Határozat: 32 - 38
Rendelet: 7 – 8

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2009. március 10-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. március 10-én 8,30 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyarné Kovács Judit, Marton Tamás, Novák Ferenc, Szabadics József képviselők,
Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné
pénzügyi osztályvezető, Simonné Dr Kovács Marianna igazgatási osztályvezető, Karmazin
József főépitész.
Igazoltan távol van: Magyar Mária képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítők: Dr Hegedüs Ferenc és Magyarné Kovács Judit képviselők.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ 2008. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ Pályázat benyújtása közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére (óvoda
fejlesztése) pályázatban való részvétel, közösségi busz beszerzése érdekében,
2009. évi költségvetősről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ PARK-INN Hotel beruházáshoz kapcsolódó döntések
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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4/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések (alapító okirat módosítása,
óvoda felvételi körzete miatt, tevékenységi kör bővítése iskolabuszos szolgáltatással,
közoktatási megállapodás elfogadása)
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta
5/ Közfoglalkoztatási Terv elkészítéséről való döntés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Ügyrendi javaslatként az alábbi napirendek tárgyalását javasolja:
-

Légimarketingről való döntés
Közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatása pályázati
lehetőségről döntés
Információs Ifjúsági Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló pályázathoz való
csatlakozásról döntés

Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

1/ 2008. évi költségvetésről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Bácsai Attiláné: A költségvetési jogszabályok szerint az előző évi költségvetési rendeletet a
zárszámadás jóváhagyásáig még módosítani lehet. Mivel az Államkincstárhoz történő
beszámoló leadásának határideje indokolja, hogy az előző évi költségvetés módosításra
kerüljön, a jelen testületi ülésre benyújtásra került. A rendelet módosítást indokolta a sajátos
felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél a bevételi többlet, valamint a 2007. évi normatív
állami hozzájárulás elszámolásából adódó többletbevétel.
A kiadási oldalon a dologi kiadásoknál jelentős növekedés volt a vízhasználati
hozzájárulásból adódóan. Ennek pénzügyi forrását a működési célú pénzeszköz átadásokból
történő átcsoportosítással javasoljuk rendezni.

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
7/2009.(III.11.) számú önkormányzati rendelete
a 2008.évi költségvetésről szóló
6/2008.( II.15 .) számú rendeletének módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, és a 2008.évi költségvetéséről szóló 6/2008. (II.15) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) a többszörösen módosított, Államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII. tv. és az Államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított
217/1998. (XII.30) számú Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A”R” 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének főösszegét 1.440.496
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
A bevételi előirányzatokon belül
- Az intézményi működési bevételeket

217.538 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

322.350 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos felhalmozás és tőke jell. bevételeit
- Az önkormányzatok költségvetési támogatását
- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
- A támogatás értékű bevételeket

10.690 eFt-ban
365.348 eFt-ban
236.500 eFt-ban
56.111 eFt-ban

- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

15.670 eFt-ban

- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

29.153 eFt-ban

- Finanszírozási bevételeket
- A pénzforgalom nélküli bevételeket

6.370 eFt-ban
196.436 eFt-ban

hagyja jóvá .
A kiadási előirányzaton belül
- a működési célú kiadásokból
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- személyi jellegű kiadásokat

312.450 eFt-ban

- a munkaadókat terhelő járulékokat
- a dologi jellegű kiadásokat
- az ellátottak pénzbeni juttatásait
- a speciális célú támogatásokat
- felhalmozási célú kiadásokból

92.323 eFt-ban
424.668 eFt-ban
16.833 eFt-ban
41.875 eFt-ban

- beruházási kiadásokat

373.499 eFt-ban

- felújítási kiadásokat

65.866 eFt-ban

- felhalmozási célú támogatásokat

18.470 eFt-ban

- kölcsönöket

13.781 eFt-ban

- a tartalékot

80.731 eFt-ban

- költségvetési létszámkeretet

95 főben

állapítja meg.
2. §
A”R” 8.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) a 5.sz. melléklet
szerint 65.866 eFt előirányzattal hagyja jóvá.”
3. §
A”R” 9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként (célonként) az 6. sz. melléklet
szerint állapítja meg. Ezen belül a beruházások előirányzatát 373.499 eFt összeggel hagyja
jóvá”
4. §
A”R” 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 63.391 eFt összegben hagyja
jóvá.”
5.§
A „R” 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.
„ A Képviselőtestület az Önkormányzat céltartalékát 16.800 eFt összegben hagyja jóvá, a 7.
sz. mellékletben felsorolt célokra. A melléklet tartalmazza az átcsoportosításra és
felhasználásra való jogosultságokat is.
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6. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) Rendelkezéseit a 2008.évi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. március 11.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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2/ Pályázat benyújtása közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére (óvoda
fejlesztése) pályázatban való részvétel, közösségi busz beszerzése érdekében,
2009. évi költségvetősről szóló Ör. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szirtes Lajos: Zalakaros Kistérségi Társulás által történő pályázaton keresztül kívánja igényét
bejelenteni a közösségi busz beszerzésére vonatkozóan.
Amennyiben Zalakaros város önkormányzata a 20 % önrész befizetését vállalja, ennek
fejében a közösségi buszt az önkormányzat használatba kapja.
Karmazin József: Az óvodában a nyílászárók cseréje, vizesblokk fejlesztése, elektromos
hálózat felújítása szükséges. A tetőtér hasznosításának lehetőségét vizsgálni kell.
Szabadics József: Az óvoda fejlesztési elképzeléseivel egyetért, a közösségi busz beszerzését
javasolja.
Marton Tamás: Kérdésként vetette fel, hogy az óvoda tetőterében milyen funkciójú
helyiségek alakíthatók ki.
Benkőné Gulyás Edit: A kialakítandó helyiségekben fejlesztő foglalkozásokat tartanának.

Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a fentiekre tekintettel a 2008. évi Ör. módosításra kerüljön.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 32/2009. (III.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére kiírt pályázat
benyújtásával, a Móra Ferenc Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár óvodai intézmény
fejlesztésére.
A megpályázott 20 millió Ft támogatás elnyeréséhez szükséges, a fejlesztés 20 %át kitevő önerőt, 5 millió Ft-ot a költségvetési rendelete szerint biztosítja.
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Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozat kiadására.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester és
Benkőné Gulyás Edit igazgató
Határidő: 2009. március 27.
2/ Egyetért azzal, hogy Zalakaros Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott „A
bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint
közösségi buszok beszerzése támogatás igénybevétele” című pályázat keretén
belül közösségi busz kerüljön beszerzésre.
A 20 %-os önrész befizetését vállalja, melyet a költségvetési rendeletben foglaltak
szerint biztosit.
A pályázat eredményessége esetén a közösségi busz használatára megállapodást
kell kötni a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulással.
Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges nyilatkozat aláírására.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Határidő: 2009. március 27.

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
8/2009. (III.11.) számú önkormányzati rendelete
a 2009.évi költségvetésről szóló
2/2009.(II.13.) számú
Önkormányzati rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi
LXV. törvény 16.§.(1) bekezdése, és a 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.13.) számú
rendeletét ( továbbiakban: „R” ) a többszörösen módosított, Államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII. tv. és az Államháztartás működési rendjéről szóló többszörösen módosított
217/1998. (XII.30) számú Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja.
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1.§
A”R” 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének főösszegét 1.528.027
eFt bevétellel és kiadással állapítja meg.
A bevételi előirányzatokon belül
- Az intézményi működési bevételeket

125.510 eFt-ban

- Az önkormányzatok sajátos működési bevételeit

338.230 eFt-ban

- Az önkormányzatok költségvetési támogatását

349.549 eFt-ban

- A felhalmozási és tőke jellegű bevételeket

40.136 eFt-ban

- A támogatás értékű bevételeket

484.142 eFt-ban

- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

15.370 eFt-ban

Európai Uniós projektekhez támogatás

439.548 eFt-ban

- Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

29.300 eFt-ban

- Finanszírozási bevételeket

11.160 eFt-ban

- A pénzforgalom nélküli bevételeket

150.000 eFt-ban

hagyja jóvá .
A kiadási előirányzaton belül
- a működési célú kiadásokból
- személyi jellegű kiadásokat
-

a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi jellegű kiadásokat
az ellátottak pénzbeni juttatásait
a speciális célú támogatásokat

292.350 eFt-ban
83.438 eFt-ban
339.219 eFt-ban
17.348 eFt-ban
63.215 eFt-ban

- felhalmozási célú kiadásokból
- beruházási kiadásokat
- felújítási kiadásokat

611.840 eFt-ban
25.700 eFt-ban

- felhalmozási célú támogatásokat

3.000 eFt-ban

- kölcsönöket

5.000 eFt-ban

- a tartalékot
- költségvetési létszám-előirányzatot

82.569 eFt-ban
90,5 főben

állapítja meg.
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2. §.
A”R” 9.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület a fejlesztési kiadásokat feladatonként, célonként a 6. számú melléklet
szerint hagyja jóvá, ezen belül a beruházások előirányzatát 611.840 eFt összeggel hagyja jóvá.
3.§.
A”R” 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A Képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 19.778 eFt összegben hagyja jóvá.
4.§.
Záró rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szirtes Lajos
polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző

Záradék:
Kihirdetve 2009. március 11.
Vlasicsné Dörgönye Márta
aljegyző
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3/ PARK-INN Hotel beruházáshoz kapcsolódó döntések
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Az írásos előterjesztést kiegészítette azzal, hogy a beruházással összefüggésben
megszűnő 12 db út menti kiépített parkolóhely pótlásáról, a vízbekötés műszaki
megoldásának a lehetőségéről és a kb. 16 m megszűnő járdaszakasz miatt a gyalogosforgalom
megoldásáról egyeztető tárgyalást kell folytatni a szálloda beruházójával.
A vízbekötés tervezése, kiépítése során figyelemmel kell lenni az új útburkolat megóvásának
a kötelezettségére. A vízellátás megoldásának valamennyi költségét és a parkolóhely pótlás,
valamint a gyalogos forgalom megoldása költségeit a szálloda beruházója viseli.
Szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 33/2009. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1. Egyetért a Gránit Gyógyfürdő apport területének az igénybevételével
megvalósuló Park-Inn Hotel földmunkálatainak a tervével. Az építtető képviseletében
eljáró Ekler Építész Kft. kérelmére a 1,5 m-nél nagyobb földvastagságot érintő
tereprendezési munkálatokhoz - a 2009. február 9-én kelt tervdokumentáció szerint az előzetesen jóváhagyását megadja,
2. Egyetért a Gránit Gyógyfürdő apport területére tervezett ideiglenes parkoló
kiosztás átrendezésével. A Park-Inn Hotel telke 100 m-es szélességében kell a
parkolókat tervezni, a Pannonway Építő Kft. 1708 tervszámú, 2008. 04. hóban kelt
dokumentációja módosításával.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megszűnő parkolók miatt további
tárgyalásokat folytasson a beruházóval.
Határidő: a kérelmezők értesítésére 2009. április. 15.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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4/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár intézménnyel kapcsolatos fenntartói döntések (alapító okirat módosítása,
óvoda felvételi körzete miatt, tevékenységi kör bővítése iskolabuszos szolgáltatással,
közoktatási megállapodás elfogadása)
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Vlasicsné Dörgönye Márta: Szükséges az iskola alapító okiratának módosítása az óvoda
felvételi körzetének változása miatt, a tevékenységi kör bővítése az iskolabuszos
szolgáltatással, valamint a Balatonmagyaród önkormányzatával kötendő közoktatási
megállapodás miatt.
A mellékleteknek megfelelően kerül az iskola alapító okirata módosításra, tekintettel a
közoktatási megállapodásban foglaltakra, az óvoda felvételi körzetének változására, valamint
az iskolabuszos szolgáltatásra.
Czirákiné Pakulár Judit: A bölcsödére vonatkozóan is fontosnak tartja a pályázati lehetőséget,
valamint a szakértői vélemények feltételes beszerzését a pályázat eredményétől függetlenül.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 34/2009. (III.10.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Könyvtár Alapító Okirat módosításával az óvoda felvételi körzete
változása miatt, tevékenységi kör bővítése iskolabuszos szolgáltatással, valamint
Balatonmagyaród önkormányzatával kötendő közoktatási megállapodás
elfogadására tekintettel.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert a Közoktatási Megállapodás aláírására.
3/ Egyetért azzal, hogy a Zalamerenye Község Önkormányzata tulajdonát képező
IIF-425 rendszámú Ford típusú kisbuszt a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár bérbe vegye közösségi
célokra, 2009. julius 1. napjától.
4/ A képviselőtestület döntéséről az iskola igazgatót tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. március 15.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit iskola igazgató
Szirtes Lajos polgármester
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5/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az alapító okirat bölcsődei tevékenységre
való bővitése érdekében a szakértői vélemények feltételes beszerzéséről, a
pályázat eredményétől függetlenül gondoskodjon.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

5/ Közfoglalkoztatási Terv elkészítéséről való döntés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Kérdésként veti fel, hogy az önkormányzat önállóan vagy a kistérségi társulás
keretében kívánja-e elkészíteni a közfoglalkozatási tervet. Amennyiben a kistérségi társulás
készíti el a közfoglalkoztatási tervet, akkor Zalakaros Önkormányzata csatlakozni kíván, ha
nem, akkor Zalakaros önállóan készíti el.
Szavazásra teszi fel azon javaslatát, hogy Zalakaros város a kistérségi társulás keretében
készítse el a közfoglalkoztatási tervét.

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

Képviselőtestület 35/2009. (III. 10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A
§(1) alapján megbízza Zalakaros Kistérség Többcélú Társulását a 2009. évi
közfoglalkoztatási terv elkészítésével, folyamatos felülvizsgálatával, a
közfoglalkoztatás megszervezésével.
A képviselőtestület döntéséről a társulást tájékoztatni kell.
Határidő: 2009. március 30.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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6/ Légimarketingről való döntés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Sármelléken 2009. április 4-től indítják a légi járatokat. Bruttó 2 millió Ft
támogatás elfogadását javasolja a légimarketing támogatására. A képviselőtestület a 2009. évi
költségvetésében biztosította ezen összeget a légimarketing alap támogatására azzal, hogy
amennyiben e célra a támogatás nem kerülhet felhasználásra, az buszos marketingre legyen
fordítható. Felveti, hogy a támogatás összege 2 millió Ft + Áfa legyen. Az önkormányzatnak
két lehetősége van. Közvetlenül a Fly Balaton támogatására adja a forrást, vagy a Magyar
Turizmus Zrt-n keresztül biztosija azt.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy az önkormányzat szabja meg, hogy mire fordítható a
támogatás. A Turisztikai Egyesület legyen annak felelőse, hogy a támogatás összege az
önkormányzat elvárásainak megfelelően kerüljön felhasználásra és Zalakaros kellő képpen
meg tudjon jelenni a légi marketing során.
Marton Tamás és Novák Ferenc: Nem értenek egyet azzal, hogy a támogatás összege az
önkormányzati rendeletben meghatározottól eltérően magasabb legyen.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a 2009. évi költségvetési rendeletben meghatározottak szerint
értsen egyet a képviselőtestület azzal, hogy a Fly Balaton Kft. a Magyar Turizmus Zrt-vel
együttműködve támogatásra kerüljön. Javasolja, hogy a képviselőtestület Czirákiné Pakulár
Judit alpolgármestert bízza meg, hogy a támogatás Zalakaros érdekét szolgáló felhasználását
ellenőrizze.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 36/2009. (III. 10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a Fly Balaton Kft. (Légimarketing Alap) a Magyar Turizmus
Zrt-vel együttműködve támogatásra kerüljön a 2009. évi költségvetési rendeletben
meghatározottak szerint.
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert bízza meg azzal, hogy a támogatás
Zalakaros érdekét szolgáló felhasználását ellenőrizze.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
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7/ Közművelődési célú nyári táborok szakmai programjainak támogatása pályázati
lehetőségről döntés
Előadó: Novák Ferenc közösségi ház igazgató

Novák Ferenc: A Közösségi Ház pályázatot kíván benyújtani a Nemzeti Kulturális Alap
program pályázati kiíróhoz közművelődési célú nyári táborok szakmai program támogatása
iránt. A támogatás keretösszege 2,5 millió Ft, az önrész az összköltség 30 %-a, 750 eFt. Kéri a
képviselőtestületet, hogy értsen egyet azzal, hogy a közösségi ház a fentiekben megjelölt célra
pályázatot nyújtson be. A 750 eFt önrészt a közösségi ház a 2009. évi költségvetéséből
biztosítja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 37/2009. (III. 10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a Közösségi Ház pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális
Alap program pályázati kiíróhoz közművelődési célú nyári táborok szakmai
program támogatása iránt.
A támogatás keretösszege 2,5 millió Ft, az önrész az összköltség 30 %-a, 750 eFt,
mely összeget a Közösségi Ház a 2009. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2009. március 27.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
Novák Ferenc Közösségi Ház igazgató
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8/ Információs Ifjúsági Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló pályázathoz való
csatlakozásról döntés
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
Szirtes Lajos: A pályázat keretében létrejövő információs és ifjúság központ a roma és
hátrányos helyzetű fiatalok támogatását szolgálná. 5 évre vonatkozóan 2 millió Ft összeggel
történő támogatás elfogadását javasolja.
Szabadics József: A felzárkóztatás érdekében szükséges, hogy az önkormányzat támogassa a
roma és hátrányos helyzetű fiatalokat, ezért elfogadásra javasolja.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

Képviselőtestület 38/2009. (III. 10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy Zalakaros Város Önkormányzata az „Információs Ifjúsági
Szolgáltató Központ”-ot a roma és hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása
érdekében 5 éves időtartamra vonatkozóan 2 millió Ft összeggel támogassa a
pályázat elnyerése esetén.
Határidő: 2009. március 31.
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

Szirtes Lajos: Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és az ülést 9,30 órakor
bezárta.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Dr Hegedüs Ferenc
Jkv. hitelesítő

Magyarné Kovács Judit
Jkv. hitelesítő
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