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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete és Zalamerenye Község
Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. április 26-án 10,00 órai kezdettel megtartott
együttes nyílt üléséről.

Jelen vannak:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete részéről:
Novák Ferenc polgármester, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád,
Szirtes Balázs képviselők,
Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Bácsai Attiláné pénzügyi
osztályvezető, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Szabóné Dr Csányi Marianna
szakreferens, Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető, Antal Anita újságíró.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről: Ódor László polgármester,
Kőhalmi Béla, Ódor Ágota, Tóth Gábor képviselők.
Igazoltan távol van:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről:
Horváth Zoltán alpolgármester.
Novák Ferenc: Köszönti az együttes képviselőtestületi ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja: Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
részéről: Marton Tamás képviselőt.
Megkérdezi Ódor László Zalamerenye Község Polgármestert, hogy kit javasol Zalamerenye
Község Önkormányzata Képviselőtestülete részéről jegyzőkönyv vezetőnek.
Ódor László: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja: Ódor Ágota képviselőt.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőknek tett javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyzőkönyv hitelesítőre tett
javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

2

Napirend:
1/ A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának –
Felvételi szabályzat – módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Pályázati kiírás a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény , Könyvtár és Bölcsőde igazgatói ( magasabb vezetői) álláshelyére.
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény zárszámadásának elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a napirendi javaslatot 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.

Napirend tárgyalása:
1/ A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának –
Felvételi szabályzat - módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy gondok voltak a felvehető létszámok
vonatkozásában, ezt próbálták szabályozni, a felvételi szabályzat néhány elvárással
kiegészült. Az iskola szervezetei elfogadták és a képviselőtestületnek is el kell fogadnia.
Ódor László: Az oktatás egyre jobban előterébe kerül, a lakosság számára meghatározó
életfeltételi rendszert képez, amely pozitív dolog. Másrészt folyamatosan a zalamerenyei
önkormányzat és ő is találkozik olyan kihívásokkal, amelyek az intézményi beiratkozással
kapcsolatban kerülnek elő. Garabonc településről tájékoztatták az ottani óvoda bezárásáról. A
garabonci óvodába jártak zalamerenyei gyerekek, szeptember 1-től ez nem lehetséges. Óvodai
beiratkozási kéréssel keresték meg. Tárgyalt a zalakarosi iskola igazgatójával, reméli a
mostani szabályzat lehetővé teszi, hogy a gyerekek megfelelő körülmények közé
kerülhessenek, törvényes szempontból is.
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Novák Ferenc: Közoktatási megállapodásra tekintettel a kötelezettségeknek eleget fognak
tenni, az oktatást, nevelést érintőváltozások során együttműködnek Zalamerenye
önkormányzatával is.
Benkőné Gulyás Edit: Az érintet szervezetek megtárgyalták az iskolában, egyetértésüket
fejezték ki a felvételi szabályzatra vonatkozóan.
A bölcsödére vonatkozóan két javaslat volt. Az egyik hogy a nyilatkozatot, amit az óvoda és
iskola vonatkozásában a szülők kitöltenek, szeretnék, ha a bölcsőde felvételinél is ugyanez a
nyilatkozat lenne, hogy egységes legyen, valamint másik, hogy a bölcsödének a felvételi
szabályzata úgy szól, hogy Zalamerenye és Zalakaros közigazgatási területéről
jelentkezhetnek a bölcsödébe. Úgy javasolja, ahogy az óvodában és iskolában, hogy a szabad
kapacitás terhére a környező településekről is vehessenek fel gyermeket ebben az évben. A
felvételi időszakban 17 gyerek eljön a bölcsödéből, most 26 gyerek van beíratva, így sok lesz
az üres hely. 7 gyermeket írattak be. Igaz, hogy egész évben van beíratási lehetőség. Az
óvodában vannak olyan gyerekek, akik életkoruk alapján a bölcsödét is választhatnák még
egy évre, ha a szülő egyetért. A bölcsödében igy10 gyerekhely van szabadon.
Javasolja a bölcsőde szabályzatot ennek megfelelően módosítani, hogy a felvétel egységes
legyen.
Novák Ferenc: Javasolja elfogadásra az igazgató kérelmét, figyelembe kell venni a
létszámgazdálkodást, fontos az optimális létszám kialakítás.
Szavazásra teszi fel az intézmény felvételi szabályzatát azzal a kiegészitésssel, hogy az
intézményegységekben egységes legyen az életvitelszerűség vizsgálata, így a bölcsődei
intézmény egységben a felvételi kérelem dokumentuma az óvodai felvételi kérelem
dokumentumnak megfelelően módosításra kerüljön azzal együtt, hogy ezen
intézményegységben már korábban is kikötésre került az életvitelszserüség vizsgálata.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül elfogadta azt, hogy a bölcsődei intézmény egységben a felvételi kérelem
dokumentuma az óvodai felvételi kérelem dokumentumnak megfelelően módosításra kerüljön
azzal együtt, hogy ezen intézményegységben már korábban is kikötésre került az
életvitelszserüség vizsgálata.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta azt, hogy a bölcsődei intézmény egységben
a felvételi kérelem dokumentuma az óvodai felvételi kérelem dokumentumnak megfelelően
módosításra kerüljön azzal együtt, hogy ezen intézményegységben már korábban is kikötésre
került az életvitelszserüség vizsgálata.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bölcsödére vonatkozóan, hogy a szabad kapacitásterhére
a bölcsödébe nemcsak zalakarosi és zalamerenyei gyerekek, hanem mástelepülésekből is
vehetők fel.
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a napirendi javaslatot 7 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta.
Benkőné Gulyás Edit: Az óvodában a 9 felszabaduló helyre 31 beíratott gyerek van. A
problémákat nem oldja meg az sem, hogy a bölcsödében 10 hely szabadult fel. A
nyilatkozatok beérkezése után fogják látni, mennyi a túljelentkezés. Ha jogosan kérik az
életvitelszerűen itt élés alapján, a túljelentkezést nem tudják, hogy fogják megoldani.
Javasolja, hogy azon is lehetne gondolkodni, hogy csak ebben az évben egy fél vagy egy
negyedik csoportot lehetne indítani, nem véglegesen, a túljelentkezéseket látván.
A garabonci óvoda is megszűnik, és a merenyei gyerekeket is kötelezettségünk ellátni.
Novák Ferenc: Stratégiai kérdés, a bölcsödében fele gyerek nem zalakarosi, a nem zalakarosi
gyerekek részére nem tartja célszerűnek fejleszteni, mivel sok plusz költség.
Balatonmagyaród településsel oktatási megállapodásunk van, a zalakarosi gyerekek száma a
felét sem éri el. Az intézményfejlesztést alaposan végig kell gondolnunk, az optimális
létszámra figyelemmel kell lenni. Külön döntést igényel a negyedik csoport, komoly
beruházással, de meg kell teremteni az optimális létszámot. A nem zalakarosi gyerekek
vonatkozásában van szükség intézményfejlesztésre, a zalakarosi gyereklétszám nem éri el. Az
intézményegység nem gyermekmegőrzésre van, az óvodában és iskolában már oktatás folyik,
nem gyermekmegőrzés van. Fontos, hogy ne menjen az oktatás rovására a létszám.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottságok
együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 36/2012. (IV.17) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
javasolja elfogadásra Móra Ferenc Nevelési, Oktatási Intézmény SZMSZ-ének
módosítása a Felvételi Szabályzat változása okán benyújtott előterjesztés határozati
javaslatában foglaltakat az alábbi javítással:
- (2. oldalon ) a felvehető gyermek létszáma meghaladja a jelentkezők számát az nem
túljelentkezés, hanem alul jelentkezés, tehát meg kellene fordítani ezt a szövegrészt.

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 36/2012. (IV.17) számú Humánpolitikai bizottsággal
összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
javasolja elfogadásra Móra Ferenc Nevelési, Oktatási Intézmény SZMSZ-ének
módosítása a Felvételi Szabályzat változása okán benyújtott előterjesztés határozati
javaslatában foglaltakat az alábbi javítással:
- (2. oldalon ) a felvehető gyermek létszáma meghaladja a jelentkezők számát az nem
túljelentkezés, hanem alul jelentkezés , tehát meg kellene fordítani ezt a szövegrészt.
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Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 43/2012. (IV.19.) számú határozata:
Bizottság az
Móra Ferenc Nevelési, Oktatási Intézmény SZMSZ-ének módosítását, amely
a Felvételi
Szabályzat változására vonatkozik az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra
javasolja..
Novák Ferenc: Az elhangzott szavazatok figyelembevételével szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 102/2012. (IV.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és
Bölcsőde - bölcsődei, óvodai, iskolai intézményegységeinek Szervezeti Működési Szabályzat
mellékletét képező Felvételi Szabályzatát az óvoda és az iskola intézményegység
vonatkozásában az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
A bölcsődei intézményegységre vonatkozó felvételi szabályzatot az alábbi kiegészítésekkel
hagyja jóvá:
- annak érdekében, hogy az intézményegységekben az életvitelszerűség vizsgálata egységes
kell hogy legyen, a bölcsődei intézményegységben a felvételi kérelem dokumentumát az
óvodai felvételi kérelem dokumentumának megfelelően módosítani szükséges azzal együtt,
hogy a bölcsődei intézményegység esetén már korábban kikötésre került az életvitelszerűség
vizsgálata.
- a bölcsődei intézményegységben hasonlóan a többi intézményegységhez, a szabad kapacitás
terhére nemcsak zalakarosi és zalamerenyei gyermekek felvételére kerülhet sor, hanem
lehetőség van más településről érkező gyermekek felvételére is, azonban a
létszámgazdálkodás során figyelemmel kell lenni az optimális csoportlétszám kialakítására.
2/ A Felvételi Szabályzat kapcsán meg kell vizsgálni a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és a Humánpolitikai Bizottság 2012. április 17-i együttes ülésen hozott határozatát.
3/ Felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy a módosítás a Szabályzatokon történő átvezetéséről,
egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.
Határidő. 2012. április 30.
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Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 57/2012. (IV.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és
Bölcsőde - bölcsődei, óvodai, iskolai intézményegységeinek Szervezeti Működési Szabályzat
mellékletét képező Felvételi Szabályzatát az óvoda és az iskola intézményegység
vonatkozásában az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
A bölcsődei intézményegységre vonatkozó felvételi szabályzatot az alábbi kiegészítésekkel
hagyja jóvá:
- annak érdekében, hogy az intézményegységekben az életvitelszerűség vizsgálata egységes
kell hogy legyen, a bölcsődei intézményegységben a felvételi kérelem dokumentumát az
óvodai felvételi kérelem dokumentumának megfelelően módosítani szükséges azzal együtt,
hogy a bölcsődei intézményegység esetén már korábban kikötésre került az életvitelszerűség
vizsgálata.
- a bölcsődei intézményegységben hasonlóan a többi intézményegységhez, a szabad kapacitás
terhére nemcsak zalakarosi és zalamerenyei gyermekek felvételére kerülhet sor, hanem
lehetőség van más településről érkező gyermekek felvételére is, azonban a
létszámgazdálkodás során figyelemmel kell lenni az optimális csoportlétszám kialakítására.
2/ A Felvételi Szabályzat kapcsán meg kell vizsgálni a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
és a Humánpolitikai Bizottság 2012. április 17-i együttes ülésen hozott határozatát.
3/ Felkéri az Intézmény vezetőjét, hogy a módosítás a Szabályzatokon történő átvezetéséről,
egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.
Határidő. 2012. április 30.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató
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2/ Pályázati kiírás a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény , Könyvtár és Bölcsőde igazgatói ( magasabb vezetői) álláshelyére.
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a jelenlegi vezető vezetői megbízása
2012. július 31. napjával lejár, ezért a pályázat kiírása szükségessé vált.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 45/2012. (IV.19.) számú határozata:
Bizottság
Az előterjesztés elfogadni javasolja azzal, hogy a pályázati feltételek közül törölni szükséges,
hogy a megbízás 5 tanévre szól.
A
vezetői megbízás határozott időre 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31 napjáig
tart.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottságok
együttes határozatát:
Humánpolitikai Bizottság 38/2012. (IV.17) számú Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal
összevont ülésen hozott határozata:
A bizottság
javasolja elfogadásra az Iskolaigazgatói pályázat előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakat és egyben javasolja a pályázat kiírást

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 38/2012. (IV.17) számú Humánpolitikai bizottsággal
összevont ülésen hozott
határozata:
A bizottság
javasolja elfogadásra az Iskolaigazgatói pályázat előterjesztés határozati javaslatában
foglaltakat és egyben javasolja a pályázat kiírást
Novák Ferenc: Az Ügyrendi bizottság módosító javaslatát figyelembe kell venni.
Ódor László: Sajnálja, hogy nem megfelelő időszakra esik a pályázati kiírás, mert 2013.
január 1. mérföldkő az oktatásban.
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az igazgatói álláshely pályázata az
egységes intézményre vonatkozóan került kiírásra. Tájékoztatja továbbá arról a képviselőket,
hogy a Kormányhivatalban az Oktatási Hivatal osztályvezetőjével, Kalamár Mártával
személyesen találkozott, az iskolai átszervezésekről folytattak egyeztetést, ahol felmerült,
hogy a jelenlegi hatályos szabályozók szerint május 31-ig van lehetősége arra az
önkormányzatnak, hogy az iskola átszervezéséről döntsön, vagyis mivel állami fenntartásba
kerülnek az iskolák, az intézményben szétválasztásra kerüljön az iskola, valamint az egyéb
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intézményegységek. Erről Polgármester Urat külön tájékoztattam, akinek erről tudomása van.
Az átszervezést július 31-ig kell végrehajtani. A Hivatalban célszerűnek tartották a
szétválasztást.
Novák Ferenc: Az állami szerepvállalás kérdései folyamatosan tisztázódnak az intézmény
vonatkozásában.
Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslattal a határozati javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 103/2012. (IV.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bölcsőde
és Könyvtár igazgatói helyére nyilvános pályázatot hirdet.
2/ Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezőt pályázati kiírást az alábbiak szerint
módosítja:
- a pályázati feltételek közül törölni szükséges, hogy a megbízás 5 tanévre szól.
A
vezetői megbízás határozott időre 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31 napjáig
tart.
3/ Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati kiírás
közzétételére, figyelemmel a 2. pontban rögzítettekre.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő – a jogszabályi előírásoknak megfelelő –
előkészítő feladatokat a jegyző látja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
5/ Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatokat a képviselőtestület
2012. júliusi ülésére – a szükséges vélemények beszerzésével - kell előterjeszteni.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 58/2012. (IV.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Bölcsőde
és Könyvtár igazgatói helyére nyilvános pályázatot hirdet.
2/ Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezőt pályázati kiírást az alábbiak szerint
módosítja:
- a pályázati feltételek közül törölni szükséges, hogy a megbízás 5 tanévre szól.
A
vezetői megbízás határozott időre 2012. augusztus 1. napjától 2017. július 31 napjáig
tart.
3/ Felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletét képező pályázati kiírás
közzétételére, figyelemmel a 2. pontban rögzítettekre.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ A pályázati eljárás előkészítésével összefüggő – a jogszabályi előírásoknak megfelelő –
előkészítő feladatokat a jegyző látja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
5/ Az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázatokat a képviselőtestület
2012. júliusi ülésére – a szükséges vélemények beszerzésével - kell előterjeszteni.
Határidő: 2012. július 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

3/ A Móra Ferenc Nevelési Oktatási Intézmény zárszámadásának elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató
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Ódor László: Felértékelődnek az önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások lehetőségei,
reméli, hogy a Zalakaros városban nyújtott oktatás-nevelési szolgáltatások jövője ilyen
nagyságrendű önkormányzati hozzájárulás nélkül is biztosítható lesz a jövőben. A
29,4 %-os állami normatíva + 64,3 %-os önkormányzati hozzájárulás magas szintű oktatást
eredményezett, reméli, hogy az állami szerepvállalás is fenntartja ezt a szintet, de személy
szerint erre vonatkozóan kétségei vannak.
Novák Ferenc: Ha minőségi oktatást szeretnénk, arra áldozni is kell.

Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 104/2012. (IV.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Város és Zalamerenye Község Önkormányzatok Képviselőtestületei az
előterjesztésnek megfelelően a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde 2011.évi költségvetési beszámolóját az
előterjesztésnek megfelelően , mellékletében foglaltak szakfeladatonként bontás szerint
204.825 eFt bevételi és 204.500 eFt kiadási teljesítéssel jóváhagyják.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere
Ódor László Zalamerenye Község polgármestere

Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 59/2012. (IV.26.) számu határozata:
Képviselőtestület:
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A Zalakaros Város és Zalamerenye Község Önkormányzatok Képviselőtestületei az
előterjesztésnek megfelelően a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde 2011.évi költségvetési beszámolóját az
előterjesztésnek megfelelően , mellékletében foglaltak szakfeladatonként bontás szerint
204.825 eFt bevételi és 204.500 eFt kiadási teljesítéssel jóváhagyják.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere
Ódor László Zalamerenye Község polgármestere

Novák Ferenc: Megköszöni a részvételt és az ülést 10,20 órakor bezárja.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Ódor László
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Marton Tamás
Jkv. hitelesitő

Ódor Ágota
Jkv. hitelesitő
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