Határozat: 158

Rendelet: 23

Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2013. július 18-án megtartott rendkívüli
Nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. július 18-án 9,10 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád képviselők, Deutschné
Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila alpolgármester, Szabóné
Dr Csányi Marianna jegyző.
Igazoltan távol van: Marton Tamás képviselő, Szirtes Balázs képviselők
Tanácskozási joggal meghívott: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Klie Zoltán
főépítész, Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző
Jegyzőkönyvvezető: Bodor Johanna ügyintéző
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mive. 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ A 2013. évi Költségvetésről szóló Ör. II. számú módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése (nyílászárók
cseréje)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
ZÁRT
3/ Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Zalakaroson
Előadó: Novák Ferenc polgármester

ZÁRT
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4/ Zalakarosi hulladékudvar létesítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

ZÁRT

5/ „Cycle in a network” (HUHR/1101/1.2.2/1007) projekt keretében építési beruházás
(kerékpárút építés Zalakaroson és kerékpárút felújítás Galambok-Zalakaros között)
tekintetében PRAG beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
ZÁRT
6/ Egyéb ügyek
6.1/ LSV-784 forgalmi rendszámú közösségi busz üzemeltetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6.2/ Közösségi közlekedés projekt megvalósulásához önrész biztosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6.3/ TE bankgarancia kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6.4/ Kölcsön nyújtása az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület részére LEADER
pályázathoz /termelői piac/
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6.5/ Személygépkocsi beszerzés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 2, 3, 5, 6 számú napirendek zárt ülés
keretében kerüljenek megtárgyalásra a nyílt ülést követően.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.

Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 158/2013. (VII.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
3/ Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Zalakaroson
2/ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése
(nyílászárók cseréje)
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5/ „Cycle in a network” (HUHR/1101/1.2.2/1007) projekt keretében építési
beruházás (kerékpárút építés Zalakaroson és kerékpárút felújítás Galambok-Zalakaros
között) tekintetében PRAG beszerzési eljárásban beérkezett ajánlatok elbírálása
6/ Egyéb ügyek
6.1/ LSV-784 forgalmi rendszámú közösségi busz üzemeltetése
6.2/ Közösségi közlekedés projekt megvalósulásához önrész biztosítása
6.3/ TE bankgarancia kérelme
6.4/ Kölcsön nyújtása az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület részére
LEADER pályázathoz /termelői piac/
6.5/ Személygépkocsi beszerzés
című napirendi pontok megtárgyalására, figyelemmel a Mötv.46.§./2/ bekezdés c./ pontjában
foglaltakra.
2/ A napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására a nyílt ülést követően kerül sor.

Böröcz József: A Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság javasolja, hogy a
Zalakarosi hulladékudvar létesítéséről szóló napirend legyen levéve a napirendek közül, mert
a feltételeket szükséges lenne pontosítani, a bizottság későbbi ülésen való tárgyalást javasol.
Novák Ferenc: Egyetért a bizottság javaslatával, a szeptemberi soros ülésre kell előkészíteni.
Szavazásra teszi fel a bizottsági és a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot módosítással elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1./A 2013. évi Költségvetésről szóló Ör. II. számú módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 77./2013.(VII.18) számú
határozata:
A bizottság: egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek a 2013.
évi Költségvetésről szóló Ör. II. számú módosítását az előterjesztésnek
megfelelően.
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Böröcz József: Felhívja képviselők figyelmét, hogy milyen támogatásokat szavaznak meg,
mert a tartalékok csökkentek.
Czirákiné Pakulár Judit: Javasolja, hogy a későbbiekben az ügyrendi bizottság is tárgyalja ezt,
mert ez nagyon fontos.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó
javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestületének
23/2013. (VII.19.)
önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013.(II.08.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g)
pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.
§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetést megállapító 2/2013. (II.8.) rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint
módosítja:
1.§
A „R” 2. §. (1) – (11) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegét
1.289.772 eFt-ban
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állapítja meg.
(2) A 2013. évi költségvetési bevételeinek összegét 1.207.990 eFt –ban hagyja jóvá, az
alábbi jogcímeken:
- intézményi működési bevételek

71.947 eFt

- közhatalmi bevételek

310.131 eFt

- kapott támogatások

359.682 eFt

- felhalmozási bevételek

11.300 eFt

- támogatás értékű bevételek

444.380 eFt

- ebből: TB alaptól átvett pénzeszközöket

20.040 eFt

Európai Uniós projektekhez tám.

321.374 eFt

Támogatás értékű működési bevétel

102.966 eFt

- véglegesen átvett pénzeszközök
- kölcsönök

9.050 eFt
1.500 eFt

(3) A pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány összegét
meg.

81.782 eFt-ban állapítja

(4) A költségvetési kiadások összegét 1.289.772 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímeit a
(5), (6), és (7) bekezdések tartalmazzák.
(5) Működési költségvetés kiadásai:
- személyi jellegű kiadások

224.953 eFt

- a munkaadókat terhelő járulékok

54.972 eFt

- a dologi jellegű kiadások

374.617 eFt

- a támogatás értékű működési kiadások

10.619 eFt

- ellátottak pénzbeli juttatásai

15.294 eFt

- támogatási kölcsönök
- véglegesen átadott pénzeszközök működésre

2.700 eFt
79.392 eFt

(6) Felhalmozási költségvetés kiadásai:
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- beruházási kiadások

362.268 eFt

- támogatásértékű működési kiaások

1.608 eFt

- felújítások

3.200 eFt

- felhalmozási célú támogatások

56.805 eFt

A beruházásokat feladatonként, a felújításokat célonként az 5. számú melléklet, a
felhalmozási célú támogatásokat a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) összegét 113.344 eFt-ban állapítja meg,
melyből 43.679 eFt általános tartalék és 59.665 eFt a céltartalék összege.
(8) A költségvetés egyensúlya biztosított.
(9) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. számú melléklet
tartalmazza.
(10) Az önállóan működő költségvetési szerv (Közösségi Ház) bevételei és kiadásai az 4.,
és a4/a számú melléklet szerint beépülnek be az irányító szerv által kijelölt költségvetési
szerv költségvetésébe.
(11) Az éves gazdálkodás során a gazdaságossági intézkedések eredményeként keletkező
pénzügyi többleteket, illetve egyszeri bevételeket lehetőség szerint tartalékba kell
helyezni.
(12) A Képviselőtestület a 2013. 06.30-al megszüntetésre került Közösségi Ház bevételei
és kiadási előirányzatait zárolja, és a zárolt összeggel egyenlő mértékű pótelőirányzatot
biztosít a Zalakarosi Óvoda Bölcsőde és Könyvtár részére.

2.§
A „R” 1-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.
3. §.
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. év június 30-i
beszámoló készítés során alkalmazni kell.
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Novák Ferenc

Szabóné Dr Csányi Mariann

polgármester

jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013. július 19-én
Szabóné Dr Csányi Mariann
jegyző
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Novák Ferenc: Mivel a nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a
nyílt ülést 9.30 órakor bezárta.
A Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő

Szabóné Dr Csányi Mariann
Jegyző

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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