola nevében megköszönte a zalakarosi rendőrőrs munkáját.
Novák Ferenc: A rendőrőrs épületének felújításáról érdeklődött. Kérdésként vetette fel, hogy
az őrsparancsnok kinevezésére mikor kerül sor, továbbá a kamera rendszer működésének
tapasztalatairól érdeklődött.
Dr Molnár József: Jövő évben is biztosítja a rendőrség az iskolában az „iskolarendőr”
előadásait. Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a rendőrség költségvetése feszített, az
üzemanyag költség 20-30 %-kal kevesebb a tavalyinál. Előadta, hogy a zalakarosi
rendőrőrsön üres státusz nincs, a rendőrőrs épületében karbantartási, festési munkálatok
valósultak meg. A kamera rendszer működik, mely Nagykanizsára van bekötve. A rögzítés
folyamatos. Várhatóan október 1-vel kerül kinevezésre Zalakaroson az őrsparancsnok.
Szirtes Lajos: Megköszönte a rendőrség munkáját.
Szavazásra teszi fel a rendőrőrs tájékoztatóját.
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Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 106/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.

2/ 2011. évi helyi adótételek megállapítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismertette az összevont bizottság javaslatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
21/2010. (VI.01.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra, hogy 2011. évre vonatkozóan az
építményadó, a magánszemélyek kommunális adója, az építmény utáni idegenforgalmi adó és
a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó emelésére ne kerüljön sor.
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
22/2010. (VI.01.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Elfogadásra javasolják a képviselőtestület számára a határozati javaslat 2.pontját arra
vonatkozóan, hogy az OTP Lakáslízing Zrt. kérelme nem kerüljön támogatásra.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel az összevont bizottság javaslatával a határozati javaslat
elfogadását.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 107/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ 2011. évre vonatkozóan az építményadó, a magánszemélyek kommunális adója,
az építmény utáni idegenforgalmi adó és a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó
emelésére ne kerüljön sor.
2/ A képviselőtestület az OTP Lízing Zrt építményadóra vonatkozóan a helyi
adórendelet módosítási kérelmét elutasítja.
Felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy döntéséről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

3/ A táblák, feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról szóló 12/1997. (VIII.12.)
számu Ör. felülvizsgálata
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismertette az ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 8/2010. (VI.01) számú határozata:
A bizottság:
Elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztést.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja, hogy a rendelet hatályba lépése napja 2010. augusztus
1. napja legyen, tekintettel arra, hogy a rendelet-tervezetben megjelölt 2010. július 1. napjáig
nem áll elég idő rendelkezésre a rendelet végrehajtásának előkészítésére, továbbá a jelenlegi
táblákat a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül el kell távolítani.
Dr Hegedüs Ferenc: Javasolja, hogy a táblák úgy legyenek elhelyezve, hogy a közlekedési
útról jól láthatóak legyenek.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a módosítással a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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ZALAKAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE
8/2010. (VI.11.) SZÁMU ÖNKOMRMÁNYZATI RENDELETE
A TÁBLÁK, FELIRATOK, PLAKÁTOK ELHELYEZÉSÉNEK
SZABÁLYOZÁSÁRÓL
Zalakaros Város Képviselőtestülete a város külső képének befolyásolása érdekében a
közterületekről látható táblák, feliratok, plakátok elhelyezését a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55. § (2)
bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi
hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9. § (1) bekezdés
j.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az építésügyi hatósági eljárásokról,
valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.
(XII.13.) ÖTM rendelet előírásaira a következő rendeletet alkotja:
1. §.
E rendelet hatálya Zalakaros város közigazgatási területén kiterjed azokra a hirdetőberendezésekre, táblákra, feliratokra, falragaszokra, plakátokra, amelyek közterületen vannak,
vagy közterületről láthatók, kivéve:
a/ a KRESZ hatálya alá tartozó táblákat, feliratokat, jelzéseket
b/ a közlekedési állomások, megállóhelyek tábláit, feliratait
c/ a településrészek, közterületek névtábláit, a házszámokat és a lakások névtábláit
d/ a biztonsági /balesetmegelőző, veszélyjelző, tűzvédelmi, stb./ táblákat, feliratokat,
jelzéseket.
2. §.
Értelmező rendelkezések:
/1/ E rendelet alkalmazásában
(szélesség x magasság)
Óriástábla:3 x 2 m
Nagytábla:2,5 x 1,25 m
Közepes tábla:2x1 m
Kistábla: 1x1 m
Mozgatható hirdető berendezés:1 x 0,5 m.
/2/ Hirdető berendezés: Olyan síkbeli /falon, kerítésen elhelyezett vagy önálló tábla / vagy
térbeli /hirdetőoszlop, hirdetőszekrény, stb./ berendezés, amely
hirdetések, reklámok elhelyezésére szolgáló felülettel vagy kirakattal
rendelkezik.
Közterületi szakasz: Két útkereszteződéssel határolt, legalább 100,00 m hosszú útszakasz
vagy összefüggő tér.
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Csomópont: Közlekedési csomópont vagy tér és ennek legalább 50,00 m-es körzete.
Tábla együttes: Vagy egy közös vázra felszerelt, egységes táblákból álló, vagy pedig
bizonyos rendszer szerint elhelyezett, különálló, de teljesen egyforma
táblákból álló együttes.
Összhang: A környezet mesterséges /épület, épületrész, hirdető-berendezés, stb. / és
természetes /terepalakulat, növényzet/ elemeinek az alakok, arányok,
anyagok, színek által meghatározott olyan kapcsolata, amely esztétikai
szempontból az emberek többsége számára elfogadható.
az engedélyezési eljárás során ezt – szükség esetén szakértők bevonásával –
a jegyző mérlegeli.
Egységesség: Azonos formai elvek alapján, azonos elemek felhasználásával készült
/nem feltétlenül egyforma részekből álló/ együttes.
Reklámtábla: üzleti célú információt tartalmazó szolgáltató és egyéb szervezet által felállított
- e rendelet szabályai szerinti engedéllyel, vagy bérleti szerződés alapján
kihelyezett - tábla.
Közérdekű információt tartalmazó tábla:
önkormányzat által a lakosság és a
vendégek információval való ellátását szolgáló tábla.
3.§.
/1/ Zalakaros város közigazgatási területén közterületen csak e rendelet .3 sz mellékletében
meghatározott formátumú, a 2.§. /1/bek szerinti méretű egységes tábla helyezhető el.
/2/ Külön engedéllyel – önkormányzati érdekre tekintettel – a képviselőtestület felmentést
adhat.
4.§
/1/ Óriástáblákat és vagy nagytáblákat belterületen csak
a/ épületek homlokzatain
b/ legalább 2,00 m magas támfalon, kerítéseken
c/ a tábla felső élénél magasabbra nőtt fákból álló erdősávok mellett, külterületen pedig az
illetékes útkezelő előírásainak megfelelő helyen szabad elhelyezni
d/ az Önkormányzat tulajdonában álló területen bérleti szerződés alapján.
/2/ kis és közepes méretű táblákat az építésügyi szabályok szerint:
a/ épületek homlokzatain, tetőzetén
b/ építési telkeken önállóan
c/ támfalakon, kerítéseken
d/ kerítéskapuk felett
e/ közterületi korlátokon
f/ közműoszlopokon
g/ önálló hirdető-berendezésként
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lehet elhelyezni.
/3/ Közterületeken önálló hirdető-berendezést vagy táblát csak a jelen rendeletben leirt célra
és módon szabad elhelyezni.
5.§.
A városban telephellyel rendelkező szervezetek, vállalkozók reklám-, tájékoztató-,
iránymutató és figyelemfelhívó /megállapító/ tábláit, berendezéseit közterületen csak a
következők szerint szabad elhelyezni:
a/ Egy közterületi szakaszon vagy egy csomópontban csak egységesen kialakított
táblaegyüttes létesíthető.
b/ A telephely előtt csak akkor szabad önálló táblát, figyelemfelhívó berendezést felállítani,
ha ezt a közlekedés biztonsága, e közterület állapota lehetővé, illetve a telephely előtti fasor
indokolttá teszi.
c/ A város központi területén1táblákat – a kulturális és közművelődési szervezetek és
események, valamint Önkormányzati intézmények, valamint közérdekű információt
tartalmazó tábla kivételével – elhelyezni nem szabad.
d./ Egy szolgáltató maximum 5 db táblát de legfeljebb 12 nm felületet bérelhet, használhat.
e./egy területen belül (csomópontonként) vagy egymástól 50 méteren belül csak azonos
méretű tábla legyen elhelyezhető, a megfelelő arculati elemekkel 1. sz. melléklet szerint.
f./ A települést jelző táblától 50 m-en belül reklámtáblát nem lehet elhelyezni.
6. §.
Zászlók, lobogók az épületeken, építési telkeken, közműoszlopokon és közterületen
zászlórudakon helyezhetők el.
7. §.
/1/ Szálláshely szolgáltatást reklámozni csak a Polgármesteri Hivatal által – térítés ellenében
rendelkezésre bocsátott - hirdető-berendezéssel vagy 2.§. szerinti táblával lehet.
Közterületen tilos szállásférőhelyet reklámozni autóban elhelyezett vagy kézben tartott
felirattal, vagy a vendégek megszólításával, zaklatásával.
/2/ A szállásférőhelyekre legfeljebb 1,0 m2 nagyságú, a közterületbe nem nyúló táblákkal
szabad a figyelmet felhívni, melyek elhelyezésére e rendelet előírásai valamint az építésügyi
szabályok vonatkoznak.
/3/ Az /1/ bekezdés szerinti tábla elhelyezésének helyét utcasarokra is kérhetik.
8. .§.
1

A központi terület meghatározását a 2.számu melléklet tartalmazza.
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/1/ E rendelet 2.§. szerinti mozgatható /a talajhoz, burkolathoz nem rögzített/ hirdetőberendezés közterületen csak a közterület-használati engedély alapján a
a/ kereskedelmi és szolgáltató üzletek előtt, kizárólag az üzlet nyitvatartási ideje alatt
b/ alkalmi rendezvények hirdetésére e rendelet szabályai szerint történhet,
/2/ A mozgatható hirdető-berendezések minden oldalának esztétikusnak kell lennie.
/3/ A mozgatható hirdető-berendezésnek önállóan meg kell állniuk, azokat nem szabad fához,
közlekedési tábla oszlopához, kandeláberhez, kerékpártartóhoz, padhoz és más közterületi
berendezéshez kötözni, támasztani.
9.§.
/1/ Egy épületen vagy építési telken elhelyezett cégtábláknak, reklámfeliratoknak, különböző tábláknak, falra
festett hirdetéseknek, ábráknak egymással, valamint az épület tömegével, homlokzatképzésével összhangban kell
lennie.

/2/ Egy egyedi építési telken önállóan csak egy hirdető-berendezés állhat. A tömbtelkeken
több hirdető-berendezés is állhat, de azoknak formailag összhangban kell lenniük.
10. §.
A tájékozódással, idegenforgalommal, a helyi közélettel, a lakossági apróhirdetésekkel és a
választásokkal összefüggő táblák, térképek, hirdetőszekrények helyét a 3. §.előírásainak
figyelembevételével, az érdekelt szakmai, társadalmi és politikai szervezetek véleményének
meghallgatása után a polgármester jelöli ki.
11. §.
/1/ Az utak mentén legfeljebb 50,00 m-enként – a KRESZ táblák takarása nélkül - szabad
hirdető-berendezést felállítani.
/2/ Kerítésenként, korlátokon, tűzfalakon csak egységes elrendezésű, összehangolt méretű
táblákat lehet elhelyezni
/3/ A közműoszlopokon egy-egy utcaszakaszon csak egységes megjelenésű és elrendezésű
táblákat szabad elhelyezni.
/4/ A közterületi hirdető-berendezések és táblaegyüttesek elhelyezését, építési és kertészeti
tervvel kell megalapozni, magánterületeken építési engedélyezési eljárásra vonatkozó
jogszabályok alapján kell eljárni.
/5/ A hirdető-berendezések karbantartásáról azok tulajdonosai kötelesek folyamatosan
gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement hirdető-berendezéseket, ha azok tulajdonosai
felszólítás ellenére sem teszik rendbe, az ingatlan tulajdonosa köteles eltávolítani.
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/6/ Hirdető berendezések /tábla, oszlop, szalag, stb. / az úttest szélétől az útkezelő által előirt
távolságon, az úttest szintjétől az útkezelő által előirt magasság, 3,00 m felett, KRESZ táblától
számítva 50,00 m-en túl helyezhetők csak el.
12. §.
/1/ Plakátokat, falragaszokat
a/ az erre a célra felállított táblákon, oszlopokon
b/ támfalakon, kerítéseken
c/ épületeken /falakon, ablakban, ajtón/
szabad elhelyezni, a tulajdonos /használó/ engedélyével.
/2/ Tilos plakátokat, falragaszt elhelyezni
a/ műemlék jellegű épületeken és kerítéseken
b/ a helyi védelem alatt álló épületeken és kerítéseken
c/ a tömegközlekedési váróhelyiségek tetőzetén, falán, ablakán, ajtaján
d/ a közmű építményeken /transzformátorház, szivattyúház, telefonalközpont,
kapcsolószekrény, stb./ és közműoszlopokon, és KRESZ TÁBLÁK oszlopain
e/ a közterületi berendezéseken /pad, szemétgyűjtő, konténer, ivókút, zászlórúd, emlékmű,
szobor, stb./
/3/ Kisméretű /legfeljebb A4-es/ hirdetések, reklámok kizárólag az erre a célra felállított
táblákon, hirdetőszekrényekben és épületek ablakaiban helyezhetők el, kivéve a /2/
bekezdésben említett épületek, építmények ablakait.
/4/ Szórólapot csak engedélyezett rendezvényre és természetes személynek személyesen
átadva lehet teríteni.
13. §.
/1/ A hirdető-berendezések, plakátok, stb. elhelyezésének e rendelet által való lehetővé tétele
nem mentesít a szükséges hozzájárulások /tulajdonosi, útkezelői, más szakhatósági/ és
engedélyek /építési/ beszerzése alól.
/2/ E rendelet előírásain túl be kell tartani:
a/ az Országos Építésügyi Szabályzat
b/ az építési engedélyezési eljárásról szóló miniszteri rendelet
c/ a helyi városrendezési és védelmi előírásokról szóló Önkormányzati rendelet
d/ a közterület-használati díjakról szóló miniszteri rendelet
e/ a közlekedéssel kapcsolatos jogszabályok
f/ a belföldi reklám- és hirdetési tevékenységről szóló jogszabályok
g/ a műemlékekkel kapcsolatos jogszabályok
h/ az országgyűlési képviselők, valamint a helyi Önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló törvények
i./ Nemzeti Közútkezelő Hatóság
idevonatkozó előírásait.
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14. §.
/1/ Szabálysértést követ el és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a rendelet 4.§,
5.§, 7.§ (1), (2), 8.§ (1), (3), 11.§(1), 12.§ (1), (3)bekezdésében előírtakat megszegi.

/2/ Helyszíni birsággal sújthatja a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott dolgozója,
valamint a Közterület Felügyelet dolgozója tettenérés esetén azokat, akik e rendelet 4.§, 5.§,
7.§ (1), (2), 8.§ (1), (3), 11.§(1), 12.§ (1)- (3) bekezdésében előírtakat megszegik.
/3/ A közterületen engedély nélkül elhelyezett táblákat, feliratokat és plakátokat a
Polgármesteri Hivatal eltávolíttathatja, ha a tulajdonos a felhívástól számított 8 napon belül
nem távolítja azt el.
/4/ Az ismert vagy utólag jelentkező tulajdonost a közterület-használati díj mellett – az
esetleges szabálysértési eljárástól függetlenül – az eltávolítási, szállítási, tárolási és őrzési
költségek megfizetésére is kötelezni kell.
15. §.
/1/ E rendelet 2010. augusztus 1.napján lép hatályba.
/2/ Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a táblák. feliratok, plakátok elhelyezésének szabályozásáról
szóló 12/1997. /VIII.12./ számú rendelet hatályát veszti.

/3/ Az e rendelet előírásainak meg nem felelő hirdető-berendezéseket legkésőbb 2010.
augusztus 15-ig kell eltávolítani.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010. június 11.
Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző
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1. sz melléklet:
Csomóponti táblák száma és mérete :
ezek önkormányzati tulajdonban lévő táblák, melyeken a használók 1-1 m2 hirdetési felületet
bérelnek, egyesek több külön csomópontban is. .Kivételesen van aki egy csomópontban több
felületet is bérel:
- Fő út-Zrinyi utcai zalakomári elágazó
6 … db …2x3 méretű tábla.
- Bodahegyi út-Termál utca elágazás
6…. db ……1m2…….méretű tábla
- Panoráma utca-Termál utca kereszteződés
…6…db …1 m2……….méretű tábla
Termál utca – Park utca kereszteződés
6 db. 1 m2 méretű tábla
Park utca – Zalagyöngye utca elágazás
3 db. 1 m2-méretű tábla
Termál utca páros oldal, Árpád szoborral szemben
2 db. 1 m2 méretű tábla.

2. számú melléklet
E rendelet alkalmazásában Zalakaros Város Központi területe
1/ A Gyógyfürdő tér és a Disz tér teljes területe
2/ Bodahegyi utca a Jegenye sori elágazóig
3./ Szent István tér
4./ Hősök tere
5./ Isteni irgalmasság valamint a Szent Anna templom közvetlen környezete (50 m sugarú
kör.)
6./ Arborétum határoló területei
7./Isteni irgalmasság templom és a Gyógyfürdő tér közötti szakasz.
3. számú melléklet
Egységes táblák előírásai:
Anyaga: 10 mm-es, kültéri habosított PVC ,Alumínium szendvicslemez (pl.: dimond)
2 mm-es alumínium lemez ,duplán érhajlított, interezett alu. lemez
Formátum tartalma:
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4/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2010. évi I. félévi
tevékenységéről
Előadó: Szirtes Lajos Társulási Tanács elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Véleménye szerint a kistérség a beszerzéseit nem koordinálja.
Szirtes Lajos: Tájékoztatást adott arról, hogy a telefon használat és beszerzés koordinálása
megtörtént a kistérségen belül.
Dr Hegedüs Ferenc: Kérdésként veti fel, hogy a helyi vidékfejlesztési iroda hogyan működik.
Czirákiné Pakulár Judit: A helyi vidékfejleszési iroda feladata az Új Magyarországért
Vidékfejlesztési Program pályázatainak koordinálása.
Dr Hegedüs Ferenc: A kistérségi koordinációs iroda tevékenységéről érdeklődött.
Szirtes Lajos: A kistérségi koordinációs iroda munkáját mutatta be.
Czirákiné Pakulár Judit: A kistérségi koordinációs iroda intenzív projektvevékenységet
folyatat.
Dr Hegedüs Ferenc: Pazarlónak látja a kistérségi apparátus fenntartását.
Szirtes Lajos: Javasolja a beszámoló elfogadását.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 108/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2010. év I. félévi tevékenységéről szóló
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
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5/ Móra Ferenc Általános Iskola osztálylétszám meghatározása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 9/2010. (VI.01) számú határozata:
A bizottság:
Elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztést.
Benkőné Gulyás Edit: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni arra vonatkozóan, hogy
amennyiben a nevelési év során új gyermek felvétele szükséges, csoportonként 3 fővel emelje
fel az óvodai csoport létszámát, azaz 25 + 3 = 28 fő legyen az óvodai csoport létszáma, tehát a
3 óvodai csoport létszáma maximum 84 fő legyen.
Dr Hegedüs Ferenc: Fontosnak tartja, hogy a létszám emelkedés ne nyomja rá a bélyegét az
oktatás színvonalára.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiakkal:
A képviselőtestület engedélyezi a 2010-11-es tanévben új gyermek évközben történő
felvételére tekintettel, hogy 25 főről 28 főre módosuljon az óvodai csoport létszáma,
mindösszesen maximum 84 főre.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a kiegészítéssel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 109/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Kt. 102.§./2/bek. c. pontjában biztosított jogkörében a Móra Ferenc
Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
2010/2011 tanévére vonatkozóan az intézmény alapító okiratában, valamint a
pedagógiai programjában meghatározottak alapján az osztályok és csoportok
számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Az általános iskolában az indítható osztályok száma: 8
Iskolaotthonos csoportok száma: 4
Napközis csoportok száma: 2
Óvodai csoportok száma: 3
Alapfokú művészetoktatási intézmény esetében:
Évfolyam száma 12
Csoportok száma: 11 csoport, és az alapító okirat szerinti 5 tanszak,
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2.
Megerősíti a 83/2008.(IV.03.) számú határozatában engedélyezett az
osztály átlaglétszámtól való eltérést, igy kizárólag a 2008/2009. tanévben
indult 1. osztály tekintetében (3. osztály) az intézmény alapító okiratában
meghatározott 29 fős maximális osztálylétszámot - maximum 30 főig - lépheti
át.
- megerősíti 83/2008. (IV.03.) számú határozatában engedélyezett létszámot.
A 2008/2009. tanév szerinti 2. osztályban (4. osztály) az alapító okiratban
meghatározott 26 fős maximális osztálylétszámot maximálisan 27 főig emeli
meg.
3. Engedélyezi a 2010-11-es tanévben új gyermek évközben történő felvételére
tekintettel, hogy 25 főről 28 főre módosuljon az óvodai csoport létszáma,
mindösszesen maximum 84 főre.
Határidő. Folyamatos és 2010. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Benkőné Gulyás Edit igazgató

6/ Közoktatási megállapodás felülvizsgálata Zalamerenye Község Önkormányzatával
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Javasolja az előterjesztés „A” változat elfogadását.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

Képviselőtestület 110/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalamerenye Község Önkormányzatával kötött közoktatási megállapodás
fenntartását továbbra is szükségesnek tartja.
2. Zalamerenye Község Önkormányzatának fizetési kötelezettsége tekintetében
2010/2011 tanévre nem
tart igényt a megállapodás 9.1. pontja szerinti
hozzájárulás összegére.
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A képviselőtestület döntéséről Zalamerenye Község önkormányzatát értesíteni
kell.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/ A kőkeresztek, kegytartók és harangláb műszaki állapotának a felmérése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 10/2010. (VI.01) számú határozata:
A bizottság:
A kőkeresztek, kegytartók és harangláb műszaki állapotának a felmérésére vonatkozó
előterjesztéssel kapcsolatosan az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra.
1. A képviselőtestület évente a költségvetés megállapításakor határozza meg az épített
értékek felújítására vonatkozó pályázati alap összegét, biztosítson erre forrást. A
Polgármesteri Hivatal évente február 28-ig hirdessen pályázatot a támogatások
igénybevételére, melyről a képviselőtestület évente április ülésén dönthet.
2. 2010. évben 3 kőkereszt felújítását tartja szükségesnek:
--Fő út 4. szám alatti ingatlanon lévő kőkereszt áthelyezését tartja szükségesnek vizsgálni –
mivel az települési kereszt, az ingatlan tulajdonos csak a területet biztosítja – áthelyezést
követően annak felújítása szükséges.
-- Templom előtti kőkeresztet, azzal, hogy a régi templom előtti teret is rendbe kell tenni,
költségét vizsgálni.
-- 1424. hrsz-u garabonci út melletti keresztet.
A kőkeresztek felújítási munkálatainak a műszaki tartalmát és a kivitelezés módszerét
múzeumi restaurátor bevonásával kell meghatározni.
3. Javasolja, továbbá, hogy amennyiben egyedi igény jelentkezik az értékek felújítására, arról
külön döntsön a képviselőtestület.
4. A 27/2005. (XII.16) sz., az Épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló ör. 4. §. /2/
bekezdése módosítása szükséges, azzal, hogy 5 évente kell felülvizsgálni az épített értékek
állapotát.
5. Javasolja, hogy 2011. évben a képviselőtestület 1 MFt-ot biztosítson az épített értékek
védelme érdekében a költségvetésében.
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6. Javasolja, annak vizsgálatát, hogy a kőkeresztek képi megjelentéséhez, esztétikus
látványához tartozó fák védelmére is sor kerüljön.
Karmazin József: Ismertette az előterjesztést.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 111/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A vallási tárgyú épített értékek védelméről szóló 53/2010.(IV.29.) sz határozat
2. pontjában előírt feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
2/ A védett, vallási tárgyú építmények műszaki állapotának megújítására és
védelme érdekében 1.000.000,- Ft keretösszeget határoz meg, melynek a 2011.
évi költségvetésben történő előírását, majd pályázati keretek között történő
felhasználását kell biztosítani.
Határidő: 2011. évi költségvetési koncepció készítése
2011. március. 31.
Felelős: Polgármester
3/ Évente meghatározza a költségvetés megállapításakor az épített értékek
felújítására vonatkozó pályázati alap összegét, amelyre forrást biztosit.
Határidő: Évente a költségvetési koncepció készítése: november 30.
kivéve a választás éve
2011. március. 31.
Felelős: Polgármester
4/ A Polgármesteri Hivatal évente február 20-ig benyújtandó pályázatot hirdet a
támogatások igénybevételére, melyről a képviselőtestület évente április ülésén
dönt.
Határidő: 2011. február 28.
Felelős: Polgármester
5/ 2010. évben 3 kőkereszt felújítását tartja szükségesnek, melyek az alábbiak:
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--Fő út 4. szám alatti ingatlanon lévő kőkereszt áthelyezését tartja szükségesnek
vizsgálni – mivel az települési kereszt, az ingatlan tulajdonos csak a területet
biztosítja – áthelyezést követően annak felújítása szükséges.
-- Templom előtti kőkeresztet, azzal, hogy a régi templom előtti teret is rendbe
kell tenni, költségét vizsgálni.
-- 1419. hrsz-u garabonci út melletti keresztet.
A kőkeresztek felújítási munkálatainak a műszaki tartalmát és a kivitelezés
módszerét múzeumi restaurátor bevonásával kell meghatározni.
A 3 db kőkereszt felújítási költségét, legfeljebb 1.000.000,- Ft-ot a 2010. évi
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
6/ Amennyiben egyedi igény jelentkezik az értékek felújítására, arról külön dönt a
képviselőtestület.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Polgármester
7/ Az Épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 27/2005. (XII.16.)
számu Ör. 5. §. /3/ bekezdése módosítása szükséges, azzal, hogy 5 évente kell
felülvizsgálni az épített értékek állapotát.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
8/ Elrendeli annak vizsgálatát, hogy a kőkeresztek képi megjelentéséhez,
esztétikus látványához tartozó fák védelmére is sor kerüljön.
Határidő: 2010. július 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

8/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár működési dokumentumainak módosítása (ped.program, helyi tanterv, szmsz.)
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 11/2010. (VI.01) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés elfogadását.
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Szirtes Lajos: Javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a határozat kerüljön
kiegészítésére azzal, hogy dokumentumok módosítása a fenntartó számára nem járhat
többletköltséggel.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

Képviselőtestület 112/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár pedagógiai programjának módosítását, valamint az egységes szerkezetbe
foglalt pedagógiai programot az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
2/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár helyi tanterv módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt helyi
tantervét az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
3/. Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Könyvtár Szervezeti működési Szabályzatának 3..3.1. pontját az alábbiakkal
egészíti ki:
3.3.1. A helyettesítés rendje című rész az alábbi mondattal egészül ki:
A helyettesítés további rendjét a munkaköri leírások szabályozzák.
Rendkívüli esetben a helyettesítésről az intézményvezető egyedi intézkedéssel
dönt.
Határidő. Azonnal, és folyamatos
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató
4/ A fenti dokumentumok módosítása a fenntartó számára nem járhat
többletköltséggel.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató
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9/ Bodahegyi út parkolási helyzete
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési, Ügyrendi és Igazgatási és Humánpolitikai Bizottság
25/2010. (VI.01.) számú együttes határozata:
A bizottságok:
Javasolják a képviselőtestület számára elfogadásra a határozati javaslat 1.pont B/ változatát, 2.
pont A/ változatát és a 3. pontot azzal a kiegészítéssel, hogy a templom bejáratához szilárd
burkolatú út kialakításának felülvizsgálatát a hivatal végezze el és kérjen árajánlatot a
költségekre vonatkozóan.
Az árajánlatot a következő testületi ülésen tárgyalja meg a testület.
Szirtes Lajos: Javasolja a testületnek, hogy az út kialakítására vonatkozóan kérjen ajánlatokat
és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést a polgármester.
Magyarné Kovács Judit: Javasolja a testületnek, hogy a parkolóra vonatkozó megoldás
gyakorlati alkalmazásának tapasztalatára térjünk vissza a következő soros testületi ülésen.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a bizottsági és az elhangzott javaslatokkal a határozati
javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 113/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Pannonway Építő Kft. költségvetési összesítője alapján a Viktória Étterem és
Panzió előtti parkolók kialakítását 2010. évben nem támogatja.
A 2011. évi költségvetés tervezésekor a parkolók kiépítését is figyelembe kell
venni.
2/ A 2 órás várakozás korlátozás bevezetése érdekében a Bodahegyi úton max. 2
óra kiegészítő-táblával és óralappal Parkoló jelzőtáblát kell elhelyezni.
A tábla kihelyezése érdekében a Hivatal a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3/ A templomhoz szükséges 1 db. “mozgássérült” parkolót a Bodahegyi úton jelöli
ki.
A parkoló felfestése érdekében a Hivatal a szükséges intézkedéseket tegye meg.
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A templom bejáratához szilárd burkolatú út kialakításának felülvizsgálatát a
hivatal végezze el és kérjen árajánlatot a költségekre vonatkozóan és a
legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést a polgármester
A parkolóra vonatkozó megoldás gyakorlati alkalmazásának tapasztalatára vissza
kell térni a következő soros testületi ülésen.
Határidő: azonnal és 2010. szeptember 09.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

10/ „Zalakaros fürdő sétány felújítása, elárusító hely, információs pont létrehozása”
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Hegedüs Ferenc: Kérdésként veti fel, hogy miért most merült fel az a körülmény, hogy a
bejáratot biztosítani kell.
Szirtes Lajos: Objektív körülmények indokolták a szerződésmódosítást, nem a kivitelező
hibájából történt.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 114/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja a „Zalakaros fürdő sétány felújítása, elárusító hely, információs pont
létrehozása” tárgyú kivitelezéssel megbízott Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest,
Szegedi u. 35-37.) szerződésmódosítási kérelmét, melyben kéri a 2010. február 24én kelt Vállalkozási szerződés befejezési határidejének 2010. május 15-ről 2010.
június 30-ra történő módosítását.
2/ Elfogadja a számlázásra vonatkozó pénzügyi-műszaki ütemterv módosítását
alábbiak szerint:
1. részszámla benyújtása (teljesült 2010. április 8-án)
2. részszámla 2010. május 15-ig elvégzett munka értékének megfelelő összeg
Végszámla: 2010. június 30.
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3/ Felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási szerződés 1. sz. módosításának
aláírására, valamint bejelentés megküldésére a Közbeszerzések Tanácsához és a
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséghez.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

11/ Könyvvizsgálói megbízatás meghosszabbítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága 6/2010. (VI.1.) számú határozata:
A bizottság:
Egyhangúlag ajánlja elfogadásra a Képviselőtestületnek a könyvvizsgálói megbízatás
meghosszabbítását a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Szirtes Lajos: Szavazás teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 115/2010. (VI.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
2010. július 1. és 2014. október 31-e közötti időszakra az önkormányzat
könyvvizsgálati feladatainak ellátására meghosszabbítja Szíjártóné Gorza Klára
könyvvizsgáló megbízását.
A könyvvizsgálat díjazására 2010.július 1-től 87.700 Ft +Áfa/hó összeget állapít
meg, mely 2011-től évente a KSH által közzé tett infláció mértékével emelkedik
Határidő: 2010, június 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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12/ Árvízkárosultak megsegítése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Tájékoztatja a testületet arról, hogy az árvízkárosultak megsegítésére,
csatlakozva a Magyar Vöröskereszt felhívásához a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás
Szociális Alapellátó Központ Zrínyi úti épületében gyűjtést szervez.
Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat a rászorulóknak pénzadományt ajánljon fel.
Czirákiné Pakulár Judit: A Zalakarosi Turisztikai Egyesület is segítséget ajánl fel szállásadás
lehetőségével a gyerekeknek. A szállás nélkül maradt családok gyermekeit fogadnák.
Egy millió Ft-os javasol önkormányzati pénzadományként felajánlani.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy az önkormányzat egy millió Ft összeggel járuljon hozzá az
árvízkárosultak megsegítéséhez, mely összegből támogatja a táborozást, amennyiben a
Turisztikai Egyesület kezdeményezése létrejön, az egy millió Ft-ból támogatja az
árvízkárosult gyerekek táborozását.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 116/2010. (VI.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 1.000.000,- Ft összeggel járul hozzá az
árvízkárosultak megsegítéséhez.
Amennyiben a Turisztikai Egyesület kezdeményezése létrejön, az egy millió Ftból támogatja az árvízkárosult gyerekek táborozását.
A fennmaradó összeget a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
számlájára utalja át.
Az 1.000.000,- Ft összeget a 2010.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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Szirtes Lajos: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Benkőné Gulyás Edit
Jkv. hitelesítő

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő
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