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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. április 18-án 10,45 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs, Marton
Tamás képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő
Attila alpolgármester, Szabóné Dr Csányi Marianna megbízott jegyző.
Tanácskozási joggal meghívott: Klie Zoltán főépítész, Magyarné Kovács Judit pénzügyi
osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi tanácsadó, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló,
Tóth Melinda projektmenedzser, Dr Szentgyörvölgyi Eszter jogi referens.
Jegyzőkönyvvezető: Dr Surdi Krisztina kistérségi jogi referens
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Deutschné Lang Erika és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Napirend előtt ismerteti a 2013. március 28-i zárt képviselőtestületi ülésen
hozott határozatokat.
Novák Ferenc: Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi
(Zárszámadás beterjesztése) (határidő: 2013.04.30.)
Előadó: Novák Ferenc polgármester

költségvetésének

végrehajtásáról

3/ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.08.) Ör.
módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
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4/ A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló
10/2004.(IV.21.) Ör. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Iparűzési adórendelet módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb. jegyző
6/ Közterület használat rendjéről Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna mb.jegyző
7/ Beszámoló a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról (határidő: 2013.04.30.)
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
8/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
(Kt.183/2009.(IX.11.) sz. hat. - minden év ápr.30-ig)
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
9/ Tájékoztató a Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági
rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
10/ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
11/ Karos Park Kft. Zárszámadása
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető
12/ Gránit Zrt. Zárszámadása
Előadó: Dr Burján Richárd vezérigazgató
13/ Tájékozató a Turisztikai Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról
Előadó: Czimondor Nándor egyesület elnöke
14/ 2013. évi Város Napi rendezvény előkészítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
16/ „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Horváth József kuratórium elnöke
18/ Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Káldiné Kopcsándi Szilvia kuratórium elnöke
19/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója
Előadó: Flórek Zsolt kuratórium elnöke
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20/ Idősek nappali ellátásával kapcsolatosan, Idősek Klubja működtetésének lehetőségei
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása további működésében való részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/ Külföldi kiküldetésről döntés (Olesno)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23/ Nonprofit szervezetek által benyújtott támogatási pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24/ Termáltó és Ökopart
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/ Karos Park Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
26/ Sportudvar és kerítés rendbetétele
Előadó: Novák Ferenc polgármester
27/ Döntés a Város Boráról
Előadó: Novák Ferenc
28/ Zalakaros un. sörpince épülete bérbeadására pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
29/ Termáltó és Ökopart című projektben projektmenedzsment feladatok ellátására
beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
30/ Temető úti árok lefedése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
31/ Egyéb ügyek
31/1/ Startmunka mintaprogram miatt előirányzat módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Javasolja, hogy a 17, 18, 19. számu napirendeket jelen ülésen a Képviselőtestület ne tárgyalja
meg, hanem a 2013. júniusi soros ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását.
31/2/ Bankszámlavezetésről döntés
31/3/ Zala Megyei Önkormányzat kérése
31/4/ 2014. évi költségvetési koncepció
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Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: A 189/2012. (VI.14.) számu Képviselőtestületi határozatra vonatkozóan
kérdezi, hogy a világítás, villany, víz, illemhely kialakítása hol tart?
Novák Ferenc: Két tervvel rendelkeznek, egyik a villanyra, a másik a nyilvános wc-re
vonatkozik.
Magyarné Kovács Judit: A költségvetésben szerepelt a tervezés költsége. Költségbecslést
fognak végezni, és ez alapján a pénzmaradványból fogják végezni a kivitelezést.
Novák Ferenc: Tervekkel rendelkezünk, a pénzügyi forrásokat kell előteremteni.
Böröcz József: Minden munka határidőhöz volt kötve, meddig húzódik még, egy-két évet?
Magyarné Kovács Judit: Amíg nem tudni, hogy a pénzügyi feltételeket honnan teremtik elő,
addig a munkát nem rendelték meg.
Novák Ferenc: A világítás és az illemhely témában a hivatal adjon írásban tájékoztatást a
képviselők részére.
Czirákiné Pakulár Judit: A 97/2011. (IV.07.) számu Képviselőtestületi határozatra
vonatkozóan kérdi, hogy az önkormányzat és a hivatal munkavállalói köre az idei évben
jelentősen átalakult.
Tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy nem vált-e valaki jogcím nélküli lakáshasználóvá?
214/2012. (VI.28.) számu Képviselőtestületi határozatra vonatkozóan kérdezi, hogy
a Liget u. 39. szám alatt az önkormányzat értékesített ingatlanokat, az egyik ingatlanra
részletfizetést kértek. Kérdezi, hogy ez a pályázatban is így szerepelt-e, előre tudható volt-e a
finanszírozás módja?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Valóban a személyi változások jelentősek voltak a hivatalban.
10 fő január 1-jétől a Járáshoz került, 1 fő pedig márciusban. 1 fő van akit értesítettek arról,
hogy a jogcíme nincs összhangban a rendelettel. A következő ülésre fogják behozni a kérdést,
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esetleg más jogcímen, vagy más lakás található-e. Folyamatban van a kérdés rendbetétele,
értesítették az illetőt.
A lakásértékesítéssel kapcsolatban a fizetési konstrukciót a vevő felvállalta, de az első
konstrukció nem ugy sikerült, ahogy várta, tehát nem volt előre látható, ezért kért
részletfizetési lehetőséget.
Szirtes Balázs: A 315/2012. (X.25.) számu Képviselőtestületi határozatra vonatkozóan, kérdi,
hogy a TDM2 pályázat nincs még lezárva pénzügyileg, nincs lehívva az összes támogatás?
Mert ha a bankgarancia lejárt, az akadálya lehet az összes támogatás lehívásának. Úgy tudja,
hogy a garancia fenntartása feltétele volt a pályázatnak. Ha a bankgarancia nem lett
meghosszabbítva, akkor mulasztás történt.
Magyarné Kovács Judit: Kérdezte a Turisztikai Egyesületet, hogy áll az ügy. Jelenleg az
utolsó elszámolás zajlik, a Volksbankkal tárgyaltak a bankgaranciáról.
Novák Ferenc: Bízik abban, hogy nem lesz akadálya a kifizetésnek a bankgarancia hiánya.
Szavazásra teszi fel a polgármester beszámolóját azzal, hogy a hivatal a képviselők részére
írásban adjon tájékoztatást a parkerdő fejlesztésre vonatkozóan a világítás és illemhely
témában.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 56/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester Lejárt határidejű határozatairól szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal a képviselőtestületi tagok részére írásban adjon
tájékoztatást a parkerdő fejlesztésre vonatkozóan a világítás és illemhely témában.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna mb.jegyző

Novák Ferenc: Zárt ülést rendel el a Meghívóban szereplő 11, 12, 13, 24, 27, 29, 31/2, számu
napirendek megtárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjában
foglaltakra, valamint zárt ülést rendel el a Meghívóban szereplő 25. számu napirend
megtárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ pontjában foglaltakra.
Javasolja, hogy zárt üléssel folytassa a képviselőtestület a napirendek megtárgyalását.
Zárt ülés után nyílt ülés keretében folytassa a képviselőtestület tovább a munkáját.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés keretében tárgyalandó napirendi javaslatot, valamint a zárt ülés
megtartására vonatkozó javaslatot.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 57/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a Meghívóban szereplő
11. számu – Karos Park Kft. zárszámadása
12. számu – Gránit Zrt. zárszámadása
13. számu – Tájékoztató a Turisztika Egyesület 2012. évi gazdálkodásáról
24. számu – Termáltó és Ökopart
27. számu – Döntés a Város Boráról
29. számu – Termáltó és Ökopart című projektben projektmenedzsment feladatok ellátására
beérkezett ajánlatok elbírálása
31/2. számu – Bankszámlavezetésről döntés
című napirendek megtárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjában
foglaltakra, valamint a Meghívóban szereplő
25. számu – Karos Park Kft. ügyvezetője prémiumfeltételeinek meghatározása című napirend
megtárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ pontjában foglaltakra.
Zárt ülés után nyílt ülés keretében folytatja tovább a munkáját.

Novák Ferenc: 11,05 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Novák Ferenc: 11,45 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

2/ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi
(Zárszámadás beterjesztése) (határidő: 2013.04.30.)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

költségvetésének

végrehajtásáról

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 20/2013.(IV.10) számú
határozata:
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A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek a Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 10/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Bácsai Attiláné: Az ülés előtt kiosztásra került egy 13.sz. melléklet, ugyanis az Áht. 2013.
évtől plusz táblázatokat ir elő. Kéri, hogy ezzel együtt vegyék figyelembe a rendelettervezetet.
A bevétel több mint 95 %-ra teljesült tavaly, a kiadás pedig 90 %-ban. 2012. évben a kitűzött
célokat az önkormányzat teljesítette.
Szijártóné Gorza Klára: Az önkormányzat az elmúlt évben kiegyensúlyozott gazdálkodást
folytatott, jelentős pénzmaradvánnyal zárt. Fejlesztésre közel 300 millió Ft állt rendelkezésre,
mely felhasználásra került. Az önkormányzat vagyona az előző évhez képest kb. 50 millió Fttal növekedett. Hosszú lejáratú kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. 44 millió Ft rövid
lejáratú kötelezettséggel rendelkezik az önkormányzat. A 2013. évet jó kondíciókkal
kezdhette meg. Korlátozás nélküli záradékot adott ki.
Novák Ferenc: Kéri, hogy a 13. számu melléklettel együtt fogadják el a rendelet-tervezetet.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
6/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról és pénzmaradványáról
( Zárszámadás)
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései , az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a
368/2011(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.) valamint az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított
249/2000. (XII.24) Kormányrendelet 6.§-a alapján, a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.
(II.10.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
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1. §
(1) Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámolót, - a szöveges indoklást és a csatolt számszaki mellékleteket
– jóváhagyja.
Az Önkormányzat a 2012. évi bevételeit
1.094.196 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.398.164 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.333.703 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1, 2. és 3. számú mellékletek szerint.
Ezen belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- intézményi működési bevételeket
116.767 ezer Ft eredeti előirányzattal
139.353 ezer Ft módosított előirányzattal és
128.234 ezer Ft teljesítéssel
- az önkormányzatok sajátos működési bevételeit
348.802 ezer Ft eredeti előirányzattal
348.802 ezer Ft módosított előirányzattal és
357.290 ezer Ft teljesítéssel
- támogatásokat
294.353 ezer Ft eredeti előirányzattal
391.161 ezer Ft módosított előirányzattal és
391.416 ezer Ft teljesítéssel
- felhalmozási és tőke jellegű bevételeket
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
34.801 ezer Ft módosított előirányzattal és
41.198 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatásértékű bevételeket
226.327 ezer Ft eredeti előirányzattal
306.723 ezer Ft módosított előirányzattal és
230.354 ezer Ft teljesítéssel
- a véglegesen átvett pénzeszközöket
12.000 ezer Ft eredeti előirányzattal
12.400 ezer Ft módosított előirányzattal és
19.606 ezer Ft teljesítéssel
- kölcsönök visszatérüléseit
4.547 ezer Ft eredeti előirányzattal
4.547 ezer Ft módosított előirányzattal és
3.317 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli bevételeket
91.400 ezer Ft eredeti előirányzattal
160.377 ezer Ft módosított előirányzattal és
160.753 ezer Ft teljesítéssel

(2) Az Önkormányzat 2012. évi kiadásait
1.094.196 ezer Ft eredeti előirányzattal
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1.398.164 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.259.229 ezer Ft teljesítéssel állapítja meg
az 1.,2. és a 4.számú mellékletek szerint.
A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi jellegű kiadásokat
267.556 ezer Ft eredeti előirányzattal
304.777 ezer Ft módosított előirányzattal és
286.493 ezer Ft teljesítéssel
- munkaadókat terhelő járulékok
70.731 ezer Ft eredeti előirányzattal
79.239 ezer Ft módosított előirányzattal és
70.556 ezer Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat
342.060 ezer Ft eredeti előirányzattal
411.448 ezer Ft módosított előirányzattal és
392.188 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatás értékű kiadásokat
7.389 ezer Ft eredeti előirányzattal
10.930 ezer Ft módosított előirányzattal és
17.877 ezer Ft teljesítéssel
- a véglegesen átadott pénzeszközöket
85.613 ezer Ft eredeti előirányzattal
109.165 ezer Ft módosított előirányzattal és
106.376 ezer Ft teljesítéssel
Ebből: az ellátottak pénzbeli juttatásait
19.485 ezer Ft eredeti előirányzattal
18.457 ezer Ft módosított előirányzattal és
18.373 ezer Ft teljesítéssel
- a támogatási kölcsönöket
1.500 ezer Ft eredeti előirányzattal
1.500 ezer Ft módosított előirányzattal és
1.496 ezer Ft teljesítéssel
- pénzforgalom nélküli kiadásokat (tartalékokat)
51.270 ezer Ft eredeti előirányzattal
5.210 ezer Ft módosított előirányzattal
(3) Az önkormányzat felújítási kiadásait az 5. számú mellékletben foglaltak szerint célonkénti
részletezésben
0 ezer Ft eredeti előirányzattal
45.389 ezer Ft módosított előirányzattal és
39.279 ezer Ft teljesítéssel
hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat beruházási célú kiadásait a 5. számú mellékletben foglaltak szerint
feladatonkénti részletezésben
262.280 ezer Ft eredeti előirányzattal
346.448 ezer Ft módosított előirányzattal és
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253.455 ezer Ft teljesítéssel,
jóváhagyja.
(5) A hitel törlesztés összegét
5.797 ezer Ft eredeti előirányzattal
84.058 ezer Ft módosított előirányzattal és
84.058 ezer Ft teljesítéssel
állapítja meg.
2. §
(1) A Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4. számú
mellékletekben részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) A Móra Ferenc Általános Iskola bevételeit (költségvetési támogatással együtt) és
kiadásait, azok 2012.évi teljesítését a 3., 3/a és a 4. számú mellékletekben részletezettek
szerint állapítja meg.
(3) Az önállóan működő Közösségi Ház 2012.évi bevételeit és kiadásait a 3., 3/a. és a 4.
számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá.
3.§
(1) Az önkormányzat a 2012. december 31-ei állapot szerinti vagyon-mérlegét a 7. számú
mellékletben részletezettek szerint, a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 5.293.094 ezer
Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. sz. melléklet szerint fogadja el.
4. §
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások teljesítését a 8. számú melléklet szerint
fogadja el.
5. §
A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait és teljesítésüket éves
bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves teljesítéseket adott
évi beszámolók tartalmazzák.
6. §
Az önkormányzat és intézményei 2012. évi pénzmaradványát, annak felhasználását a 9. és a
9/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja.
7. §
Az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését,
egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a
11/a., 11/b., 11/c., 11/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el.
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8. §
Az Európai Uniós forrásokból származó bevételek és kiadások teljesítését a 6. számú
melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §
Zalakaros Város Önkormányzatának 2012. évi egyszerűsített beszámolóját - a 7. §-ban
felsorolt mellékletek szerint - az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/A. és 45/B.
§.-oknak megfelelően kell nyilvánosságra hozni és közzétenni.
10. §
A 2012. évi előirányzat felhasználási tervben a pénzeszközök változását a 13. számú
melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
11.§
A Képviselőtestület az Önkormányzat adósságának állományát a rendelet 14.számú
melléklete szerint tudomásul veszi.
12. §
Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulását a 15.
számú melléklet szerint tudomásul veszi.
13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann
mb. jegyző

Záradék:
Kihirdetve 2013. április 19.
Szabóné Dr Csányi Mariann
mb. jegyző
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3/ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.08.) Ör.
módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 11/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.08.) Ör.
módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelete
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 16/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 16/2011.(IV.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)
3. § /3/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A Város Napja: minden év július hónap harmadik hétvégéjén kerül megrendezésre.
A polgármester gondoskodik arról, hogy a település lakossága a nemzeti és a helyi ünnepeket
méltó módon megünnepelhesse.
2. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követően hatályát
veszti.
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Novák Ferenc
polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
mb. jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013. április 19.
Szabóné Dr Csányi Marianna
mb. jegyző

4/ A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló
10/2004.(IV.21.) Ör. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 12/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló
10/2004.(IV.21.) Ör. módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
8/2013. (IV.19.) rendelete
A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.(IV.21.)
Ör. módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, az
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Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §.
A Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.(IV.21.) Ör.
az alábbi 1/A. §-sal egészül ki:
1/A. §
A város saját halottjává nyilvánításról
/1/ Zalakaros Város Önkormányzata – ha ez a közvetlen hozzátartozók szándékával, illetve az
elhunyt végakaratával sem ellentétes – a város saját halottjává nyilvánítja azt:
a/ aki a Képviselőtestület által adományozott díszpolgári cím viselője,
b/ aki elhalálozásakor polgármester, önkormányzati képviselő.
/2/ A város saját halottjának temetésével, a kegyeleti feladatokkal kapcsolatos tevékenység
ellátásáról a polgármester gondoskodik.

-

/3/ A polgármester a /2/ bekezdésben foglalt feladat-, illetve hatáskörében a hozzátartozók
igénye esetén velük egyetértésben:
együttműködik a temetéssel kapcsolatos intézkedések megtételében
gondoskodik a nekrológ, a temetési beszéd, sajtóközlemény elkészítéséről, kiadásáról,
valamint a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal épületére gyászlobogó kihelyezéséről,
ha az elhunytat több szerv, intézmény vagy társadalmi szervezet tekinti saját
halottjának, felveszi azokkal a kapcsolatot,
gondoskodik a temetési költségek viseléséről.

-

/4/ A temetéssel összefüggő költségek e rendelet alkalmazásakor különösen:
szállítás költségei,
a sírhely költségek,
a koporsó vagy urna költségei,
a ravatalozás, a szertartás költségei,
az egyéb tartozékok (fejfa, szemfedő, stb.) költségei,
a temetéskor Zalakaros Város Önkormányzata nevében a koszorú költsége.

-

/5/ A temetéssel összefüggő – önkormányzat által viselt – költségek összege a 300.000,- Ft-ot
nem haladhatja meg
Záró rendelkezések
2. §
A rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
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Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb.jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013. április 19.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

5/ Iparűzési adórendelet módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb. jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 13/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
Iparűzési adórendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete
9/2013. (IV.19.) rendelete
az Iparűzési adóról szóló
27/2009. (XII.18.) rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a területés településfejlesztés, az arányos közteherviselés érvényesítése, valamint a lakossági ellátás
színvonalának javítása és az idegenforgalomhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges
forrás megteremtése érdekében az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésének h) pontjában,
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
továbbá a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.)
1. §. /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Iparűzési adóról szóló
27/2009.(XII.18.) rendeletét (továbbiakban: Rendeletét) az alábbiak szerint módosítja:

1.

§.
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A Rendelet 1. §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel
végzett vállalkozási tevékenység. (továbbiakban: iparűzési tevékenység)
2.

§.

A Rendelet 3. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Htv. 37.§.(2)
bekezdésének a.) és b.) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.000 Ft.
3.

§.

E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
mb.jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2013. április 19.
Szabóné dr. Csányi Mariann
mb.jegyző
6/ Közterület használat rendjéről Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna mb.jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 20/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
A Közterület használat rendjéről szóló Ör. módosítását az előterjesztésnek megfelelően
javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
10/2013.(IV.19.) Önkormányzati rendelete a
A Közterület használatról szóló 6/1998. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.§ (5) bekezdésében és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§
A Közterület használatról szóló 6/1998. (III.31.) önkormányzati rendelet /továbbiakban:
Rendelet/ 3. §. /4/ bekezdése az alábbi k) ponttal egészül ki:
3.§ /4/
k) Azon kérelmezőnek, akinek Zalakaros Város Önkormányzatával szemben a kérelem
benyújtásának időpontjában lejárt idejű tartozása áll fen.
.
§

2.

A Rendelet 14. §. /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
14.§ /1/ A határozott időre szóló közterület-használat legkisebb időtartama fél nap (6 óra),
leghosszabb időtartama 5 év, ideértve a pavilon létesítésére vonatkozó közterület használati
engedélyek időtartamát.
3.§
A Rendelet 15. §. /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:
15.§. /3/ A közterület használati díj szempontjából a 6 órát meghaladó közterület használat
egésznek számít, valamint minden megkezdett év, hó, m2 és fm is egésznek számít.
4.§.
A Rendelet 15. §. az alábbi /6/-/8/ bekezdéssel egészül ki:
15.§. /6/ A Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtételek közül a 2.i)ponttól - a
2.n) pontig 50%-kal csökkenthető annak mértéke, ha a közterületet fél napra (max. 6 órára)
kívánják igénybe venni.
/7/ A Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott közterület-használati díjak az Áfa-t nem
tartalmazzák.
/8/ Az üdülési főszezon ideje alatt (május 1 – től, szeptember 30- ig) Zalakaros I. számú
övezete területén a Rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 1, 2e, 2f, 2j, pontban
felsoroltak kivételével a díjak 100%-kal emelendők.
A Rendelet 1. számú mellékletének 2. k. pontjában meghatározott bérleti díj fizetése
negyedévente történik, a negyedévet követő hó 20-ig történő teljesítéssel.
5.§.
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A Rendelet 1. számú melléklete után szereplő értelmező rendelkezés hatályát veszti.
6.§.
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné dr. Csányi Mariann
mb.jegyző

Kihirdetve: 2013. április 19.
Szabóné dr. Csányi Mariann
mb.jegyző

7/ Beszámoló a 2012. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról (határidő: 2013.04.30.)
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

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

Képviselőtestület 66/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 2012. évi Ellenőrzési Terv végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek
megfelelően elfogadta.
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8/ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
(Kt.183/2009.(IX.11.) sz. hat. - minden év ápr.30-ig)
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 14/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról beszámolót az alábbi kiegészítéssel javasolja
elfogadásra:
Kéri a képviselőtestületet, hogy az apparátus munkáját ismerje el, tekintettel a 2012. évi
államigazgatási átszervezéssel kapcsolatos többletmunka színvonalas elvégzésére.
Süslecz Árpád: Tavalyi évben rengeteg olyan feladat volt, ami a korábbi években nem,
amelyet a Hivatal színvonalasan megoldott. Dicséret érdemli a hivatal dolgozóit. Lehetne
dönteni kitüntetésről, pénzbeni elismerésről.
Novák Ferenc: Erkölcsi dicséret jár a dolgozóknak. Kitüntetési javaslat időszak van. Lehet-e
arról szó, hogy anyagi forrást biztosítsanak a dolgozóknak?
Magyarné Kovács Judit: A költségvetésben rendelkezésre áll a keret.

Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 67/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja azzal a
kiegészítéssel, hogy az apparátus munkáját megköszöni – különös tekintettel az év végén
bekövetkezett megnövekedett feladatokra és létszámváltozásokra – és javasolja, hogy az e
célból rendelkezésre álló pénzügyi forrásokból kerüljön sor anyagi elismerésekre.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal tevékenységéről évente tájékoztassa a képviselőtestület.
Határidő: 2014. áprilisi soros ülés
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna mb.jegyző

20

9/ Tájékoztató a Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági
rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 15/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
A Tájékoztató a Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági
rendelkezések betartása ellenőrzésének tapasztalatairól előterjesztést az alábbiakkal javasolja
a Képviselőtestület számára elfogadásra:
A képviselőtestület vizsgálja meg az évtizedek óta kihasználatlan tűzoltó autó átalakításának
lehetőségét lassú járművé, nyári locsoló autónak. Egy rendszeres nyáresti locsolás a turisták
komfortérzetét jelentősen javítaná, és ez évek óta megoldatlan.
Továbbá a javasolja, hogy a zsákos aszfaltos útjavítás újra kerüljön beállításra,
költségtakarékosság szempontjából.
Süslecz Árpád: Kéri, hogy az Önkormányzat vizsgálja meg, hogy hasznos, gazdaságos lenne
az 5000 l-es tűzoltó autó üzembe helyezése.
Az önkormányzati utak tekintetében fontos lenne, hogy 1-2 m2 kibontása, majd vissza
beöntése zsákos aszfalttal történjen és nem versenyszférából lenne pótolva.
Novák Ferenc: Nagyobb figyelmet kell fordítani a szabadon kószáló kutyákra,
kutyaürülékekre, mert ezek rontják a lakosság hangulatát.
Marton Tamás: Gyepmester miért nem szedheti össze a kutyákat?
Novák Ferenc: A Karos Park megrendelte a kutya chip ellenőrző készüléket.
Ahogy a lócitromkérdés megoldódott, úgy a kutyakérdést is meg kell oldani.
A zsákos aszfaltra vonatkozóan pénteken érkezik az első szállítmány. Az autókérdést meg kell
vizsgálni.
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremben megjelent.
Szavazásra teszi fel a bizottsági kiegészítéssel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 68/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Közterület-felügyelet munkájáról, különös tekintettel a köztisztasági rendelkezések
betartása ellenőrzésének tapasztalatairól szóló tájékoztatót az alábbi kiegészítéssel elfogadja:
- Meg kell vizsgálni az évtizedek óta kihasználatlan tűzoltó autó átalakításának lehetőségét
lassú járművé, nyári locsolási feladatok ellátására.
- Javasolja, hogy a Karos Park Kft a város utjainak javítása céljából a zsákos aszfaltozást
alkalmazza, mint útjavítási módszert figyelembe véve annak alacsonyabb költségét.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

10/ Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 21/2013.(IV.10) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek a Gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátása vonatkozó beszámolót.
Novák Ferenc: Lehet, hogy a szociális alapellátó központ összevonásra kerül a Nagykanizsai
Kistérség Többcélú Társulásának Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával. Feladatukat
jól ellátták, sok sikert kíván nekik a jövőben is.
Szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását a határozati javaslat szerint.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 69/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. (6)
szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról - a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal – elkészített átfogó értékelést az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztést a Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatalának küldje meg.
Határidő. 2013. május 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna mb. jegyző

11/ 2013. évi Város Napi rendezvény előkészítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Novák Ferenc: Julius 19-21. között kerülne megrendezésre a Város Napja a korábbi
gyakorlatnak megfelelően. Célszerű lenne a Zalakomári sátrat is kibérelni, amely védene a
hőség és az eső ellen is.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 70/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.A Város Napi rendezvény sikeres megvalósítása érdekében a település polgárai részére
vendéglátást biztosít, amelynek tartalma egytálétel és ital.
A Város Napi rendezvény költségeihez a 2013 évi költségvetésben rendelkezésre álló 1.
500 000 Ft összeget biztosít.
2.Javasolja, hogy a Zalakomár község tulajdonát képező rendezvénysátort a Közösségi Ház
bérelje ki a városnapi rendezvény idejére.
Határidő: 2013. július 19.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Turisztikai Egyesület elnöke
Közösségi Ház igazgató
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12/ Parlagfű elleni védekezés helyi feladatai
Előadó: Szabóné Dr Csányi Mariann mb.jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 22/2013.(IV.10) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek a Parlagfű elleni védekezés helyi
feladatairól szóló előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Marton Tamás: Van-e mérés, számítás arra vonatkozóan, hogy csökkent a parlagfű az
önkormányzat területén?
Novák Ferenc: A következő ülésre adjon tájékoztatást a közterület-felügyelet a parlagfüvel
fertőzött területekről. Ez a kérdés összefügg a település gondozottságával.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 71/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Elfogadja a parlagfű elleni védekezés 2013. évi feladatairól szóló munkatervet és elrendeli
annak ütemterv szerinti végrehajtását az alábbi kiegészítéssel:
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a következő soros ülésre a közterület-felügyelet felmérése alapján
tájékoztassa a Képviselőtestületet a parlagfüvel fertőzött területekről.
Határidő: 2013. junius 13.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna mb.jegyző
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a feladatok előkészületeiről és a program végrehajtásáról
tájékoztassa a képviselőtestületet.
3. A Parlagfű akció díjazására 30.000 Ft értékben ajándékutalványokat biztosít a 2013. évi
költségvetés dologi kiadások terhére. Az ajándékutalványok megvásárlására felhatalmazza a
Hivatalt.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna mb.jegyző
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13/ „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 16/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyen részvételt az előterjesztésnek
megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy idén is nevezzenek be a versenybe. Történt utcafásítás, esővíz
tárolók is beállításra kerültek. Történt előre lépés, talán szebb eredményeket tudnának elérni.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 72/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.Egyetért azzal, hogy amennyiben a „Virágos Magyarországért” virágositási, parkosítási és
környezetszépítő versenyre vonatkozó pályázati felhívás kiírásra kerül, Zalakaros Város
Önkormányzata csatlakozzon a pályázati programhoz.
2.Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Határidő: Pályázati felhívás szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Czirákiné Pakulár Judit: Akkor lehet eredményt elérni, ha plusz forrásokat biztosítanak.
Javasolja, hogy pl. 2015-ben úgy nevez be a település a versenyre, hogy akár esélye lesz az
első helyezés megszerzésére, különben ez csak a tisztes megmérettetést jelenti. Tűzzük ki
célként, hogy az elkövetkezendő 2-3 évben Zalakaros legyen az első helyezett, tartalékoljanak
erre forrásokat.
Novák Ferenc: 10 millió Ft-ot kellene rászánni pluszban, de megfontolandó, hiszen egyszer
már elnyerték a fődijat és több esetben egyéb díjat nyert a település.
Böröcz József: Megér-e ez 10 millió Ft-ot?
Novák Ferenc: Megfontolásra kerül.
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14/ Idősek nappali ellátásával kapcsolatosan, Idősek Klubja működtetésének lehetőségei
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 17/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
Az Idősek nappali ellátásával kapcsolatosan, Idősek Klubja működtetésének lehetőségei
előterjesztés „B” variációját javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 23/2013.(IV.10) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a a Képviselőtestületnek az Idősek nappali ellátásával
kapcsolatosan, Idősek Klubja működtetésének lehetőségeiről szóló előterjesztés határozati
javaslat „B” változata szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselőtestület ne tárgyalja a
napirendi pontot, hanem a javaslatot tevő ügyrendi bizottság az előkészítő feladatokat készítse
el. Továbbá ajánlja,hogy mivel nem állnak olyan adatok , felmérések rendelkezésre amik a
döntést alátámasszák ez ügyben tegyen lépéseket.
Novák Ferenc: Részben egybecsengnek a javaslatok.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért a bizottsági javaslatokkal.
Az igényfelmérést úgy kellene lefolytatni, hogy előtte készüljenek előzetes számítások,
konkrét dolgokat tartalmazó felméréseket kell elvégezni.
Novák Ferenc: A hivatalos forma megtartására kell törekedni.
Böröcz József: Előre hogy lehet költségeket megállapítani, ha nem tudjuk, hogy mennyi
igénybe vevő lenne?
Czirákiné Pakulár Judit: Egy nagyságrendet, tól-ig határt ki lehet számolni.
Novák Ferenc: Egyetért és szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal, kiegészítésekkel a
határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 73/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a jegyzőt, hogy az időskorúak között végeztessen felmérést az Idősek Klubjának
létesítésére vonatkozó igényeikről.
2/ Készüljön költségbecslés arra vonatkozóan, hogy a működéshez szükséges tárgyi és
személyi feltételek milyen terhet jelentenének az önkormányzatnak.
3/ Az 1-2. pontban foglaltakról készüljön összefoglaló jelentés a képviselőtestület részére.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann mb. jegyző
Határidő: 2013. szeptember 15.

Czirákiné Pakulár Judit: Egy rövid összefoglalót kellene adni az igényfelmérés során az
időseknek.

15/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása további működésében való részvétel
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 26/2013.(IV.10) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek a Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulása további működésében való részvétellel kapcsolatosan, hogy a Képviselőtestület
hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy szakfeladatonként tárgyaljon a településekkel a
részvételről.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát.
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 19/2013. (IV.10.) számu határozata:
A bizottság:
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása további működésében való részvétel előterjesztést az
alábbiakkal javasolja a Képviselőtestület számára elfogadásra:
A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2013. julius 1-jét követően jogi személyiségű
társulásként folytassa tevékenységét.
Az alábbi feladatok ellátását tartja célszerűnek:
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belső ellenőrzési feladatok, településfejlesztési feladatok, hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti
rendszer ellátását.
Novák Ferenc: Az orvosi ügyeleti feladatok további ellátása alapvetően a fő kérdés. Az
orvosok jelezték díjuk emelésének igényét. Jelenleg a tárgyalások folynak, április 25-én
tárgyal a társulás a kérdésről.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslatokkal:
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 74/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ 2013. december 31-ig a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásának (ZKTT) tagja kíván
maradni.
2./ Az önkormányzat kötelező feladatainak hatékonyabb, gazdaságosabb ellátása érdekében a
többcélú társulás keretében ellátandó feladatait az alábbiak szerint határozza meg:
- a szociális alapszolgáltatás és gyermekvédelmi alapellátás keretében a ZKTT által
fenntartott intézmény (SZAK) által a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás, házi
segítségnyújtás alapfeladatát látja el,
- belső ellenőrzési feladatokat a ZKTT által a Szumma Pont Bt.-vel megkötött Megbízási
szerződés alapján látja el 2013. december 31-ig
- részt vesz a területfejlesztési feladatok ellátásában
3.Javasolja, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2013. julius 1-jét követően jogi
személyiségű társulásként folytassa tovább tevékenységét és az alábbi feladatok ellátását
tartja célszerűnek:
belső ellenőrzési, településfejlesztési, újként pedig a hétközi és hétvégi orvosi ügyeleti
feladatok ellátását.
3./ A Társulásból történő kiválás időpontjaként javasolja a korábbi szabályozás fenntartását,
vagyis a Többcélú Társulásból kiválni a naptári év utolsó napjával lehessen.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a képviselő-testületi határozat megküldésével
2013. április 30-ig értesítse Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása általános
elnökhelyettesét.
Határidő: 2013. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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16/ Külföldi kiküldetésről döntés (Olesno)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

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

Képviselőtestület 75/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a július 25-29-e közötti olesnoi meghívásnak az önkormányzat eleget
tegyen.
2/ A delegáció összeállításánál a vendéglátók kérését figyelembe kell venni.
3/ A delegáció költségét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2013.június 24.
Felelős: Deutschné Lang Erika alpolgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

17/ Nonprofit szervezetek által benyújtott támogatási pályázatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 27/2013.(IV.10) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek a Nonprofit szervezetek által
benyújtott támogatási pályázatokról szóló előterjesztésben foglaltakat az 1. és 2. számú
melléklete szerint.
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Novák Ferenc: Több mint 18 millió Ft-os igény érkezett. Áttekintették a korábbi támogatások
összegét, az igénylő non-profit szervezetek, intézmények felszereltségét.
Szavazásra teszi fel az előterjesztés szerint a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 76/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.A Nonprofit szervezetek támogatási szabályzatában foglaltakra tekintettel az alábbi
szervezeteket részére nyújt támogatást:
1.1.

A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit KFT részére a Zalakaroson megrendezendő XXXII.
Nemzetközi Sakkfesztivál támogatására 2.500 eFt összeget
1.2. Kanizsa Diákkosárlabda Klub Nagykanizsa részére a Zalakroson tartandó 21. Nemzetközi
Leány Kosárlabda Torna támogatására 300 eFt összeget,
1.3. A Karos Sprint Úszóklub működésének támogatására 1.800 eFt összeget
1.4. A Zalakaros Sportjáért közhasznú Közalapítványnál a működési költségeire 266 eFt-ot, a
„Sportolj és nyerj” program folytatására 100 eFt-ot , a felnőtt labdarúgó csapat versenyeztetésére
1.200 eFt-ot, a Triatlon diákolimpia megyei és országos döntőjén való részvételére 310 eFt-ot
összeget. (összesen: 1.876 eFt)
1.5. Zalakaros és Térsége Sportegyesület a szakosztályai működésének támogatására 3.000 eFt
összeget
1.6. Karosi Ifjak Köre részére nyári, őszi programjainak sikeres lebonyolítására, gyalogtúrák
megszervezésére és működésük támogatására 75 eFt összeget,
1.7. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére a működtetési költségeihez és a szakmai
versenyek a támogatására 200 eFt összeget
1.8. Zalakarosi Polgárőr Egyesület részére működési költségekre 150 eFt összeget.
1.9. Zalakarosi Közbiztonságért Közhasznú Közalapítvány ”Kortárs segítő” tábor, valamint a
motorok javításának költségeinek támogatására 230 eFt összeget,
1.10. Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége részére a városi rendezvényeken való
megjelenéshez, a keszthelyi vállalkozói klubbal való kapcsolat ápolásához 50 eFt összeget.
A nonprofit szervezetek támogatásának pénzügyi forrásait az alábbiak szerint biztosítja :
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- a sportcélú támogatásokra 10.000 eFt-ot a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/2.
pontja terhére
- az egyéb támogatásokat a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/1. pontja terhére 5000
eFt összegben.
2. Intézmények támogatási kérelmei
A Közösségi Ház keretében működő Ezüst Klub, Bottal fogó Néptánccsoport , Dalárda –
Vegyeskar , Rügyecske Táncegyüttes, Búzavirág csoport, Gyöngyvirág népi gyerekjáték
csoport, Zöld Ág néptánccsoport, Zalakarosi Női Kar, Vonós Kamaraegyüttes, valamint a
Karosi Fúvósok Együttese működtetéshez 1.669 eFt összegű pótelőirányzatot biztosít .
Az intézményi pót-előirányzati támogatási kérelmét 1.669 eFt összegben a nonprofit
szervezetek támogatásának pénzügyi forrásai terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására .
Határidő: 2013. május 31. .
Felelős: Novák Ferenc polgármester

18/ Sportudvar és kerítés rendbetétele
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi Bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsága 28/2013.(IV.10) számú
határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek Sportudvar és kerítés rendbetétele
előterjesztés
- 1./a. pontját elfogadásra javasolja,
- 1./b pont helyett ajánlja, hogy a pálya körül olyan labdafogó háló készüljön, amelyiken a
teniszlabda nem fér át, a mellette lévő másik pályához hasonlóan
- 1/c. pontot az alábbiak szerint ajánlja elfogadásra:
- A Móra Ferenc Általános Iskola jelenlegi kerítését fel kell újítani, valamint a
tornatermének vonalába be kell fordítani a kerítés. Ezzel zárttá lehet tenni az iskola udvarát. A
sportpálya köré a sövénytelepítést nem javasolja, a kerítést el kell bontani.
A határozati javaslat 1 .b és 1. c pontjára költségbecslést kell készíttetni.
Novák Ferenc: Három dolog lehet vitatéma. Az egyik a hálószem nagysága, a második a
külső kerítés lebontása, illetve hogy kell-e sövényt telepíteni vagy nem.
Marton Tamás: Költségvetési okok miatt.

31

Novák Ferenc: Külső kerítés anyagi okok miatt nem épülne meg.
Marton Tamás: Nagy szükség nincs is rá.
Süslecz Árpád: A Ny-i oldalon a sportpálya kerítését szedjék le, de egy-két oszlopot kellene
helyreigazítani, 25 m drótkerítésre lenne szükség, ez 100-150 eFt-ba kerülne és védetté válna
a kutyapiszoktól. Legyen ott fizikailag leválasztó kerítés. 100-150 eFt-on ne múljon.
Novák Ferenc: Az esti órákban a kerítésen átmásznak, 90 %-ban ezért ment tönkre. Nyilván
vissza lehet állítani, de sérülékeny lesz.
Süslecz Árpád: Embereket lehet szocializálni, két-három táblát kellene kihelyezni.
A gyerekek és a gyep védelme érdekében kell a kerítés.
Marton Tamás: A bizottsági ülésen sokat vitatkoztak, macska és menyét ellen nem véd a
kerítés. Kutya ellen véd, a kutyákat viszont ha összeszedi a gyepmester, nem lenne funkciója
a kerítésnek.
Böröcz József: Helyreállítás után két hónapig állna újra a kerítés.
Klie Zoltán: Nem a telekhatáron van a Ny-i oldalon a kerítés.
Novák Ferenc: Akkor két alternatíva van, vagy nem lesz kerítés, vagy kijavításra kerül.
Deutschné Lang Erika: Pedagógusok véleményét is ismerni kellene. Indokolt lenne a
pedagógusok és az edzők véleményét kikérni. A burkolás ne a közmunka keretében történjen
térkővel, hanem müfüvel vagy műanyaggal.
Novák Ferenc: El kell dönteni ezt a kérdést.
Süslecz Árpád: A kerítés több mint 10 éve ott van, a sportpálya építésekor tették tönkre. 10-15
évig úgy volt.
Novák Ferenc: Tehát legyen kerítés vagy ne, döntsék el.
A burkolat anyagát gondolják végig.
Böröcz József: Balesetveszélyes burkolat ne legyen.
Novák Ferenc: A balesetveszély praktikusság szempontjait is figyelembe kell venni.
Szavazásra teszi fel, hogy az 1/a. pontba bevételre kerüljön, hogy a burkolat anyagának
megválasztásakor figyelembe kell fenni a balesetveszély, praktikusság szempontjait, valamint
a Start munkaprogram kerüljön kivételre.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Szavazásra teszi fel az 1/b. pontban a pálya körül olyan labdafogó háló készüljön, amelyiken
a teniszlabda nem fér át, a mellette lévő másik pályához hasonlóan.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Szavazásra teszi fel az 1/c. pontot a bizottsági javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Böröcz József: A kerítés a telekhatáron belül épüljön meg.
Marton Tamás: Kerüljön rá egy ajtó.
Novák Ferenc: A D-i oldalon is van kapu, mellette viszont le van taposva a kerítés. Tehát két
alapvariáció van, helyreállítás vagy lebontás.
Deutschné Lang Erika: Ha nincs kerítés, nagyon veszélyes, ha egy guruló labda után kifut a
gyerek az útra.
Novák Ferenc: Be van kerítve a sportpálya, amíg nem volt bekerítve, hány baleset volt
Zalakaroson kifutó gyerek miatt?
Süslecz Árpád: Potenciális veszély lehet.
Marton Tamás: A Gyöngyvirág sorra ki kell helyezni egy 30-es táblát, illetve olyan táblát,
ami jelzi, hogy gyerekek vannak a környéken.
Novák Ferenc: Van kitéve tábla.
Szavazásra teszi fel a kerítés elbontását.
Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
nem fogadta el, tehát a kerítés javításáról döntött a testület.
Az elhangzott szavazatok figyelembe vételét a Képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 77/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/. Sportudvar és kerítés rendbetétele céljából az alábbi feladatokat határozza meg:
a./A sportpálya keleti oldalának közepén meglévő 1,50 méter széles, 15,0 méter hosszú
burkolt felület kerüljön kiegészítésre a pálya széléig, illetve a nyugati oldalon is ez a 1,50
méter széles burkolat készüljön el. Ez azért is fontos, mivel a szennyeződés nem érné
közvetlenül a pályát és itt lehet cserélni a váltó cipőt.
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A burkolat anyagának megválasztásakor figyelembe kell fenni a balesetveszély, praktikusság
szempontjait.
b./ Ezen felül a sportpálya körbekerítése fontos. (kimenő labda nem száll ki és a salakos
pályára nem kell kifutni emiatt, nem kerül szennyeződés a gumifelületre, illetve az állatok
nem mászkálnak a pályán). Készüljön a pálya körül egy 3,0 méter magas labdafogó háló. A
háló építése a pálya körül kompletten bruttó 1.300.000,-Ft összeg ráfordításával valósítható
meg.
A pálya körül olyan labdafogó háló készüljön, amelyiken a teniszlabda nem fér át.( a mellette
lévő másik pályához hasonlóan)
c/ A Móra Ferenc Általános Iskola jelenlegi kerítését fel kell újítani valamint a
tornateremének vonalában be kell fordítani kerítését, ezzel zárttá lehet tenni az iskola udvarát.
A sportpálya részen élő sövényt kell telepíteni (spirea cserjékkel), melyet gondozás során
olyan magasságúra lehet igazítani, hogy semmilyen állat azon ne menjen keresztül. A nyugati
oldali nagykapu mellé egy kiskapu építése indokolt, ami nincs bezárva. (nem kényszerülnek a
kerítés- sövény átmászására a látogatók.
2/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1/a. 1/b. és 1/c. pontban meghatározott feladatok
ellátására készítessen költségbecslést és kérjen ajánlatot.
3./ Az 1-2.pontban meghatározott feladatok megvalósítására vonatkozó költségek fedezetét a
2013.évi költségvetésének tartalékából biztosítja.
Határidő: 2013. május 30./ 1.pont/
2013. április 30. /2.pont/
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya)

19/ Zalakaros un. sörpince épülete bérbeadására pályázati felhívás jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Novák Ferenc: Ismerteti az előterjesztés. A 2001-es anyag került átdolgozásra.
Czirákiné Pakulár Judit: A pályázati kiírásban rögzíteni kell, hogy a helyben lakók
nyugalmának zavarása nélkül történhet, ugyanis családi házas övezetről van szó.
Álláspontja, hogy ne kerüljön bérbeadásra, de megérti, ha a testületnek más az álláspontja.
Az nem elegendő, ha annyit kötnek ki, hogy ne legyen diszkó.
Novák Ferenc: Az üzemeltető 50 m-rel arrébb nem tud garanciát vállalni az épületet elhagyók
magatartására. Aki kilép a közterületre, az már nem a tulajdonos felelőssége.
Jogos a kérés.
Süslecz Árpád: Szintén egyetért. Távozás után már nem nagyon lehet kordában tartani a
vendéget. Hamar átlépi az ingerküszöböt ez a tevékenység. Nyilván jó lenne a bevétel, de
komolyan fontolóra kell venni, óvatosságra int.
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Novák Ferenc: Hogyan lehet a garanciákat a bérleti szerződésbe beépíteni?
Marton Tamás: Bérleti díjat nyerhetünk, a beruházás költsége beszámíthat a bérleti díjba, ha
beruház. Ha az önkormányzat időközben visszavonja az engedélyt, akkor nem nyerünk
semmit.
Novák Ferenc: Érdekes szempontra világit rá a képviselő.
Kötő Attila: Az előterjesztésben szerepel, hogy mit kívánunk megvalósitani, kérdés, hogy ez
harmonizál-e a testület elképzelésével.
Klie Zoltán: Az épület nem állaga nem romlana tovább.
Novák Ferenc: Összegzi az elhangzottakat. A pályázati felhívásban rögzíteni kellene, hogy a
tevékenység a lakosság nyugalmát nem zavarhatja, vagy nincs értelme pályáztatásnak.
Szabóné Dr Csányi Mariann: Vendéglátó egységek nyitva tartását rendelet szabályozza, a
zajos szolgáltatások időtartama is szabályozott. Az eltávozó vendégekkel bekövetkező
zajkeltés nehezen kezelhető. A vállalkozó erre vonatkozóan is adott javaslatot, ezt kell
mérlegelni, ha elégséges, fogadja el a testület. Ő más jogi garanciát nem lát.
Deutschné Lang Erika: Ne hirdessék meg a pályázatot, egyértelmű, hogy disco-t valósítana
meg a vállalkozó.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért az alpolgármester asszonnyal, a vállalkozót sem lehet olyan
helyzetbe hozni, hogy beruház, az önkormányzat pedig kihátrál.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „B” változatát, hogy ne kerüljön sor
pályázat kiírására.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 78/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Nem kívánja pályázaton bérbeadás céljára meghirdetni a Zalakaros Fő u. 6. szám alatti 1057.hrsz-on lévő – 179,5 m2 hasznos alapterületű – volt Sörpince épületét
2./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az épület más célú hasznosításáról.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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20/ Temető úti árok lefedése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Novák Ferenc: Egy ingatlan tulajdonos jelezte, hogy a csatlakozó részek vizsgálata is
szükséges lenne. Kérte a műszaki beruházói ügyintézőt, hogy vizsgálja meg a kérdést.
Marton Tamás: Véleménye szerint ekkora összeget ne költsenek erre a célra. A Karos Park
ennél jóval olcsóbban is meg tudná oldani. Szerinte nyilvánítsák eredménytelenné a
pályázatot és kérjenek a Karos Parktól árajánlatot.
Böröcz József: Közmunka programba nem lehet beilleszteni?
Novák Ferenc: Az idei évi programba már nem.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” variációját azzal, hogy a Karos Park Kft. is adjon
be árajánlatot, valamint meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a következő évi
közmunka programba beilleszthető-e.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 79/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Temető utcai árok csatornázására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel
arra, hogy a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladják a rendelkezésre álló összeget.
2/ A Temető utcai árok csatornázása érdekében a 2013. szeptemberi soros ülésig új pályázati
eljárást kell lefolytatni. Az ajánlati felhívás aláírására és kiküldésére felhatalmazza a
Polgármestert.
Az ajánlati felhívást a Karos Park Kft-t részére is meg kell küldeni.
3/ Felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat a szeptemberi
soros ülésen terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: 1. pont: 2013. április 19. (ajánlattevők értesítése)
2. pont: 2013.augusztus 25. (ajánlati felhívás kiküldése)
3. pont: 2013. szeptember 12.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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21/ Startmunka mintaprogram miatt előirányzat módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

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

Képviselőtestület 80/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal,
1.
hogy a 2013 .évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege 58.653 eFt - pályázati
támogatással – növelésre kerüljön, a pályázati támogatásban elfogadott célokra.
2.
az önkormányzat 2013.évi létszám keretét a közfoglalkoztatottaknál 43 fővel felemeli.
A fenti módosításokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni.
Határidő: 2013.04.30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

22/ Zala Megyei Önkormányzat kérése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Novák Ferenc: A Zalavári Emlékhely működtetésének támogatását kéri a Zala Megyei
Önkormányzat. Javasolja, hogy az önkormányzat 150 eFt-tal, a Turisztikai Egyesület szintén
150 eFt-tal támogassa, hiszen elsősorban turisztikai jellegű értékek megőrzéséről van szó.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 81/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zala Megyei Önkormányzat kérését,- melyben anyagi támogatást kért a Zalavári
Történelmi Emlékpark fejlesztéséhez – támogatja 150.000-Ft összeggel.
2. A támogatási összeget a 2013.évi tartalékalap terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: 2013.május 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

23/ 2014. évi költségvetési koncepció
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Novák Ferenc: Törvényi kötelezettség, és általános elveket tartalmaz a koncepció.
Szavazásra teszi fel a koncepció elfogadását.
Képviselőtestület 82/2013. (IV.18.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
Határidő: 2013.azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Interpelláció:

Böröcz József: Érdeklődik, hogy a LED lámpás pályázat ügye hol tart?
Szabóné Dr Csányi Mariann: Korábban volt egy optimista mondata, hogy április 30-án
működni fognak a LED-ek, ez azonban nem fog realizálódni. A közbeszerzési eljárás során
sok kérdés érkezett, emiatt ki kellett tolni a határidőt. A műszaki dokumentáció módosításra
került, a hirdetmény meg lett jelentetve. Ha nem lesz kérdés, akkor a jövő hét kedd az
ajánlatok benyújtásának határideje.
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Több mint 10 szervezet érdeklődött. Közel 10 pályázóra is lehet számítani.

Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.

A LED-es projekt Magyarországon az elsők között van, valójában egy mintaprojekt is lehet,
ez a vállalkozók számára is jó referenciaként szolgálhat. Bízik abban, hogy megfelelő
ajánlatok érkeznek. Ha nem lesz kérdés, kedden lesz ajánlatok bontása.
Böröcz József: A Belenus ügy hogy áll?
Novák Ferenc: Szolgalmi jogok beépítése folyik. Az egy évvel korábbi állapotokat kell
pontosítani. A következő soros ülésre előterjesztésre kerülhet.
A közösségi közlekedés projekttel kapcsolatban tájékoztatja a testületet. A közbeszerzési
eljárások szétválasztásán dolgoznak.
A kerékpáros pályázat esetében a kerékpáros centrumot a Zalakarosi Turisztikai Non-profit
Kft. fogja működtetni.
Ősszel kezdődne a piac pályázat megvalósitása.
A fürdőben a belső gyermekvilág kiépítése zajlik.
A Szőlő utcai beruházás rendben van.
Böröcz József: A pavilonsor passzázs ügye hol áll?
Novák Ferenc: Hat szerződés beérkezett, ők fizettek is. Egy vállalkozó észrevételeket tett.
Klie Zoltán: A meglévő üzlethelyiségekhez igazították az oszlopokat. Van, aki már
feliratozott is. Az É-i oldal étterme megrendelte a szövegezést.
Süslecz Árpád: A Nyírfa utcában a nyírfák kivágása hol tart? Kell-e engedélyeztetés?
Még egy évet ne kellemetlenkedjenek a fák.
Novák Ferenc: Engedélyköteles a fák kivágása, az utca lakosságával kell egyeztetni.
Süslecz Árpád: Nem kellene hosszasan húzni az időt.
Novák Ferenc: A Hivatal nézzen utána, hogy áll az ügy.
Az érdemi válaszokat meg kell adni, kéri a képviselő urat tájékoztatni.
Deutschné Lang Erika: A Bodahegyi utcai játszótérre homokozó és vízvételi lehetőség
kiépítését javasolja megvizsgálni.
Novák Ferenc: Erre vonatkozóan költségvetést kér.
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Böröcz József: WC is kellene oda.
Novák Ferenc: WC-re a terv elkészült.
Böröcz József: De a gyermekeknek nem lehet mondani, hogy majd 10 év múlva lesz itt WC.
Mobil WC nem helyezhető ki?
Novák Ferenc: A vendéglátó egységek kötelesek beengedni.
Nyárra egy mobil WC kihelyezése mennyibe kerülne?
Süslecz Árpád: Ugyanezzel a játszótéttel kapcsolatban említi, hogy nagy esőzések alkalmával
nagy mennyiségű víz zúdul rá. Nyilván pénzbe kerülne, de nyomvályús vízelvezetőt kellene
oda kiépíteni, ami két irányba levezetné a vizet a patakba. Esetleg a Karos Park közmunka
program keretén belül elvégezhetné.
Novák Ferenc: A helyszínen meg kell vizsgálni a vizelvezetés ehetőségét.
Novák Ferenc: Mivel a nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a
nyílt ülést 13,15 órakor bezárta.
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