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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én 10,30
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs
képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila
alpolgármester.
Igazoltan távol van: Marton Tamás képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Klie Zoltán főépítész, Dr Burján Richárd Gránit
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató, Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Deutschné Lang Erika és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Iskola SZMSZ, pedagógiai program módosítása az árszervezés miatt
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Kistérség társulási megállapodásának XI számú módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Szőlő utcai árok lefedés kivitelezésére közbeszerzési felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Iskola fenntartói ellenőrzési tervének megtárgyalása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ A Turisztikai attrakció fejlesztés című pályázat kapcsán a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére kiirt közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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7/ A Turisztikai attrakció fejlesztés című pályázat összköltségének és tartalmának
meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ Lakáscélú támogatások ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. ügyében döntés
a/ Proform Zrt. kérelme
b/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. 2012/13 évi elektromos energia beszerzése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Egyéb ügyek
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
10/1/ CivisBer Zrt. ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/2/ Termál út Kis-Balaton Egyesület kérelme Zalakaros Kerékpáros Maraton verseny
támogatására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/3/ „B” típusú Bursa Hungarica Ösztöndíj 2012. évi felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/4/ Sajátos nevelési igényü gyermek ellátása
Előadó Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 6-os, 7,-es, 8-as, 9-es, 10/1-es, 10/3-as,
10/4-es számu napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra.
Ügyrendi javaslata, hogy a 10/1. számu napirend és a 9. számu napirend elsők között kerüljön
megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy a Civis Ber Zrt. képviselője és a Gránit Zrt.
vezérigazgatója a napirend tárgyalására megjelentek, valamint elfoglaltságuk miatt.
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Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását, valamint az
ügyrendi javaslatát.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 238/2012. (VIII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő 6-os, 7,-es, 8-as, 9-es, 10/1-es, 10/3-as, 10/4-es
számu napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b./
pontja alapján azzal, hogy elsőként a 10/1-es valamint a 9-es számu napirendek kerüljenek
megtárgyalásra.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület 10,45 órakor zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Novák Ferenc: 11,50 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

1/ Iskola SZMSZ stb. módosítása az árszervezés miatt
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 72/2012. (VIII.09.).számú határozata:
A bizottság
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és
Bölcsőde Szervezeti Működési Szabályzatának, valamint a Pedagógiai Program módosítását
az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra ajánlja.
Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 51/2012. (VII.9) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
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A bizottság
Az Iskola SZMSZ módosításáról szóló határozati javaslatot egyhangúlag javasolják a
képviselőtestületnek elfogadásra.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 51/2012. (VIII.9) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
Az Iskola SZMSZ módosításáról szóló határozati javaslatot egyhangúlag javasolják a
képviselőtestületnek elfogadásra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 247/2012. (VIII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és
Bölcsőde óvodai intézményegység 4. csoportjának indítása okán az Intézmény Szervezeti
Működési Szabályzatnak és a Pedagógiai programnak a módosítását az előterjesztésnek
megfelelően jóváhagyja.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az érintett dokumentumok módosítással egységes
szerkezetbe foglalásról gondoskodjon.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Grófné Csatos Andrea igazgató

2/ Kistérség társulási megállapodásának XI számú módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 73/2012. (VIII.09.).számú határozata:
A bizottság:
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Kistérség társulási megállapodásának XI számú módosítására vonatkozó előterjesztést
elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 248/2012. (VIII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása XI. sz. módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2/ A képviselő-testület
módosításának aláírására.

felhatalmazza a polgármestert

a Társulási

Megállapodás

Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

3/ Szőlő utcai árok lefedés kivitelezésére közbeszerzési felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Humánpolitikai Bizottság 52/2012. (VIII.9.) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal összevont ülésen
hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja, hogy a Szőlő utcai árok lefedés kivitelezésérre közbeszerzési
felhívás kerüljön kiírásara.
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Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 52/2012. (VIII.9) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja, hogy a Szőlő utcai árok lefedés kivitelezésérre közbeszerzési
felhívás kerüljön kiírásara.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 249/2012. (VIII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A „A Zalakaros, Panoráma utca zárt csapadék csatornájából érkező csapadék vizeknek és a
Szőlő utca csapadékvízének zárt rendszerben történő elvezetése” tárgyában közbeszerzési
eljárást indít a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján, így az előterjesztés melléklete
szerinti ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívások és dokumentációk aláírása.
Határidő: 2012. augusztus 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3./ Az 1. pontban megjelölt kivitelezés fedezetét a 2012. évi és a 2013. évi költségvetés
beruházási kiadásainak terhére biztosítja az alábbiak szerint az előzetes tervezői
költségbecslés (- kb. 30 millió Ft) figyelembevételével:
- a 2012. évi költségvetés terhére 15 millió forintot biztosít (I. ütem)
- a képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetésben
rendelkezésre nem álló forrást 2013. évi költségvetésben 15 millió Ft- ban biztosítja az 1.
pontban megjelölt beruházás ütem szerinti megvalósítására.
4./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ajánlati felhívások megküldéséről.
Határidő: 2012. augusztus 10 illetve a 2013. évi költségvetés készítése
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
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4/ Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 53/2012. (VIII.9) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal összevont ülésen
hozott határozata:
A bizottság
A Közbeszerzési terv módosításáról szóló határozati javaslatot egyhangúlag
javasolják a képviselőtestületnek elfogadásra.

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
bizottsággal összevont ülésen hozott

53/2012. (VIII.9) számú Humánpolitikai
határozata:

A bizottság
A Közbeszerzési terv módosításáról szóló határozati javaslatot egyhangúlag
javasolják a képviselőtestületnek elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 250/2012. (VIII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervében a Szőlő utcai
csapadékvíz elvezetés sorát az alábbiak szerint módosítja, kiegészíti:
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Időbeli ütemezés

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
az eljárás
szerződés
A
adott
megindításának,
teljesítésének
Tervezett
közbeszerzés
Irányadó
illetve a
várható közbeszerzéssel
CPV kód
eljárási
tárgya és
eljárásrend
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
típus
mennyisége
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?
45000000- nemzeti
II. Építési
7
értékhatár
I. ütem:
beruházás
1./„A Zalakaros,
szerinti
2012.
Panoráma utca
december 31.
zárt
csapadék
csatornájából
II. ütem:
érkező csapadék
2013.május
meghívásos 2012.agusztus 10.
nem
vizeknek és a
31.
Szőlő
utca
csapadékvízének
zárt rendszerben
történő
elvezetése.”
2/ Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetű Közbeszerzési Terv aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5/ Iskola fenntartói ellenőrzési tervének megtárgyalása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 54 /2012. (VIII.9) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
Az Iskola fenntartói ellenőrzési tervének határozati javaslatában foglaltakat a 2. pont
kivételével javasolják elfogadásra, a 2. pontot abból a szempontból szükséges
vizsgálni, hogy az intézkedési terv 3. oldalán az 1. bekezdésben leírtakra – ami az
önkormányzati minőségellenőrzési program felülvizsgálatára vonatkozik – szükség
van-e?
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Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 54/2012. (VIII.9) számú Humánpolitikai
bizottsággl összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
Az Iskola fenntartói ellenőrzési tervének határozati javaslatában foglaltakat a 2. pont
kivételével javasolják elfogadásra, a 2. pontot abból a szempontból szükséges
vizsgálni, hogy az intézkedési terv 3. oldalán az 1. bekezdésben leírtakra – ami az
önkormányzati minőségellenőrzési program felülvizsgálatára vonatkozik – szükség
van-e?
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 74/2012. (VIII.09.).számú határozata:
A bizottság:
Iskola fenntartói ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Czirákiné Pakulár Judit: Az iskola, intézményegység vezetők reagálásáról miért nem kapott a
képviselőtestület tájékoztatást?
Dr Józsa Zsanett: Az aljegyző tegnap tájékoztatta erről, nem tudott a reagálásról, a mai napon
reggel kapta kézhez e-mailben.
Az intézkedési terv végrehajtásakor ezek a javaslatok figyelembe vehetők.
Czirákiné Pakulár Judit: Polgármester úr a múlt héten megkapta az anyagot.
Vlasicsné Dörgönye Márta: Amikor megküldték az anyagot e-mailen július 20-án azonnal
továbbította a dokumentumot polgármester úr felé. A jegyző asszony ekkor szabadságon volt.
Az előterjesztést a jegyző asszony készitette, mivel időközben én voltam szabadságon, igy
személyesen egyeztetni nem tudtunk.
Czirákiné Pakulár Judit: Az intézkedési terv nagy részét nem érintik az intézményi
észrevételek. Összességében az intézményvezetői válaszokkal a szakértői jelentésben
foglaltak nagy része megválaszolásra került.
Novák Ferenc: Az intézmény vezetője figyelembe veszi a véleményeket.
Czirákiné Pakulár Judit: A polgármester úrnak kellett, hogy legyen információja az anyagról.
Novák Ferenc: Az ellenőrzést végző jelezte, hogy az intézmény viszontválaszta érdemben
nem befolyásolja a szakmai állásfoglalását. A szakember eredeti véleményét fenntartja.
Böröcz József: A képviselőtestület 2011. évben hozott határozatot, hogy az ellenőrzést el kell
végezni, miért most került sor erre?
Dr Józsa Zsanett: A hatósági osztályvezető nem készítette el határidőben az ellenőrzést,
jelezte, hogy kapacitáshiány miatt nem tudja elvégezni és ezért külső szakember került
felkérésre.
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Szirtes Balázs: Tavalyi volt a képviselőtestületi határozat a feladat elvégzéséről.
Költségtakarékos megoldást próbáltak ezzel.
A külső bíráló mekkora összegért készítette el és milyen keretből? A 2011. évi határozat erről
nem szólt.
Az intézkedési terv az önkormányzati minőségirányitási program aktualizálásáról szól.
Felmerült, hogy a fenntartói kötelezettség teljesitése is elmaradt. A közoktatási törvény
módosításával kérdéses a minőségirányitási program aktualizálásának szükségessége a
szakértő szerint is. Mi indokolja, hogy az intézkedési tervben ennek ellenére az önkormányzat
minőségirányitási program felülvizsgálatát 2013. évre határozta meg, az intézményirányitásra
viszont 2012. december 31-i időpontot. Nem veszi figyelembe, hogy a törvény megváltozik,
megkérdőjelezi, hogy szükség van-e erre.
Novák Ferenc: A szakértői vélemény díjazása forrását a pénzügyi osztályvezető jelölje meg.
Bácsai Attiláné: 170 eFt a szakértői dij, melyet a 2012. évi dologi kiadások, megtakarítások
terhére biztositottunk. A szakértői dij Áfa nélküli összeg.
Novák Ferenc: Az önkormányzat minőségellenőrzés állapotára vonatkozóan törvénysértő
állapotot jelzett a szakértői anyag.
Vlasicsné Dörgönye Márta: A szakértő is javasolja, hogy az új köznevelési törvény miatt
kétséges a felülvizsgálat. A 2011.évi szeptemberi ülésre került meghatározásra az
önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálata, ekkor került az intézményi
minőségirányitási program előterjesztésre. A köznevelési törvény változását meg kell várni,
az intézmény fenntartására vonatkozó döntést is, azt követően kell a felülvizsgálatot elvégzni.
az előterejsztés szerinti 2013. szeptember 1. hatáirdőt megfelelőnek tartja.
Novák Ferenc: A törvényi változások pontos ismeretében tudunk csak döntést hozni, 2013ban.
Dr Józsa Zsanett: A Képviselőtestületnek 2012. szeptember 30. napjáig kell szándékát
kinyilvánítani, majd október 30-ig kell döntést hozni arról, hogy a következő évi tanévtől
2013/14 évre vonatkozóan átvállalja-e az iskola fentartását.
Szirtes Balázs: Nem látja értelmét olyan határidő meghozatalának, amit nem tudnak
végrehajtani. Javasolja ezt a pontot az intézkedési tervből kivenni, mivel még nem tiszta,
hogy mi lesz.
Novák Ferenc: A hivatal a szükséges intézkedéseket kívánja megtenni, ha kivesszük akkor
nem törekszünk a törvénysértő állapot megszüntetésére.
Szirtes Balázs: A határidők nincsenek betartva.
Akkor kell foglalkozni a kérdésekkel, amikor ideje van, előre nem kell meghatározni
dolgokat.
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Czirákiné Pakulár Judit: A szakértői jelentés alapjaiban elismeri a iskola jó működését,
dokumentációs eltérések vetődtek fel, amely országos probléma.
Észrevétel volt, szerződéses, nem szerződéses jogviszonyban a zeneiskola pedagógusai
foglalkozatása, nem volt törvénytelenség ezzel kapcsoltban sem, ez is országosan elfogadott.
A képviselőtestület tudtával történt így a foglalkozatást, az önkormányzat jogásza felül is
vizsgálta, Dr Várhalmi Károly, ő készítette a szerződéseket.
A jegyzőhöz kérdése: Utalt rá, hogy a hatósági osztályvezető nem teljesített határidőben.
Ez azért van, mert túl volt és van terhelve. Többször jelezte már, írásban is, nem lehetne-e
megosztani a feladatokat. Az arányos munkaelosztás a jegyző feladata. A hatósági
osztályvezető tovább nem terhelhető, a fizikai teljesítőképességnek is van határa. Meg kell
vizsgálni, meg kell oldani, hosszútávon ez nem tartható.
Novák Ferenc: Az intézményvezető a szükséges intézkedést megteszi a foglalkoztatás
vonatkozásában. Az aljegyző leterheltségével kapcsolatban a jegyző ad választ.
Dr Józsa Zsanett: Az aljegyzővel fennálló problémáról személyesen is beszéltek. A hivatalban
mindenki le van terhelve, csak nem mindenki szól. Úgy gondolom ez a téma nem a
nyilvánosságra, nem erre az önkormányzatra és testületre tartozik, és az aljegyző is
személyesen el tudja mondani a problémáját. Egyébként a leterheltség kapcsán tavaly iskolát
végzett, tanulmányi szabadságra is el tudott menni, szabadságra is a lehetőség biztosított volt,
idén is. Ez nem tartozik a nyilvánosságra, a problémát meg fogják személyesen beszélni.
Czirákiné Pakulár Judit: Elfogadja a választ, de kéri, hogy ne csak megbeszélés, hanem
intézkedés is történjen. A szabadság nem önkéntes volt, sokrétűek ezek a dolgok, kéri, hogy
kerüljön megoldásra.
Dr Józsa Zsanett: Még egyszer kéri Czirákiné képviselőt, hogy ülésen ezt a témát ne hozza
elő, személyesen megbeszélik az aljegyzővel.
Czirákiné Pakulár Judit: A jegyző asszony hozta fel az ülésen hogy a hatósági osztályvezető
miatt történt a határidő csuszás. Nem személyes felelősségből adódott véleménye szerint.
Novák Ferenc: A zeneiskolai foglalkoztatás kérdését a szakértői vélemény szerint ismételten
megvizsgálják a kérdést jogszerű volt-e vagy sem a foglalkoztatás. A vizsgálat eredményét
ismét képviselőtestület elé terjesztjük.
A minőségirányitási felülvizsgálat módosítást Szirtes képviselő említette, javasolta, hogy
2013. szeptember 1-et vegyük ki.
Kivehető-e, kérdése jegyző asszonyhoz?
Dr Józsa Zsanett: Igen.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi, hogy vegyük ki az intézkedési tervből - 3.oldal 1.sora – a
Minőségirányitási programok felülvizsgálatára – 2013.09.01. – vonatkozó sort.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a módosítással a képviselőtestület fogadja el.
Szavazásra teszi fel az 1 változtatás kivételével a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 251/2012. (VIII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár
és Bölcsőde általános iskolai és óvodai intézményegységében végzett tanügyi igazgatási
ellenőrzéséről szóló 2012. július 6-án készült szakértői jelentést megtárgyalta, annak tartalmát
megismerte.
2/ A megismert szakértői jelentésben foglalt összefoglaló megállapítások és javaslatok
elvégzésére készült, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező intézkedési tervet az alábbi
módosítással fogadja el:
- Az intézkedési tervből - 3.oldal 1.sora – a Minőségirányitási programok felülvizsgálatára –
2013.09.01. – vonatkozó sort törölni szükséges.
3/ Felkéri az 1.pontban rögzített intézmény vezetőjét és ott felelősként megjelölt személyeket
az intézkedési terv végrehajtására.
4/ Az intézkedési terv végrehajtásáról a fenntartót folyamatosan tájékoztatni kell, szükség
esetén a dokumentumokat jóváhagyásra a testület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2012. augusztus 31. (igazgató értesítése)
Intézkedési terv szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta hatósági osztályvezető
Grófné Csatos Andrea intézményvezető

6/ Termál út Kis-Balaton Egyesület kérelme Zalakaros Kerékpáros Maraton verseny
támogatására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Deutschné Lang Erika: A kerékpáros verseny rendezvényszervezést a Vuelta Sportegyesület
visszaadta. E helyett a 2012. szeptember 8-án a Kis-Balaton körül kerékpáros verseny kerül
megszervezésre. Termál út Kis-Balaton Egyesület lenne a szervező, kérelmet nyújtottak be
ugyanakkora összeggel. A rendezvény hivatalos honlapja: www.tourdezalakaros.hu
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Novák Ferenc: Másik formában lenne megszervezve.
Klie Zoltán: Van híre a versenynek, ő is részt vett rajta már. Javasolja megtartani.
Böröcz József: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 60/2012. (VIII.9) számú Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottsággal összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
Javasolja, hogy a Termál út Kis-Balaton kerékpáros Egyesület által 2012. szeptember
8 –án megvalósítandó kerékpáros rendezvényre a Képviselőtestület 300 eFt összegű
támogatást biztosítson, mely a Vuelta SE által lemondott , ugyanekkor összegű
támogatásból biztosítható
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 60 /2012. (VIII.9) számú Humánpolitikai
bizottsággal összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
Javasolja, hogy a Termál út Kis-Balaton kerékpáros Egyesület által 2012. szeptember
8 –án megvalósítandó kerékpáros rendezvényre a Képviselőtestület 300 eFt összegű
támogatást biztosítson, mely a Vuelta SE által lemondott , ugyanekkor összegű
támogatásból biztosítható
Czirákiné Pakulár Judit: Mit kapunk ezért a pénzért, az önkormányzat és a város hogy jelenik
meg, vannak-e kötelezettségei a támogatottnak?
Deutschné Lang Erika: A magyarországi tókerülő rendezvénysorozatba beillesztésre került.
Két része van a rendezvények, családi túra, és zalakarosi országúti teljesítmény túra. A város
ezzel sokat kap, óriási marketing ereje van. Önálló honlapja is van a rendezvénynek ahol a
részletek megtalálhatók, tömeget vonzó rendezvény lesz.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 252/2012. (VIII.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A nonprofit szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatának 5.§-ban
biztosított jogkörében eljárva – rendkívüli méltánylást érdemlő indokokra tekintettel - a
Nonprofit szervezetek támogatására szolgáló Önkormányzati Nonprofit Alapból egyéni
kérelem alapján az alábbi támogatásokat biztosítja:
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1/ A Termál út Kis-Balaton Egyesület Zalakaros Kerékpáros Maraton verseny támogatására
vonatkozó kérelmét támogatja az alábbiak szerint:
a Termál út Kis-Balaton kerékpáros Egyesület által 2012. szeptember 8 –án megvalósítandó
kerékpáros rendezvényre a Képviselőtestület 300 eFt összegű támogatást biztosít, mely a
Vuelta SE által lemondott , ugyanekkor összegű támogatásból biztosítható a 2012. évi
költségvetés terhére.

2/ Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. szeptember 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Interpelláció:
Böröcz József: A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány részére 1 havi tiszteletdíját
felajánlja, mivel megszerveződött a III-ad osztályú indulás.
A Kilátóra vonatkozóan észrevételt kapott. A hangyák a vas fölötti részt megeszik, ezt ő is
megnézte, nagyok a lyukak. Intézkedés megtétele szükséges, mert problémák lesznek.
Novák Ferenc: Megköszöni a felajánlást.
Már megkérték az árajánlatot a Kilátó festésre, és a vaspapucsok kifúrására, és a kijavításra,
hogy a Kilátó hosszabb ideig szolgálja a látogatók érdekeit.
Deutschné Lang Erika: A megyei III-ad osztályú csoport részére megköszöni a felajánlást.
31 igazolt játékosa van, 1 kivételével mind zalakarosi lakosok, akik nem kapnak fizetést. Az
alapítvány teremti meg a versenyeztetés feltételeit. 337 eFt-ról van szó, amit az önkormányzat
biztosított az alapítványnak. Maximum 6-700 eFt szükséges jövő ében, kb. 1 millió Ft-ból
biztosítva van a csapat III-ad osztályú indulása:
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Novák Ferenc: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és a
nyilvános ülést 12,30 órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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