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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. június 14-én 10,15 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati
szakreferens, Klie Zoltán főépítész, Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető.
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: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ 2013. évi helyi adótételek megállapítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ Igazgatási szünet elrendelése 2012. évben
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
4/ Gondozásért fizetendő intézményi térítési díj megállapítása, rendeleti szabályozása
(bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj megállapítása, rendeleti szabályozás 2012.
szeptember 1-től)
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
5/ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Felkérésre Tóth Árpád Rendőrőrs parancsnoka
6/ Település közlekedési rendjének teljes körű felülvizsgálata
Előadó: Felkérésre Tóth Árpád rendőrőrs parancsnoka
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7/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi I. félévi
tevékenységéről.
Előadó: Társulási Tanács elnöke
8/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár osztálylétszám meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Zalakaros Város Szolgáltatásszervezési Koncepciója felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ A Bölcsőde szakmai programjának elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ A Zalakarost elkerülő út megvalósításának előkészítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Parkerdő turisztikai fejlesztési lehetőségei
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Műanyag borítású sportudvar, sportpálya használatára vonatkozóan részletes
Szabályzat kidolgozása
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
14/ Tájékoztató a Kormányablakok kialakításával kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatalt érintő változásokról
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
15/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. alapszabály módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16/ Visszavásárlási kötelezettség vállalása iránti kérelem a Zalakaros, 267/1 hrsz-ú
ingatlan adásvétele kapcsán
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17/ Liget utca 39. szám alatti ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok ügyében
döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18/ Pavilontulajdonosok kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19/ Elismerések adományozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/ Szociális étkezés személyi feltételei ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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21/ Lakópark beruházás ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/ Vizi közmű beruházások ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23/ Egyéb ügyek
Novák Ferenc: Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
- A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.
(IV.21.) Ör. módosítása
- A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkoló alap
képzésről és felhasználásról és a parkolók használatáról szóló 15/1998. /VII.28./ számú
rendelet módosítása
- 101/2012. (IV.23.) számú Képviselőtestületi határozat módosítása - Megvalósíthatósági
tanulmány fedezetpontosítása miatt
- Turisztikai Egyesület számára TDM pályázati hitelhez bankgarancia nyújtása
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.
Napirendek tárgyalása:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: A 106/2012. (IV.26.) számu képviselőtestületi határozatra vonatkozóan
előadja, hogy a Képújságon a fejlesztés után sem nem lát változást, nem derült ki a
beszámolóból.
Novák Ferenc: Műszaki hátteret vázoltak fel a szakemberek, a képújság újfajta arculattal
jelent meg, vizuális változást lát, a műszaki változást pedig leírták.
Marton Tamás: Nem lát nagy változás, amiért ennyi pénzt el kellett költeni.
Novák Ferenc: Pontosítani szükséges, és visszatérni e témára. Ó látja a változást.
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Czirákiné Pakulár Judit: A 311/2011. (IX.08. számú képviselőtestületi határozatról
tájékoztatást kér a közösségi közlekedés komplex fejlesztése kapcsán, hogy mire számítsunk,
mit várhatunk.
Novák Ferenc: A nemzeti vagyonkezelő észrevételeit megtette, mivel kell a megállapodást
kiegészíteni, az aláírások folynak a szervezetek bevonásával, ha megtörténik, akkor az
illetékes hatóságoknak küldjük véleményezésre. A jogszabályi változások után tudjuk a
közbeszerzést elindítani. Sok adminisztratív határidő és a törvényi változások lassítják a
megvalósítását. Jelenleg itt tartanak. A nemzeti vagyonkezelő a változásokat jelezte és a
konzorciumi megállapodás módosítása folyik, utána a közbeszerzési kiírást meg tudják tenni.
2008-9-es történet, több éve húzódik. A kerékpáros ház építése elkezdődött, talán a
kerékpáros projekt is megvalósodik lassan.
Böröcz József: A határozatok végrehajtására felhívja a figyelmet, rugalmasan, határidőre
hajtsák végre, késésben vannak végrehajtással, visszajönnek mindig testület elé, minél előbb
végre kell hajtani.
Novák Ferenc: Egyetért, hogy a végrehajtás határidejét úgy kell megszabni, hogy tartható, és
időben végrehajtható legyen. Ha a határidőt nem tudja tartani a hivatal, akkor határidő
módosítást kér a hivatal.
Marton Tamás: A 68/2012. (II.29.) számu képviselőtestületi határozatra vonatkozóan –
ingyenes parkolás a településen - elmondja, hogy nem talált a honlapon erre hivatkozást, a
hírek között volt eldugva. Ennek reklámértéke van, fontos, hogy azonnal értesüljenek az
emberek arról, hogy ingyenes a parkolás a településen.
Novák Ferenc: Soronkivül hangsúlyossá kell tenni a honlapon az ingyenes parkolás
lehetőségét, ez a Turisztikai Egyesület feladata.
A képújságra visszatérünk később.
A 427/2011. (XII.15.) számú képviselőtestületi határozat - nemzetközi kapcsolatok – nem
került végrehajtásra.
Felhívja a Turisztikai Egyesület elnöke figyelmét a határozatban foglaltak végrehajtására.
Szavazásra teszi fel a megállapításokkal és szükséges intézkedésekkel együtt.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 179/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
1/ A 106/2012. (IV.26.) számu képviselőtestületi határozatnál pontos tájékoztatás szükséges
az arculatban bekövetkezett változásra vonatkozóan.
Határidő: 2012. szeptember 13.

5

Felelős: Deutschné Lang Erika alpolgármester
2/ A Képviselőtestületi határozatok végrehajtás határidejét úgy kell megszabni, hogy tartható,
és időben végrehajtható legyen. Ha a határidőt nem tudja tartani a hivatal, akkor határidő
módosítást kell kérni.
Határidő: folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ Soronkivül hangsúlyossá kell tenni a zalakaros.hu honlapon az ingyenes parkolás
lehetőségét.
Határidő: 2012. július 15.
Felelős: Turisztikai Egyesület
4/ A 427/2011. (XII.15.) számú képviselőtestületi határozat végrehajtására fel kell hívni a
Turisztikai Egyesület elnöke figyelmét.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5/ A 47/2012. (II.29.) számú képviselőtestületi határozat végrehajtási határidejét 2012.
december 31-ig meghosszabbítja.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

2/ 2013. évi helyi adótételek megállapítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád:Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 58/2012. (V.30.) számú határozata:
A 2013.évi adótételek tárgyában a határozati javaslat „A” változatát javasolja elfogadásra az
alábbiak szerint:
A határozati javaslat 1. pontja a tartózkodás utáni idegenforgalmi adó ügyében infláció
mértékével azonosan javasolja emelni, azzal, hogy az egyéb szállásadók (magánszállásadók)
esetén az adó mértéke ne változzon, tehát a kedvezmény mértéke kerüljön módosításra.
2. pontját az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra.
Böröcz József: Ismereti a Humánpolitikai és Pénzügyi bizottság együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 39/2012. (VI.7) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
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egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a 2013.évi adótételeket az alábbi
kiegészítésekkel:
Az építményadó adótételét hagyja változatlanul.
A magánszemélyek kommunális adóját ne emelje, azonban készítse elő 2012. október 31-éig
a szemétszállítási díj rendszerének rendeletét,arra vonatkozóan hogy a díjak egy részét a
lakosság fizetné meg. Dolgozzon ki több változatot a lakossági terhek megosztására
vonatkozóan.
Az idegenforgalmi adó mértékét 415 Ft-ba állapítsa meg, illetve a kedvezményt úgy növelje,
hogy a nem kereskedelmi szálláshelyet igénybevevő vendégek továbbra is 320 Ft/fő/
vendégéjszaka összegű legyen.
Helyi iparűzési adót nem javasolja változtatásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági véleményekkel az IFA-ra vonatkozóan a
határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozóan az
ősszel több változat kidolgozását és visszahozását képviselőtestület elé, 2012. október 31-ig
miképpen alakulnak a terhek, ennek függvényében alakul az adó mértéke, és lakosságra
áthárítása, figyelemmel a bizottsági javaslatokra.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 180/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó javasolt mértékét az alábbiak szerint jóváhagyja:
- az adó mértéke 415,- Ft/fő/vendégéjszaka, a nem kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő
vendégek 23 %-os adókedvezményben részesülnek, így részükre az adó mértéke 320,Ft/fő/vendégéjszaka.
Felkéri az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a 10/2001. (VIII. 1.) számú a helyi adókról szóló
Önkormányzati rendelet módosítását a jóváhagyott adómértékekkel a szeptemberi testületi
ülésre terjessze elő.
Határidő: 2012. szeptember 13.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
2/ A magánszemélyek kommunális adójának mértékét illetően jelen ülésen nem hoz döntést,
hanem felkéri a Jegyzőt, hogy az új hulladéktörvény elfogadását követően készítsen a
Zalaispa Zrt. bevonásával számításokat a jövő évi hulladékszállítási díjra vonatkozóan.
A kommunális adó mértékének megváltoztatására ezen számítások és jogszabályi változások
tükrében kell javaslatot tenni, figyelemmel a lakossággal való tehermegosztásra.
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Amennyiben az új hulladéktörvény elfogadására előreláthatólag 2012. október 31-ig nem
kerül sor, akkor a képviselőtestület legkésőbb a 2013. évi költségvetési koncepció során dönt
a helyi adótételek mértékéről, különös figyelemmel a magánszemélyek kommunális adójának
változására.
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ Az építményadó és a helyi iparűzési adót nem emeli meg 2013. évre vonatkozóan.

3/ Igazgatási szünet elrendelése 2012. évben
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 63/2012. (VI.07).számú határozata:
Igazgatási szünet elrendelése 2012. évben tárgyában az előterjesztés elfogadásra javasolja.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
25/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelete
a 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében, valamint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 108. §-a felhatalmazásában foglalt
szabályozás alapján, illetve a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
ajánlását figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya
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E rendelet hatálya Zalakaros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában
(továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőire és munkavállalóira terjed ki.
2.§
Az igazgatási szünet
1) A hivatal 2012. évi munkarendjében:
a.) a nyári igazgatási szünet 2012. augusztus 17-től 2012. augusztus 24. napjáig,
b.) a téli igazgatási szünet 2012. december 27-étől 2013. január 2. napjáig tart.
2) A hivatali szervezet vezetője az igazgatási szünetek időtartamára vonatkozó szabadságok
engedélyezésekor köteles a zavartalan ügymenet és feladatellátás biztosításáról gondoskodni.
3.§
Záró rendelkezések
1) Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
2) Ez a rendelet 2013. január 3. napjával hatályát veszti.
Novák Ferenc
polgármester

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2012. junius 15.
dr. Józsa Zsanett
jegyző

4/ Gondozásért fizetendő intézményi térítési díj megállapítása, rendeleti szabályozása
(bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj megállapítása, rendeleti szabályozás 2012.
szeptember 1-től)
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 59/2012. (VI.07).számú határozata:
Gondozásért fizetendő intézményi térítési díj megállapítása, rendeleti szabályozására
vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
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Dr Józsa Zsanett: Javasolja a képviselőtestületnek, hogy erősítse meg a 2012. március 22-én
hozott határozatát, melynek előterjesztését elfogadta az ülésen, miszerint a bölcsődei
gondozás önköltsége 2.511 Ft/fő/nap 2012. évben. Az ülésen hozott határozat többi pontjait
fenntartja.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 181/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Megerősíti a 82/2012. (III.22.) számú határozatában foglaltakat, különösen a 2. pont szerint
a bölcsödei ellátás keretében biztosított szolgáltatási önköltség összegét, melyet a 1997.évi
XXXI. törvény 147.§. /3/ bekezdésben biztosított jogkörében eljárva 2012. évre 2.511,Ft/fő/nap összegben állapítja meg.
A határozat többi pontja változatlan marad.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
26/2012. (VI.15.) önkormányzati rendelete
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006 (II.10) rendeletének módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§.
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2006 (II.10) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban:Ör.) 15.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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Térítési díjak
15.§.
(1) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben -ide nem értve a bölcsődét - az
alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat
fizetni. Az étkeztetés intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy
ellátottra jutó napi összege.
(2) A bölcsőde esetében a gondozásért és az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
(3) A bölcsődei ellátásban az egy napra jutó személyi térítési díjat az Intézmény szakmai
vezetője állapítja meg a rendelet 1. mellékletében az étkeztetés intézményi térítési díjának és
a gondozás csökkentett intézményi térítési díjának összege, valamint a Gyvt. szerinti
kedvezmények és az (4) bekezdésben biztosított önkormányzati kedvezmények figyelembe
vételével. A havi személyi térítési díj az étkeztetésre, valamint a gondozásra kiszámított egy
napra jutó személyi térítési díj szorozva az ellátott által igénybe vett étkezések, illetve
gondozási napok számával.
(4) Az önkormányzat a bölcsődei ellátást teljes körűen igénybe vevő gyermekek esetében a
gondozási díjból - ha a családban az egy főre jutó jövedelem:
a ) 0-60.000.-Ft között van
100 %
b.) 60.001.-100.000 ft között van
50 %
kedvezményt biztosít.
(6) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. § (3)-(4) bekezdéseit kell
alkalmazni.
(7) A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjait a rendelet 1.
számú melléklete tartalmazza.
(8) Az intézményi térítési díjat a képviselőtestület évente két alkalommal állapíthatja meg.
(9) Az intézményi jogviszony létrejöttének fennállásának, megszűnésének és
megszüntetésének részletes szabályait a Bölcsőde Felvételi Szabályzata tartalmazza.”
2.§.
Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
1.

számú melléklet a 5/2006 (II.10) önkormányzati rendelethez
Ellátottak intézményi térítési díja:
Nettó
intézményi
térítési díj
Ft/nap

Bruttó
intézményi
térítési díj
Ft/nap

Élelmezési
Rezsiköltség
ÁFA
Étkezői csoport
norma Ft/nap
Ft/nap
27 %
Bölcsődei étkezés
intézményi térítési
díja
256
0
256
69
325
Óvoda
256
0
256
69
325
Napközi
327
0
327
88
415
Tízórai, ebéd
272
0
272
73
345
Menza
212
0
212
58
270
Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja
200
0
200
400,- Ft/óra
A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatásai:
Időszakos gyermekfelügyelet bölcsödében (nem bölcsődei jogviszonyhoz
minden
kapcsolódó)
megkezdett óra
után
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(1) Ez a rendelet a 2012. szeptember 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Dr. Józsa Zsanett
jegyző

Novák Ferenc
polgármester

Záradék:
Kihirdetve: 2012. junius 15.
Dr. Józsa Zsanett
jegyző

5/ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Felkérésre Tóth Árpád Rendőrőrs parancsnoka
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van: Dr Molnár József nagykanizsai rendőrkapitány és Tóth
Árpád zalakarosi rendőrőrs vezető
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai és Pénzügyi bizottságok együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 40/2012. (VI.7.) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen
hozott határozata:
A bizottság
A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően
elfogadásra javasolja.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 40/2012. (VI.7) számú Humánpolitikai bizottsággal
összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően
elfogadásra javasolja.
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Marton Tamás: A motorosok zavarják a városképet, fokozottabb ellenőrzést kér, nagyon
hangosak is. Kéri, hogy hangmérő eszközzel ellenőrizzék őket. Vannak akik direkt hangossá
teszik a járművet azzal, hogy a kipufogóból eltávolítják a dobot, hogy hangosabb legyen.
Novák Ferenc: Egyetért a felvetéssel, ő is tapasztalta, hogy nagyon hangos a motorok.
Kéri a rendőri vezetőket, hogy az ifjúság helyzetével van-e különleges dolog, másik, hogy
romlott a felderítési mutató. Jó képet mutat a beszámoló alapján a helyzet.
Dr Molnár József: Sokat mérnek Zalakaroson belül, más településen is problémát jelentenek a
motorosok, nincsenek rendszámmal ellátva, nehéz bemérni és elkapni őket.
Ha hangos a motor, soron kívül műszaki vizsgára kötelezik, visszaszerelik a hangtompítót,
műszak vizsga után ismét kiszerelik belőle. Jogszabályi környezeten nehéz fellépni ezzel
szemben, a jövőben is sokat fognak mérni, havi 1 heti alkalommal itt vannak a mérők.
Eredményességre vonatkozóan a zalakarosi rendőrőrs bűnügyi feltételeiben ebben az évben
változás következett be, javulás mutatkozik, mert visszajött a vizsgáló kolléga a Gyes-ről.
Zalakaros nem utolsó helyen van, de javítani igyekszenek e területen is. Az össz rendőri
eredmény is 10 %-kal romlott. Pénztárcsa ellopásakor a személyi igazolványt, iratokat is
ellopnak, az állampolgár számára egy bűncselekmény, de jog és statisztika szempontjából 17
bűncselekmény is lehet, mivel külön veszik a témát, pl. bankkártya, szig, adókártya, stb.
Meg kell várni ez évet, mi lesz az a szint amire beáll a rendőrség, az ügyészség szeretné
kivezetni a mérési számokat a rendőrségtől.
Az ifjúsággal nincs probléma Zalakarosban, habár nincs is szórakozóhely sok, a sportolás
lehetősége biztosított. A településen nincs játékterem, a kulturált szórakozás feltételei
megvannak. Bűnözés szempontjából nem problémás Zalakaros, inkább Galambok és
Zalakomárból tevőknek ki, nem számottevő Zalakaroson.
A jövőre nézve jelzi, hogy elrendelte az országos rendőrfőkapitány,hogy év végéig
megbeszélést kell tartani a település vezetőivel, szélesebb fórumot, végre fogják hajtani. A
rendezvény szervezése megindult, jelzi az időpontját.
Egy hete volt a polgárőr szervezeteknek éves ülése, minden vezető ott volt. Döntést hoztak,
hogy térségi közbiztonsági fórumot fognak összehozni, polgárőrség és rendőrség kéthavonta
leül, a fórumra e-mailben a polgármesterek jegyzők, iskola igazgatók, egyházi személyek
meghívást fognak kapni.
Az operatívabb együttműködés érdekében fontos, hogy a problémák minél gyorsabban
feltárásra kerüljenek.
Nyárra, az idegenforgalmi szezonra a terv elkészült, a koordinációs bizottság megkezdte a
munkáját. Akciók lesznek előírva. 9 fő főiskolás érkezik Zalakarosra gyakorlatra, ha
levizsgáznak a tanulók. Elszállásolásuk az őrs mellett lévő szolgálati lakásban lesz, helyben
lesznek, közel.
Julius 2-án nyit a bűnmegelőzési iroda a fürdő területén. Az egyeztetések megtörténtek, az
érintettekkel még egyeztet.
Az őrs állománya feltöltött, létszámemelés nem várható a jövőben.
Nagyobb rendezvény esetén a szombathelyi rendőrségtől kapnak megerősítést, így a
rendezvényeket tudják megerősíteni, biztosítani.
A szolgálatot úgy szervezik, hogy a rendezvény végére is hagynak járőrt, hogy a
vandalizmusok megszűnjenek.
Köszöni az önkormányzat támogatását, külön a közbiztonságért alapítvány támogatását, jó az
együttműködés a polgárőrséggel is.
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A kamerarendszerre vonatkozóan, átvétel után nem valósultak meg a vágyaik, nem
zökkenőmentesen működnek. jó lenne a Banyavölgy megfigyelése, sok a betörés, 13 ügyet fel
tudtak deríteni.
Több betörő kinn van a területen a börtönből, akik kijöttek. Más kapitányság területén laknak,
máshol értékesítenek, ide jönnek betörni.
Kéri az önkormányzatot, hogy oldják meg a kamera működését, hogy eredményes legyen.
Marton Tamás: Mi a baj a kamerarendszerrel, több millió Ft-ot költöttek rá?
Dr Molnár József: Nem jó minőségűek a képek, a felvételek nem sikerültek. Karbantartási
probléma, nagyobb odafigyelés kell, a rendszer átkerült a közterület felügyelethez, hetente
tesztelni szükséges. Rögzítési felületi problémák vannak. A hibát, ha kijavítják, folyamatosan
tesztelni fogják.
Marton Tamás: Garanciális javítás lehetséges?
Bácsai Attiláné: 1 év garanciát vállalt a cég.
Novák Ferenc: A kivitelező céggel gondok vannak, utána kell járni. Kaptunk működőképes
rendszert, a hibát garanciálisan ki kell javítani. A biztonság stratégiai kérdés Zalakaroson, a
kameráknak működni kell.
Behiákra is terveztek egy kamera kihelyezését, a 2013. évi költségvetésben további kamerákat
kell kihelyezni, ahova a rendőrség javasolja, bővíteni kell. Fontos, hogy jól működő kamera
rendszer legyen.
Böröcz József: A nyomozás eredményességének drasztikus visszaesése miből adódik?
Dr Molnár József: Ha nem tudja az őrs feldolgozni a bűnügyeket, az ügyeket beviszik
vizsgálatra Nagykanizsára. Hiába derített fel az őrs az ügyeket, Nagykanizsán fejezik be, ezért
ott statisztikázzák a vizsgálati osztályon. A kapitányság eredményessége is 10 %-ot romlott.
A járulékos bűncselekmények miatt az ügyészség elvárásának megfelelően statisztikáznak,
ezért van a romlás, sok mennyiségű bűncselekményszám szakadt a fejükre ebből adódóan.
Kevés ember volt, 2 ember a 3 ember munkáját nem tudta elvégezni, ezért került
Nagykanizsára. Idén 3-an lesznek folyamatosan.
Novák Ferenc: Statisztikai, adminisztratív romlásról van szó, nem tartalmi romlásról.
Marton Tamás: Amik átkerültek Nagykanizsára az ő eredményességüket erősítette. Akkor
Zalakaroson negatívként szerepel?
Dr Molnár József: Nem. A nyomozás eredményességéről beszélünk. ha vádemelés történik.
Ha mi nyomozunk, eljutunk a vádelőkészítésig, a nyomozó felderítette az elkövetőt.
Ha nincs elég ember az őrsön, akkor Nagykanizsára elküldik feldolgozásra, vizsgálatra a
bűnügyi osztályra, ez növelte a nagykanizsai kapitányság eredményességét, itt ezért több lett
az ismeretlen elkövető, nem itt lett befejezve, hanem Nagykanizsán, hiába a zalakarosi őrsön
derítették fel. Azért lesz mínuszban, mert kevesebb a befejezett ügy, nem eredménytelen lesz,
csak nem befejezett, átadott ügy lesz. A vizsgálati ügyeket viszik be, és ezeket már nem a
zalakarosi őrsön fejezik be, ezért romlik a mutató. Fontos a megelőzés és utána az
eredményesség, nem a statisztika a fontos.
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Novák Ferenc: Zalakaroson jó a közbiztonság helyzete, jelentősen nem romlott a helyzet,
köszöni a rendőrségnek. A fórumok megvalósítása jónak mondható, a kamerarendszer
működésére a hivatal a szükséges intézkedéseket tegye meg. A következő évben a
kamerarendszer bővítése fontos a legszükségesebb helyeken.
Süslecz Árpád: Jelezte, hogy megtekintette a zalakarosi körzeti megbízott helyiségét már
korábban. Siralmas állapot van ott. A körzeti megbízott számítástechnikai eszközei egyenlő a
nullával. Korábbi képviselőtestületi ülésen 150 eFt-ot szavaztunk a számítástechnika
javítására, vásárlására. Kérdése, hol akadt el, miért nem fejlesztették?
A bútorzat és a falazat is siralmas. Ha bemegy egy idegen jegyzőkönyvet felvenni, rossz
benyomást kelt. Érdemben kell ezzel foglalkozni. ezt komolyan kell venni.
Novák Ferenc: Meg kell nézni a korábban felvetetteket, milyen lehetősége van az
önkormányzatnak a támogatásra, az alapítvány hogy nyújthat támogatást az őrsnek, van-e rá
lehetőség?
Dr Molnár József: Egyetért a Süslecz képviselő felvetésével. Siralmas a számítástechnikájuk.
2011-re ígértek komoly fejlesztést, de elmaradt. 2006. óta fejlesztés nem volt a rendszerben.
2010-ben terv volt, hogy kiszélesítik a rendőrséget támogató szervek körét, de még az
alapítványokat is kizárta az támogatók közül a minisztérium, csak az önkormányzat
támogathatja a rendőrséget. Nincs pénz számítógépre, de előírják, hogy milyent lehet
elfogadni, ha egy szervezet felajánl számukra, a paramétereket eljuttatja az önkormányzatnak.
Egy számítógép kellene mindenképpen, javasolja, hogy lap-top legyen.
Novák Ferenc: Megvizsgálják a lehetőséget, miben tudnának segíteni a probléma
megoldásában, anyagiak hozzárendelésével.
Megköszöni a rendőrségnek a végzett munkát.
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását azzal, hogy a 2013. évi költségvetésben a
kamerarendszer bővítése szükséges, továbbá megvizsgálásra kerül a körzeti megbízott
számítástechnikai eszközbeszerzésének lehetősége.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 182/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A közrend és közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
2/ A 2013. évi költségvetésben tervezni szükséges a 2013-ban a térfigyelő kamerarendszer
bővítésének lehetőségét.
3/ Felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak jogi lehetőségét, hogy a zalakarosi
rendőrőrsön dolgozó körzeti megbízott részére számítástechnikai eszköz az önkormányzat
tud-e biztosítani.
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4/ A Képviselőtestület határozatáról a rendőrőrsöt tájékoztatni kell.
Határidő: 1.pont: 2012. július 31.
2.pont: 2012. november 15.
3.pont: 2012. szeptember 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

6/ Település közlekedési rendjének teljes körű felülvizsgálata
Előadó: Felkérésre Tóth Árpád rendőrőrs parancsnoka
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Dr Molnár József nagykanizsai rendőrkapitány és Tóth
Árpád zalakarosi rendőrőrs vezető

Marton Tamás: Részletes beszámolót kaptak. Mennyibe fog ez kerülni?
Novák Ferenc: Sok pénzbe fog kerülni, folyamatosan kell elvégezni a feladatokat.
Dr Józsa Zsanett: Közös előterjesztés készült a rendőrőrssel és a közterület-felügyelettel.
A kettőből készült összegzés, és javaslat.
Felmértük mennyi a költsége, 2012. évben, amit lehet határozati javaslat 1. pontja
tartalmazza, a többi folyamatosan, 2013-ban és azt követő években folyamosan valósul meg.
Aláírtuk a megállapodást a közterület felügyelettel, a Nagykanizsai rendőrkapitánysággal és a
zalakarosi rendőrőrssel, eleget teszünk az együttműködés feltételeinek. A rendezvényeken
hármas összefogás fog működni, polgárőrség, rendőrőrs, közterület felügyelet, mindenki a
saját hatáskörében, a feladatokban eljár, a TE képviselő is részt vettek az egyeztetésen, a
júniusi programok feladatait átnézték. A lovas fogatok ellenőrzésénél, a kamerarendszernek
köszönhetően tettenérés is sikerült egy esetben.
Hármas együttműködést szeretnének a továbbiakban is fenntartani, a tettekben is mutatkozzon
meg.
Marton Tamás: Megköszöni a választ, de a lényeget nem halotta, az összeg mennyi?
Dr Józsa Zsanett: Nincs még összeg, a 2013. évi költségvetésben út-híd karbantartások terhére
összeállítják a listát, akkor tudják tájékoztatni a képviselőket. A 2012. évi fedezete nem sok
erre, árajánlatokat fognak kérni.
Czirákiné Pakulár Judit: Jó az előerjesztés, de nem az összes utca van felsorolva, az utca
névtáblák szempontjából az utolsó utcanévtábla gyártási időszaka 10-15 ével ezelőtt volt, az
utolsó oszlopot egészítsék ki, a felújítását, cseréjét be kell tervezni.
Bácsai Attiláné: Konkrét számok vannak a 2012- évi költségvetésben, minden évben tervezik
a közutak, hidak üzemeltetése szakfeladaton, külön közúti táblák cseréjére nettó 500 eFt van
ez évben, a következő évben igények szerint tervezik be.
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Novák Ferenc: A felmérést ki kell egészíteni, kérte a Karos Parkot, hogy a táblák egyforma
magasságban és egyenesek legyenek. Kérte a rendőrséget, hogy mivel ingyenes a parkolás,
fokozott figyelmet fordítsanak a tiltott helyen való parkolásra.
Megköszöni a végzett munkát.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy képviselői felvetésre
vonatkozóan az utca névtáblák kiegészítése, cseréje érdekében felmérést kell készíteni, és
ennek költségét meg kell határozni.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 183/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §. /2/ bekezdése alapján a forgalmi
rendet felülvizsgálta, a jogszabályban rögzített kötelezettségének eleget tett és az alábbi
módosításokat fogadta el:
a/ A Gyógyfürdő téren a MenDan apartman ház előtt „Megállni tilos” jelzőtábla megismétlése
szükséges.
b/ A „Megállni tilos” jelzőtáblára „Kivéve Dottó” kiegészítő tábla elhelyezése a Gyógyfürdő
téren.
c/ A „Várakozni tilos” táblákról a „Kerékbilincset alkalmazunk” kiegészítő táblák
leszerelése.
d/ A Gránit Gyógyfürdő déli bejáratánál kialakított parkolóhely előtt a „Várakozni tilos” tábla
lecserélése „Parkoló” táblára, alatta „4 x mozgáskorlátozott” kiegészítő táblával.
e/ A Mókus közben egy 50 méteres szakaszon háromféle súlykorlátozó tábla került
kihelyezésre, ennek a felülvizsgálata szükséges és a súlykorlátozó táblák közül a megfelelő
méretet engedélyező tábla elhelyezése szükséges.
f/ A Kanica u. 33. előtt négy közlekedési tábla van egy oszlopon, a szabályok szerint csak
három lehet egy oszlopon. (Az oszlop erősen megdőlt) Intézkedni szükséges a jogszabálynak
való megfelelésről, amennyiben indokolt mind a három tábla, annak a kihelyezéséről,
amennyiben nem, akkor az egy db tábla kerüljön elhelyezésre.
g/ A forgalomlassító műtárgyak előtt hol „Bukkanó”, hol „Egyenetlen úttest” táblák vannak
kihelyezve. A táblák egységesítése szükséges.
h/ A „Parkoló” és a „Várakozni tilos” táblák alá kihelyezett időkorlátozást jelző kiegészítő
táblák leszerelése. A településen sehol nem biztosított az időt jelölő órák beszerzése, így
ezeket az időkorlátozásokat nem lehet ellenőrizni.
2/ A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert – figyelemmel arra, hogy a Termál út
nem az önkormányzat kezelésében van – az alábbi javaslatot továbbitsa a Termál út közut
kezelőjének annak érdekében, hogy az önkormányzat által javasolt táblák kihelyezésre
kerüljenek:
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A Zalakaros Termál úton az Üdülő sor kereszteződésétől a Gyógyfürdő tér irányába, illetve
a Panoráma úti kereszteződéstől az Alma utca irányába terjedő útszakaszra vonatkozó "
Várakozni tilos! " jelzőtáblák " Megállni tilos! " jelzőtáblákra történő kicserélését tartja
szükségesnek, mivel gyakori a gyógyfürdőhöz érkező vendégek, illetve az ott működtetett
vendéglátó egységekben dolgozó személyek által történő indokolatlan, akár hosszabb ideig
tartó várakozás, amely a Termál út forgalmát korlátozza. Ezen megállások indokaiként
felhozott áruszállítás, strandeszközök gépkocsival történő szállítása és abból történő
kirakodása a kialakított parkolóhelyek igénybe vételével megoldható.
3/ Amennyiben az üdülési időszakban, a megnövekedett gépjárműforgalom során további
forgalomszervezési, vagy parkolási anomáliák kerülnek feltárásra mind a rendőrség, mind a
közterület felügyelet részéről, úgy arról folyamatosan tájékoztatni szükséges a
képviselőtestületet.
4/ Az 1.pontban megjelölt közút forgalmi rendjének módosítása érdekében beszerzendő
tábláknak a költségét a 2012. évi költségvetés út, híd karbantartások feladat terhére biztosítja.
5/ Az előterjesztés 1.számu mellékletében megjelölt közlekedési jelzőtáblák cseréjét
folyamatosan, a frekventált utcákban kell megkezdeni, melynek forrását az önkormányzat az
éves költségvetésében, így a 2013. éviben is betervezi.
6/ Felkéri a közterület-felügyeletet, hogy a települési utca névtáblák kiegészítése, illetve
cseréje érdekében készítsen felmérést, illetve költségbecslést, melyet a Képviselőtestület elé
kell terjeszteni.
Határidők: 2012. szeptember 13.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Dr Molnár József nagykanizsai rendőrkapitány és Tóth Árpád zalakarosi rendőrőrs vezető az
ülésteremből távoztak.

7/ Beszámoló a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi I. félévi
tevékenységéről.
Előadó: Társulási Tanács elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 60/2012. (VI.07).számú határozata:
A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi I. félévi tevékenységéről szóló
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Marton Tamás: Ismerteti a Humánpolitikai és Pénzügyi bizottságok együttes határozatát:
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Humánpolitikai Bizottság 41 /2012. (VI.7) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen
hozott határozata:
A bizottság
a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi I. félévi tevékenységéről szóló
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 41/2012. (VI.7) számú Humánpolitikai bizottsággal
összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi I. félévi tevékenységéről szóló
beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 184/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása 2012. év I. félévi tevékenységéről szóló
polgármesteri beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2/ A Képviselőtestület határozatáról a társulást tájékoztatni kell.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

8/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár osztálylétszám meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató és Tóth Timea
bölcsődevezető
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai és Pénzügyi bizottságok együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 42 /2012. (VI.7) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
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A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár osztálylétszám meghatározását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja.

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 42 /2012. (VI.7) számú Humánpolitikai bizottsággl
összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Könyvtár osztálylétszám meghatározását az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja.

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 61/2012. (VI.07).számú határozata:
Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár
osztálylétszám meghatározására vonatkozó előterjesztés elfogadásra javasolja.
Benkőné Gulyás Edit: Elegendő lesz a 20 %-os emelés, mert felsősök lesznek a gyerekek, és a
törvény szerint is emelkedik ekkor a maximális osztálylétszám.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 185/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Kt. 102.§./2/bek. c. pontjában biztosított jogkörében a Móra Ferenc Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár 2011/2012. tanévére vonatkozóan
az intézmény alapító okiratában, valamint a pedagógiai programjában meghatározottak
alapján az osztályok és csoportok számát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
az általános iskolában az indítható osztályok száma: 8
Iskolaotthonos csoportok száma: 4
napközis csoportok száma : 2
óvodai csoportok száma: 4
bölcsődei csoportok száma: 2
Alapfokú művészetoktatási intézmény esetében:
Évfolyam száma 12
Csoportok száma: 11 csoport, és az alapító okirat szerinti 5 tanszak,
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2/ A Képviselő-testület megerősíti a 293/2010 (XII.09.) határozatát, a 2012/2013-es tanévre a
5. osztály létszámát 20% -kal megemeli.
Határidő: Folyamatos és 2012. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Benkőné Gulyás Edit igazgató

9/ Zalakaros Város Szolgáltatásszervezési Koncepciója felülvizsgálata
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a Humánpolitikai és Pénzügyi bizottságok együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 46/2012. (VI.7) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
Javasolja elfogadásra Zalakaros Város Szolgáltatásszervezési Koncepciójának
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 46 /2012. (VI.7) számú Humánpolitikai bizottsággal
összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
Javasolja elfogadásra Zalakaros Város Szolgáltatásszervezési Koncepciójának
felülvizsgálatáról szóló előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 62/2012. (VI.07).számú határozata:
Zalakaros Város Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciója felülvizsgálatát az
előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja.
Novák Ferenc: Ülésezett a Szociálpolitikai Kerekasztal, elfogadásra javasolták két
kiegészítéssel. A hajléktalanok ügyét meg kell vizsgálni, és felvetődött az idősek napközbeni
ellátásának a vizsgálata. Ajánlás volt a képviselőtestület felé.
Kéri, hogy a képviselőtestület respektálja a javaslatukat, érdemben foglalkozzanak e két
területtel, ezzel kell a koncepció felülvizsgálatát elfogadni.
Dr Józsa Zsanett: Az idősek nappali ellátásával kapcsolatban külön előterjesztés volt,
átmeneti helyzet van, jövő évre a feladatok és hatáskörök átszabása történik, jövő év elején
javasolja ezzel a témával foglalkozni, annak függvényében, hogy alakul az új törvény.
A hajléktalan kérdést vizsgálni tudják az őszi ülésszakra.
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Novák Ferenc: Javasolja a jegyző javaslatát elfogadni, 2013. I. negyedévét jelölte meg
határidőnek, a hajléktalan kérdést a szeptemberi vagy novemberi soros ülésre javasolja.
Szavazásra teszi fel a kiegészítésekkel a határozati javaslat elfogadását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 186/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát az alábbi
kiegészítéssel fogadja el:
-

az idősek napközbeni ellátásának lehetőségéről felmérést kell készíteni a törvényi
szabályozás ismeretében

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
-

a településen élő hajléktalanok helyzetének megoldása

Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ A
szolgáltatástervezési koncepcióban foglaltak aktualitásáról a polgármester
gondoskodjon.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

10/ A Bölcsőde szakmai programjának elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató és Tóth Timea
bölcsődevezető
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 65/2012. (VI.07).számú határozata:
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A Bölcsőde szakmai programját az előterjesztésnek megfelelően elfogadására elfogadásra
javasolja.
Süslecz Árpád: 121 oldalas az előterjesztés, amelyet végigolvasott, és megdicséri. A gyerekek
jó indítatást kapnak.
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai és Pénzügyi bizottságok együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 48/2012. (VI.7) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
együttes ülésen hozott határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Bölcsőde szakmai programját és dicséretben részesítik az
előterjesztés késztőjét, hogy ilyen részletes és szakmailag megalapozott anyagot készített.

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 48/2012. (VI.7) számú Humánpolitikai bizottsággal
együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
egyhangúlag javasolja elfogadásra a Bölcsőde szakmai programját és dicséretben részesítik az
előterjesztés késztőjét, hogy ilyen részletes és szakmailag megalapozott anyagot készített.
Böröcz József: Végigolvasta az előterjesztést, nagyon jó előkészített anyag, még nem látott
ilyen részleteset. Gratulál.
Novák Ferenc: A bölcsőde két esztendeje működik, köszöni a részletes előterjesztést.
A bölcsőde kihasználtsága hogy áll és mi várható?
Tóth Tímea: Megfelelő a kihasználtsága, 26 férőhelyre 26 beiratkozott gyerek van, 25 gyerek
van benn fizikailag. Folyamatos a beiratkozás, a nyári időszakban is írathatnak be gyereket.
Derűsek a kilátások.
Novák Ferenc: Megköszöni a választ. Gratulál a szép munkához, további jó munkát kíván.
Szavazásra teszi fel a program elfogadását, illetve a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 187/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Bölcsőde szakmai programját az előterjesztésnek megfelelően elfogadja azzal, hogy
dicséretben részesíti az előterjesztés készítőjét, hogy ilyen részletességgel megalapozott
szakmai anyagot készített.
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2/ A képviselőtestület határozatáról az intézményt tájékoztatni kell.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

11/ A Zalakarost elkerülő út megvalósításának előkészítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Marton Tamás: Ismerteti a Humánpolitikai és Pénzügyi bizottságok együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 43/2012. (VI.7) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
Javasolja a Zalakarost elkerülő út megvalósításának előkészítéséről szóló
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 43/2012. (VI.7.) számú Humánpolitikai bizottsággal
összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
Javasolja a Zalakarost elkerülő út megvalósításának előkészítéséről szóló
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 188/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja a Zalakarost elkerülő út helyzetéről szóló előterjesztést.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elkerülő út megvalósítása érdekében folytasson,
illetve kezdeményezzen tárgyalásokat minden olyan fórumon, amely alkalmas arra, hogy az
elkerülő út megépítésére irányuló törekvéseinket segítse.
Egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy ezen tapasztalatairól számoljon be a
képviselőtestületnek a továbblépéshez szükséges ütemterv feladatok és költségek
meghatározása érdekében.
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3/ A 2.pontban megfogalmazottakkal párhuzamosan felhatalmazza a Polgármestert, hogy az
elkerülő út engedélyezési tervkészítőjétől kérjen egy árajánlatot az elkerülő út terveinek
felülvizsgálatára. (az árajánlat kérés megrendelési kötelezettséget nem jelent)
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Klie Zoltán főépítész

12/ Parkerdő turisztikai fejlesztési lehetőségei
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Humánpolitikai és Pénzügyi bizottságok együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 44/2012. (VI.7) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
Javasolja a Parkerdő turisztikai fejlesztési lehetőségeiről szóló előterjesztést a határozati
javaslatban foglaltak szerint elfogadásra, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a
fejlesztések 2013. március 31-éig készüljenek el. Továbbá javasolja a Képviselőtestületnek,
hogy hatalmazza fel a Polgármester urat arra vonatkozóan, hogy a Kilátó borozó
tulajdonosával folytasson tárgyalásokat hogy milyen költség megosztási arányban lehet
megvalósítani a parkoló kialakításokat.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 44/2012. (VI.7) számú Humánpolitikai bizottsággal
együttes ülésen hozott
határozata:
A bizottság
Javasolja a Parkerdő turisztikai fejlesztési lehetőségeiről szóló előterjesztést a határozati
javaslatban foglaltak szerint elfogadásra, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a
fejlesztések 2013. március 31-éig készüljenek el. Továbbá javasolja a Képviselőtestületnek,
hogy hatalmazza fel a Polgármester urat arra vonatkozóan, hogy a Kilátó borozó
tulajdonosával folytasson tárgyalásokat hogy milyen költség megosztási arányban lehet
megvalósítani a parkoló kialakításokat.

Novák Ferenc: Ebben az évben már elő kell készíteni a jövő évi beruházásokat, hogy
márciusban megkezdődhessenek és szezonra elkészüljenek. Hogy teremtik meg a forrást, a
2013. év I. negyedévben?
Bácsai Attiláné: A tervekre betervezik a forrást a 2012. évi költségvetésbe.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslatokkal
kiegészítve.
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 189/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
I.
A parkerdő turisztikai fejlesztési lehetőségeiről szóló tájékoztatót és javaslatokat az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja
II.
Felkéri a polgármestert, hogy a 1 – 9. pontban foglalt fejlesztési elképzelések
megvalósíthatósága érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, melyek a következők:
II/1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013. évtől a Karospark Kft. a vele kötött
szolgáltatási szerződés keretein belül a kilátó rendszeres karbantartását végezze el.
II/2. A 2. pontban foglaltak alapján a kilátónál lévő aszfaltos út kiépítésére (kb. 40 méter) a
tulajdonos hozzájárulását, hatósági engedélyét szerezze be, és a megvalósítást a 2013. évi
költségvetésbe tervezze be.
Határidő: tulajdonosi hozzájárulás és hatósági engedély beszerzésére: 2012. november 30.
Felelős: Településfejlesztési Osztály
II/3. A 3. pontban foglaltak alapján a parkerdei pihenő villamos energia hálózattal történő
ellátásának megvalósításhoz a tulajdonosi hozzájárulást be kell szerezni.
A közvilágítási hálózatbővítést és az áramvételi hely lehetőségét az idei évben meg kell
terveztetni, a kivitelezőt ki kell választani. (a tervezési költségek pénzügyi forrása, mely
várhatóan 50.000.-Ft., a céltartalékokra tervezett közvilágítás bővítés terhére elkülönített
összegből biztosítható)
A fejlesztés megvalósítását 2013. évi költségvetés terhére be kell tervezni.
Határidő: tulajdonosi hozzájárulás beszerzésére + terveztetésre: 2012. november 30.
Megvalósítás határideje: 2013. március 30.
Felelős: Településfejlesztési Osztály
II/4. A 4. pontban foglaltak alapján a parkerdei pihenő Wc-vizesblokk kialakításánál az épület
elhelyezését pontosítani kell, és a tulajdonos hozzájárulását be kell szerezni. Az épület
megtervezésének és a víz-szennyvíz hálózat kiépítése megtervezésének költségeit, illetve
azok megvalósítását a 2013. évi költségvetésbe tervezze be.
Határidő: tulajdonosi hozzájárulás beszerzésére: 2012. november 30.
vizesblokk kialakítása: 2013. március 31.
Felelős: Településfejlesztési Osztály
II/5. Az 5. pontban foglalt fapavilon pontos helyét a Közösségi Ház bevonásával meg kell
határozni, és azt ki kell helyezni.
Teljesítési határidő a kihelyezésre: 2012. július 30.
Felelős: Karos Park Kft.
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II/6. A 6. pontban foglaltak alapján a turistajelzések felújítása, bővítése, és tájékoztató térkép
kibocsátása ügyében fel kell kérni a Turisztikai Egyesületet azok megvalósítására (Közösségi
Ház bevonásával)
Határidő: a Turisztikai Egyesület felkérésére: 2012. július 30.
végrehajtás: 2013. március 31.
Felelős: Településfejlesztési Osztály
II/7. A 7. pontban foglaltak alapján a szánkópálya vízelvezetése továbbépítésének megfelelő
kialakítását meg kell vizsgálni.
Határidő: 2012. szeptember 30.
végrehajtás: 2013. március 31.
Felelős: Településfejlesztési Osztály
II/8. A 8. pontban foglaltak alapján az erdei tornapálya és tanösvény kialakítása ügyében fel
kell kérni a Turisztikai Egyesületet annak megvalósítására
Határidő: Turisztikai Egyesület felkérésére: 2012. július 30.
végrehajtás: 2013. március 31.
Felelős: Településfejlesztési Osztály
II/9. A 9. pontban foglaltak alapján az „Erdész” forrás megtisztítására és környezetének
kialakítására fel kell kérni a Turisztikai Egyesületet.
Határidő a Turisztikai Egyesület felkérésére: 2012. július 30.
végrehajtás: 2013. március 31.
Felelős: Településfejlesztési Osztály
Felelős: Novák Ferenc polgármester
III. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kilátó borozó tulajdonosával folytasson
tárgyalásokat hogy milyen költség megosztási arányban lehet megvalósítani a parkoló
kialakításokat a Kilátó környékén.
Határidő: 2012. augusztus 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

13/ Műanyag borítású sportudvar, sportpálya használatára vonatkozóan részletes
Szabályzat kidolgozása
Előadó: Deutschné Lang Erika alpolgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Czirákiné Pakulár Judit: Elírás van az anyagban, 200 eFt/napidíj sok, egy nullát le kell venni.
Novák Ferenc: Használatra vonatkozó szabályzat ez. Az üzemeltetés kérdését is tisztázni kell,
felhatalmazást kér, hogy az illetékesekkel meg lehessen kötni, sok adminisztrációt igényel az
ellenőrzés, este 9 órakor is ellenőrizni kell a pályát, most csak használatról van szó.
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Marton Tamás: Az iskola vezet nyilvántartást a foglaltságról, amelyet a pályára is ki kell
függeszteni, hogy látható legyen.
Deutschné Lang Erika: Ez az anyagban szerepel, hogy ki kell függeszteni az időpontokat, a
házirenddel együtt. A testület ha elfogadja, egyéni sportolás céljára, bárki használhatja a
pályát, nyitva tartástól eltérő időpontban az iskolában jelezni kell, mikor kívánják használni.
Novák Ferenc: Körbe kell keríteni a pályát, mellette épül a müfüves pálya. A partfal rádől a
pályára, bemosódások vannak, azt is meg kell oldani. A kerítés állapotát is át kell gondolni a z
iskolánál. Első lépés a pálya körbekerítése a két hosszabbik oldalán.
Deutschné Lang Erika: Salakos futópálya van körülötte, ez a probléma, mivel a labda kigurul,
ezért szükséges a körbekerítése, hogy a pályára ne vigyék fel a salakot. Egyébként nem
kellene körbekeríteni.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a sportudvar használatra vonatkozó szabályzatot azzal,
hogy az ülésen felvetett elírásokat javítani szükséges.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 190/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.
A műanyag borítású sportpálya használatára vonatkozó előterjesztés mellékletét
képező szabályzatot elfogadja az ülésen elhangzott javítási javaslatokkal együtt.
2.
Az 1. pontban elfogadott szabályzatról tájékoztatni szükséges a Móra Ferenc nevelési
Oktatási Intézményt (továbbiakban: iskola) azzal, hogy jelölje ki az intézmény titkárságán a
sportpálya igénybevételének regisztrációját végző kollégát, valamint a sportpálya felelősét,
melyet a szabályzat függelékében is rögzíteni szükséges.
3.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott sportudvar
használatának rendjére vonatkozó szabályzat alapján, kerüljön kidolgozásra és aláírásra a
sportudvar iskola általi üzemeltetésének szabályai. A szerződés megkötése során figyelemmel
kell lenni a sportudvar támogatási szerződésére, másrészt a 2013. január 1-i törvényi
változásokra is.
4.
A sportudvar üzemeltetője köteles pótkulcsot a Közösségi Házban elhelyezni.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
DeutschnéLang Erika alpolgármester
Benkőné Gulyás Edit intézményvezető
Jankovics Attila Közösségi Ház igazgató
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14/ Tájékoztató a Kormányablakok kialakításával kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatalt érintő változásokról
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Böröcz József: Ismerteti a Humánpolitikai és Pénzügyi Bizottságok együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 47/2012. (VI.7) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
javasolja elfogadásra a Kormányablakok kialakításával kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatalt érintő változásokról szóló tájékoztató határozati javaslatában foglaltakat azzal a
kiegészítéssel, hogy a 2. pontban a saját ingatlan vagyon hasznosítása legyen hangsúlyos.
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 47/2012. (VI.7) számú Humánpolitikai bizottsággal
összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
javasolja elfogadásra a Kormányablakok kialakításával kapcsolatban a Polgármesteri
Hivatalt érintő változásokról szóló tájékoztató határozati javaslatában foglaltakat azzal a
kiegészítéssel, hogy a 2. pontban a saját ingatlan vagyon hasznosítása legyen hangsúlyos.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 64/2012. (VI. 07). számú határozata:
A Kormányablakok kialakításával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalt érintő változásokról
szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja, azzal, hogy tárgyalót nem javasolja iroda céljára
hasznosítani, mivel színvonalas helyiségként az önkormányzati rendezvényekhez szükséges
továbbra is tanácskozóként fenntartani.
A Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bővítése tárgyában addig pénzügyi kötelezettség
tekintetében ne döntsön a képviselőtestület, amíg a járások kialakítása, valamint hatáskörök
tisztázása nem történik meg. A megvalósítás érdekében a legracionálisabb megoldást keressük
meg.
Novák Ferenc: A következő év várható elvárásait meg kell ismerni, ami a hivatalt illeti. A
legracionálisabb megoldást kell megtalálni a saját vagyon vonatkozásában.
Dr Józsa Zsanett: A kormány végszavazása megtörtént, a törvény szövege még nem található
meg. Sz ingó és ingóságok nem állami tulajdonba kerülnek, hanem ingyenes használatba,
információi szerint.
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslatok
figyelembevételével.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 191/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Kormányablakok kialakításával kapcsolatban a járások kialakításáról szóló
törvényjavaslat ismeretében a jegyzői tájékoztatót elfogadja.
2/ Felhatalmazza a polgármestert, és felkéri a jegyzőt, hogy a járási törvény elfogadásával
párhuzamosan, illetve a Zalakaroson kialakítandó járási kormányablak és okmányirodai
rendszer átalakításáról folyamatosan tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Előzetes tárgyalásokat folytasson a zalakarosi postaüdülőt üzemeltető részleggel, illetve a
Gránit Gyógyfürdő Zrt. nyári bejárata feletti területet is vizsgálja meg a hivatali funkciók
kialakítása érdekében a legköltségkimélőbb módszer figyelembevételével azzal, hogy
elsődlegesen a saját ingatlan vagyon hasznosítása legyen hangsúlyos.
A Polgármesteri Hivatal tárgyalóját nem támogatja iroda céljára hasznosítani, mivel
színvonalas helyiségként az önkormányzati rendezvényekhez szükséges továbbra is
tanácskozóként fenntartani.
A Polgármesteri Hivatal helyiségeinek bővítése tárgyában addig pénzügyi kötelezettség
tekintetében nem dönt, addig amíg a járások kialakítása, valamint hatáskörök tisztázása nem
történik meg. A megvalósítás érdekében a legracionálisabb megoldást kell keresni.

3/ Felkéri a jegyzőt, hogy a Kormányhivatal, illetve Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Kormányablak és Okmányiroda kialakítására vonatkozó végleges döntését
követően arról soronkivül tájékoztassa a Képviselőtestületet.
Határidő: Folyamatos, illetve 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

15/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. alapszabály módosítása
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:
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Képviselőtestület 192/2012. (VI.14.) számu határozata:
Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi tulajdonosa:
I.
1/ Egyetért azzal, hogy a GRÁNIT Zrt. 8749 Zalakaros, Thermál u. 1. szám alatt azonnali
hatállyal telephelyet létesítsen. Felhatalmazza a polgármestert a telephely létesítő okirat
aláírására.
2/ A Képviselőtestület a Zrt. közgyűlésén a fentieknek megfelelő tartalmú határozat
meghozatalára felhatalmazza a polgármestert.
II.
1/ Egyetért azzal, hogy a GRÁNIT Zrt. tevékenységi körei a NAV-hoz bejelentett
tevékenységi körökkel hatályosítva legyenek, illetve felvételre kerüljenek az alábbi
tevékenységek:
55.10’08
56.10’08
56.30’08

Szállodai szolgáltatás
Éttermi, mozgó vendéglátás
Italszolgáltatás

2/ A Képviselő testület a Zrt. közgyűlésén a fentieknek megfelelő tartalmú határozat
meghozatalára felhatalmazza a polgármestert.
III.
1/ Egyetért azzal, hogy a GRÁNIT Zrt. alapszabálya az új telephely és a tevékenységi körök
vonatkozásában módosításra és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek
megfelelően hatályosításra kerüljön.
2/ A Képviselő testület a Zrt. közgyűlésén a fentieknek megfelelő tartalmú határozat
meghozatalára –azaz a GRÁNIT Zrt. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
hatályosított alapszabályának elfogadására- felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

16/ 101/2012. (IV.23.) számú Képviselőtestületi határozat módosítása Megvalósíthatósági tanulmány fedezetpontosítása miatt
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Bácsai Attiláné: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy a 101/2012. (IV.23.) számú
képviselőtestületi határozat utolsó pontját (II/2.) szükséges kiegészíteni az alábbiakkal, mert a
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pénzügyi forrás biztosítása meghaladja a költségvetési rendeletben engedélyezett 2 millió Ftot, így a polgármesternek nincs hatásköre, csak a képviselőtestület dönthet.
- A megvalósíthatósági tanulmány készítését az általános tartalékból, a pályázati sikerdíjakat
az ingatlanok értékesítéséből befolyt többlet-bevételek terhére biztosítja.
- Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a pénzügyi osztályvezető által ismertetett határozati
javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 193/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A101/2012. (IV.23.) számú képviselőtestületi határozat II/2. pontját az alábbiakkal egészíti
ki:
A megvalósíthatósági tanulmány készítését a 2012. évi költségvetés általános tartaléka
terhére, a pályázati sikerdíját a 2012. évi költségvetésben az ingatlanok értékesítéséből befolyt
többlet-bevételek terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

17/ Turisztikai Egyesület számára TDM pályázati hitelhez bankgarancia nyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Határozati javaslat mellékelve/
Bácsai Attiláné: A Képviselőtestület a 76/2012. (III.08.) számu határozatában úgy döntött,
hogy kezességet vállal a Turisztikai Egyesület bankgaranciájához. A támogatást nyújtó
pénzintézet jelezte, hogy ez kevés, ingatlanfedezetet kér megjelölni, hogy a TE-nek kiadja a
bankgaranciát a TDM pályázat igénybevételéhez. Ezért új határozat kell.
Nem kezességet vállal, hanem a bankgaranciához a 311/1. hrsz-u, tulajdoni lapon kivett
sportterületként megjelölt, sporthotelként üzemeltetett ingatlant ajánlja fel, kizárólag ehhez a
TDM pályázathoz. A jelzálogjog, bankgarancia összege 43 millió Ft, 212. október 31-én jár le
a bankgarancia.
Dr Józsa Zsanett: A 2012. március 8-i képviselőtestületi ülésen elmondott korábbi véleményét
továbbra is fenntartja.
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Novák Ferenc: Bízik abban, hogy a TE vonatkozásában a jogértelmezések lehetőséget adnak,
hogy bevállaljuk, hogy a pályázat eredményesen megvalósulhasson.
Szavazásra teszi fel a bankgaranciára vonatkozó határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 194/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata a Zalakarosi Turisztikai Egyesület tagja a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület által a Magyarországi Volksbank Zrt-nél igényelt bankgarancia
fedezetéhez a Zalakaros Város Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező Zalakaros belterület
311/1 hrsz. kivett sporttelep, jelenleg Sport Hotel elnevezésű ingatlant felajánlja.
A bankgaranciát az Egyesület kizárólag az elnyert TDM2 pályázat folyósításához veheti
igénybe, mely Uniós pályázat.
A pályázat címe: Zalakaros és környezete TDM szervezet továbbfejlesztés
A pályázat száma: NYDOP-2.3.1/B-11-2011-0004
A jelzálog – bankgarancia összege: 43.000.000,- Ft
A bankgarancia lejárata: 2012. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Burján Richárd TE elnök
2/ Egyidejűleg felhatalmazza Novák Ferenc polgármestert, hogy a Magyarországi Volksbank
Zrt. hitelező pénzintézet és a Zalakaros Város Önkormányzata jelzálog fedezetet adó között
létrejött jelzálogszerződést aláírja.
3/ Fenntartja azt a jogát, hogy amennyiben a kezességvállalásból bármilyen vagyoni hátrány
éri, úgy az Egyesületnek nyújtandó támogatást felfüggeszti vagy zárolja.
Határidő: 2012. június 30. illetve 2012. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Technikai szünetet rendel el 11,45 órakor.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület 13,30 órakor folytatja munkáját.
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Dr Csetneki Gábor ügyvéd az ülésteremben megjelent.
Dr Burján Richárd Gránit Zrt. vezérigazgató az ülésteremben megjelent.
Czirákiné Pakulár Judit képviselő az ülésteremben megjelent.

18/ A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.
(IV.21.) Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
27/2012. (VI.14.) Önkormányzati rendelete a
Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló
10/2004.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk /1/ bekezdés i./ pontjában, valamint helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény l. §. /6/ bekezdés a./ pontjában, foglalt
felhatalmazás alapján Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete /továbbiakban:
Képviselőtestület/ a következő rendeletet alkotja:
1.

§.

A kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004. (IV.21.) számú
önkormányzati rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbi 9/A. §-al egészíti ki.

9/A. §.
A rendeletben meghatározott valamennyi kitüntető díj átadásának rendeletben meghatározott
időpontjától a képviselőtestület kivételesen indokolt esetben eltérő időpontot is meghatározhat.

2.

§.

A rendelet 2012. június 14. napján lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

34

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kihirdetve:
2012. junius 14.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Dr Józsa Zsanett: Ki kell hirdetni a rendeletet most.
Novák Ferenc: Technikai szünetet rendelt el a kihirdetés idejére 13,35 órakor.
Dr Józsa Zsanett: A kihirdetésről gondoskodott.
Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület 13,40 órakor folytatja tovább munkáját.

19/ A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkoló alap
képzésről és felhasználásról és a parkolók használatáról szóló 15/1998. /VII.28./ számú
rendelet módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a gépjármű elhelyezési
kötelezettség pénzbeni megváltására vonatkozó rendelet módosítása vált szükségessé. a
parkolás ingyenessé tétele miatt.
Módosítani szükséges, hogy a fizetendő díj parkolóhelyenként értendő és kerüljön beépítése,
hogy aki igénybe veszi, a műszaki állapotot köteles megőrizni, a rendeltetésszerű használatot
biztosítani.
A rendeletben szereplő összeget elfogadják-e, vagy van-e módosító javaslat?
Novák Ferenc: 25 eFt parkoló összeg merült fel.
Ha elfogadja a képviselőtestület, akkor módosítjuk a rendeletet.
Szavazásra teszi fel a javaslattal a rendelet módosítását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
28/2012. (VI.15.) Önkormányzati rendelete a
A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkolóalap
képzésről és felhasználásról és a parkolók használatáról szóló
15/1998. /VII.28./ számú rendelet módosításáról

A Zalakaros Város Önkormányzata a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben
megváltására – a rendezési tervével összhangban – a jelentkező gépjármű elhelyezési igények
részbeni kielégítésének biztosítására és az állóforgalom racionalizálásának megteremtése
céljából parkoló alap képzésére és felhasználására az 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában és a
253/1997. /XII.30./ Korm. r. 42. §-ára tekintettel biztosított jogkörénél fogva az alábbi
Önkormányzati rendeletet alkotja:
1.§
A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkoló alap képzésről és
felhasználásról és a parkolók használatáról szóló15/1998. /VII.28./rendeletének
(továbbiakban: Rendelet) 8/A. §-ának /6/ bekezdésének első mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
/6/ A kizárólagos használati díjat 25.000,- Ft + Áfa/parkolóhely/év.

2.

§

A rendelet 8/A. §-a kiegészül az alábbi /7/ bekezdéssel:
Az igénybevevő köteles az igénybevett parkolók műszaki állapotát megőrizni, állandó
tisztántartásáról gondoskodni, a rendeltetésszerű használatot biztosítani.

3.

§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kihirdetve: 2012. junius 15.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban
16/ Visszavásárlási kötelezettség vállalása iránti kérelem a Zalakaros, 267/1 hrsz-ú
ingatlan adásvétele kapcsán
17/ Liget utca 39. szám alatti ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok ügyében
döntés
18/ Pavilontulajdonosok kérelme
21/ Lakópark beruházás ügyében döntés
22/Vizi közmű beruházások ügyében döntés
című napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §.
(4) b./ pontjában foglaltakra.
A napirendek sorrendjében az alábbi napirendek ügyében az Ötv. 12. §. (4) a./ pontjában
foglaltakra zárt ülést tart.
19/ Elismerések adományozása
20/ Szociális étkezés személyi feltételei ügyében döntés
A napirendek tárgyalásának sorrendje változatlan.
Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 195/2012. (VI.14.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
16/ Visszavásárlási kötelezettség vállalása iránti kérelem a Zalakaros, 267/1 hrsz-ú
ingatlan adásvétele kapcsán
17/ Liget utca 39. szám alatti ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok ügyében
döntés
18/ Pavilontulajdonosok kérelme
21/ Lakópark beruházás ügyében döntés
22/Vizi közmű beruházások ügyében döntés
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című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, a nyilvános ülést 14,00 órakor
bezárta, és bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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