Jegyzıkönyv:
Zalalövı Város Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. január 11-én (hétfın) 15,00
órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.
Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetıtéri tanácskozóterme.
Jelen vannak: Vertetics László polgármester, Fekete József, Herczeg Imre, Herman Lajos,
Merth Miklós, Németh Éva, Pintér Antal és Vizsy Károly képviselıtestületi tagok.
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Gáspárné Tóth
Zsuzsanna jegyzı, Gyarmati Lászlóné pénzügyi osztályvezetı és Lónyai Zoltán építési
osztályvezetı
Az 1./ napirendi pont tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Németh Sándor a
Zala Megyei Települési Önkormányzatok Útkezelıi Társulása részérıl.
A 6./ és a 7./ napirendi pontok tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Ács Farkas
Ernıné élelmezésvezetı
Távol vannak igazoltan: Dr. Boros Imre, Fekete Krisztián, Gyarmati Antal és Merth Gábor
képviselıtestületi tagok.
I. A NAPIREND ELİTT:
Vertetics László: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja.
Jegyzıkönyv hitelesítıknek javasolja Fekete József és Németh Éva képviselıtestületi tagokat.
Vertetics László javaslatára a képviselıtestület a jegyzıkönyv hitelesítésére Fekete József és
Németh Éva képviselıtestületi tagokat kijelöli.
Vertetics László: Ismerteti a napirendi pontokat.
A képviselıtestület a javaslat alapján az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
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1./ Zalalövı, Széchenyi utca burkolat felújítására közbeszerzés keretében érkezett ajánlatok
elbírálása.
Elıadó: Vertetics László polgármester
2./ Helyi iparőzési adóról szóló többször módosított 18/2002.(XII.12.) számú önkormányzati
rendelet módosítása.
Elıadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzı
3./ Cafetéria juttatás megtárgyalása 2010. évre.
Elıadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzı
4./ Hegyhátszentjakabi óvoda tagintézményi ügye.
Elıadó: Vertetics László polgármester
5./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 3/2009.(II.19.) sz.
önkormányzati rendelet módosítása.
Elıadó: Vertetics László polgármester
6./ Élelmezési nyersanyagnorma meghatározása.
Elıadó: Vertetics László polgármester
Ács Farkas Ernıné élelmezésvezetı
7./ A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 9/2009.(IV.22.) számú önkormányzati
rendelet módosítása.
Elıadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzı
8/ Bitbúvár Alapítvány kölcsönszerzıdési ügyének megtárgyalása.
Elıadó: Vertetics László polgármester
9./ Gondoskodás Alapítvány Alapító Okiratának módosítására vonatkozó megállapodás
jóváhagyása.
Elıadó: Vertetics László polgármester
10./ Lakásügy megtárgyalása.
Elıadó: Vertetics László polgármester
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1./ Zalalövı, Széchenyi utca burkolat felújítására közbeszerzés keretében érkezett
ajánlatok elbírálása.
Vertetics László: Az elmúlt héten 7-ig lehetett az ajánlatokat beadni. A pályázatok bontása
megtörtént, valamint délután az ajánlatok bírálására is sor került.
Megkéri Németh Sándort, szíveskedjen a napirendi ponttal kapcsolatosan tájékoztatást adni.
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Németh Sándor: A Széchenyi utca burkolat felújítására az önkormányzat pályázatot nyújtott
be, melyet kedvezıen bíráltak el. Ezt követıen egyszerő közbeszerzési eljárás kiírására került
sor, melyet a Közbeszerzési értesítıben kellett megjelentetni. Az ajánlattételi dokumentációt 4
ajánlattevı vásárolta meg, a beadási határidıig azonban 3 ajánlat érkezett. A bíráló bizottság
megállapította, hogy az eljárás eredményes volt, mind formailag, mind tartalmilag.
Ismerteti az ajánlatok elbírálásáról készített összegzést, mely írásban a jegyzıkönyvhöz
csatolva.
A bíráló bizottság a képviselıtestület felé a Széchenyi utca burkolat felújítási munkáinak
kivitelezésére az UTPLAN ’ 95 Kft-ét javasolja elfogadásra, mivel összességében a
legelınyösebb ajánlatot İ adta.
Vertetics László: Az ismertetett összegek nettó árak, melyek 14 millió Ft alatt vannak áfával
is. Mint elhangzott a legelınyösebb ajánlatot az UTPLAN ’ 95 Kft. adta. A második helyre
javasolja besorolni a Magyar Aszfalt Kft-ét, mert ha bármi közbejönne, akkor ne kelljen új
eljárást lefolytatni. A kivitelezés elınyösebb lesz, a 9 millió Ft hitel helyett durván 7 millió
Ft-ot kell igénybe venni.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
1/2010.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
a./ A képviselıtestület megállapítja, hogy a közbeszerzés eredményes
volt, melynek során a legalacsonyabb összegő ajánlatot elsıként az
UTPLAN ’ 95 Kft. (8900. Zalaegerszeg, Árpád u. 19.) tette, melynek
összege 11.194.130,- Ft + áfa.
A második legkedvezıbb ajánlatot a Magyar Aszfalt Kft. (9700.
Szombathely, Vépi u. 27/a.) adta 11.461.526,- Ft + áfa összegben.
b./ A képviselıtestület a közbeszerzési eljárás eredményeként nyertes
ajánlattevınek az UTPLAN 95 ’ Kft-t (8900. Zalaegerszeg, Árpád u.
19.) választja ki, mivel összességében a legelınyösebb ajánlatot tette.
A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt, hogy
kösse meg a szerzıdést 11.194.130,- Ft + áfa összegre vonatkozóan.
c./ A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt,
amennyiben elsıként kijelölt ajánlattevıvel UTPLAN 95 ’ Kft. (8900.
Zalaegerszeg, Árpád u. 19.) meghiúsulna a szerzıdéskötés, úgy a
nyertes ajánlatot követı legkedvezıbb ajánlattevıvel Magyar Aszfalt
Kft. (9700. Szombathely, Vépi u. 27/a.) kösse meg a szerzıdést
11.461.526,- Ft + áfa összegben.
Határidı: 2010. január 20.
Felelıs: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzı
2./ Helyi iparőzési adóról szóló többször módosított 18/2002.(XII.12.) számú
önkormányzati rendelet módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselıtestület!
Karácsony elıtt pár nappal küldte a levelet a Magyar Államkincstár az iparőzési adóról szóló
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rendelet módosításával kapcsolatosan, annak ellenére, hogy az I. félévben az
önkormányzathoz kell fizetni az adót, mégis ki kell venni a rendeletbıl. Egyébként ez nem
probléma, hisz a törvény elıírja ezen határidıket, a bevallás és befizetésre vonatkozó
szabályokat. Idıközben a jogszabály is változott, s továbbá a civil szervezeteknek maximum 6
millió Ft támogatást lehetne adni a rendeletünk szerint. Mivel a céljellegő támogatásokról
szóló rendelet vonatkozik erre, ezért javasolják az iparőzési adó rendeletbıl kivenni. A
rendeletet egységes szerkezetben 2010. január 15-ig kell elküldeni az AHEH felé, a módosítás
visszamenıleg január 1-tıl lépne hatályba. Ezt meg lehet tenni, mivel kötelezettséget nem ró
a vállalkozókra.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı rendeletet hozta:
1/2010.(I.11.) sz. önkormányzati rendelet
A képviselıtestület a helyi iparőzési adóról szóló többször módosított
18/2002.(XII.12.) sz. önkormányzati rendeletét a jegyzıkönyvhöz
csatoltak szerint módosítja.
3./ Cafetéria juttatás megtárgyalása 2010. évre.
Vertetics László: A törvény elıírja, hogy a köztisztviselıket milyen juttatásban kell
részesíteni. Ennek összege minimum a köztisztviselıi illetményalap – 38.650,- Ft – ötszöröse,
vagyis 193.250,- Ft lehet, maximum az illetményalap huszonötszöröse, azaz 966.250,- Ft.
Bizonyára már sokan értesültek arról, hogy a cafetéria juttatáson belül van, ami 25, van, ami
50 %-os adó alá esik. A dolgozóknak nyilatkozniuk kell, hogy mit választanak, az
önkormányzatnak a keretösszeget kellene megállapítania. A köztisztviselık a múlt évben
kaptak ruházati költségtérítést – illetményalap kétszeresét – , 6 e Ft étkezési utalványt és az
önkéntes nyugdíjpénztárba havi 1 e Ft-ot. Hogy ezen összegő juttatásokat a dolgozók
megkapják, így javasolja, hogy 195.000,- Ft/év összegben állapítsák meg a köztisztviselık
részére a cafetéria juttatást.
A közalkalmazottak részére nem kötelezı adni, ık az elmúlt évben 6 e Ft/hó összegben
kaptak étkezési utalványt, 1 e Ft,-/hó önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, valamint
20.000,- Ft értékben munkaruha juttatást. Javasolja, hogy a 6 e Ft-ot emeljék fel 8 e Ft-ra és
maradjon meg az 1 e Ft-os önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás. Összességében 5-6 millió
Ft plusz kiadást jelentene, de a köztisztviselıknek kötelezı adni, a közalkalmazottaknak
adható.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A köztisztviselık majdnem kevesebbet kapnak így, mert tavaly
kapták a 77.300,- Ft ruhapénzt, melyet a törvény elıírt.
Németh Éva: A védıruha megmarad?
Vertetics László: Az változatlan, törvény írja elı.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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2/2010.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselıtestület az önkormányzati foglalkoztatottak, így a
közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók
részére 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig 8.000,- Ft/hó
melegétkezési utalványt, valamint 1.000,- Ft/hó hozzájárulást biztosít az
önkéntes nyugdíjpénztárba.
A testület az önkormányzat hivatalában alkalmazott köztisztviselık
részére 2010. évre a cafetéria juttatás keretét 195.000,- Ft összegben
határozza meg.
A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzıt és az
intézményvezetıket, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidı: 2010. február 15., illetve
2010. december 31.
Felelıs: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzı
4./ Hegyhátszentjakabi óvoda tagintézményi ügye.
Vertetics László: Megkereste a hegyhátszentjakabi polgármester és tájékoztatta, hogy az
iskolához hasonlóan az óvodát is tagintézményként szeretnék mőködtetni. Amennyiben
Zalalövı Város Önkormányzata ezt elfogadja, kéri a polgármester, hogy értesítsék ıket, akkor
a szakvélemények beszerzése elkezdıdhetne. Úgy gondolja helyes lenne a kérést teljesíteni,
mert Zalalövı felé szeretnének szorosabb kapcsolatot kiépíteni. Ez szervezeti változást nem
okozna Zalalövı számára.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Amennyiben a zalalövıi testület elfogadja, akkor az értesítést
elküldik, elkészítik a szakvéleményt és a megyei közgyőlés felé is levelet kell írni.
Amennyiben az elıírásoknak megfelel, akkor lehet a végsı döntést meghozni, az alapító
okiratot, Szervezeti és Mőködési Szabályzatot módosítani.
Németh Éva: 15 gyermek van Hegyhátszentjakabon, amennyiben kevesebb lesz a létszám,
megszőnik az óvoda, akkor kit terhel a végkielégítés?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az iskola esetében is kötöttek megállapodást.
Vertetics László: Igen, mert különben Zalalövıt terhelné.
Megkérdezi, hogy a szándéknyilatkozatot elfogadják-e?
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
3/2010.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselıtestület mérlegelve a Hegyhátszentjakabi Önkormányzat
kérését, hozzájárul ahhoz, hogy a Zalalövıi Napközi Otthonos Óvoda
tagintézményeként mőködjön a Hegyhátszentjakabi Napközi Otthonos
Óvoda 2010. szeptember 1-tıl.
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A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a
Hegyhátszentjakabi Önkormányzat Polgármesterét a döntésrıl.
Amennyiben a Hegyhátszentjakabi Önkormányzat elfogadja a fenti
döntést, akkor a szükséges dokumentumokat 2010. szeptember 1-ig el
kell készíteni.
Határidı: 2010.január 31., illetve
2010. szeptember 1.
Felelıs: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzı
5./ Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló többször módosított 3/2009.(II.19.)
sz. önkormányzati rendelet módosítása.
Vertetics László: A költségvetési rendeletet módosítása 2010. január 12-én lépne hatályba.
Megkéri a mővelıdési központ igazgatót, hogy szíveskedjen bıvebben szólni.
Pintér Antal: A költségvetési rendelet 19. sz. melléklete a mővelıdési központ díjait
tartalmazza. Azért vált szükségessé a módosítás, mivel év végén mindig az árbevételt
figyelemmel kellett kísérni, 4 millió Ft-ot eléri az intézmény bevétele, ezért beléptek az áfa
körbe. Öt évig így áfa kötelesek lesznek. A Mővészeti Iskolában a tandíj nem lesz áfa köteles.
Merth Miklós: Interneten a díjakat közzé lehetne tenni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az intézmény honlapjára fel kell tenni és a helyi tv-ben is közzé
lehet tenni.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı rendeletet hozta:
2/2010.(I.11.) sz. önkormányzati rendelet
A képviselıtestület az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
többször módosított 3/2009.(II.19.) számú önkormányzati rendeletét a
jegyzıkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
6./ Élelmezési nyersanyagnorma meghatározása.
Vertetics László: Megkéri Ács Farkas Ernıné élelmezésvezetıt, hogy szíveskedjen a
napirendi ponttal kapcsolatosan szólni.
Ács Farkas Ernıné: Tisztelt Képviselıtestület! Esedékessé vált az élelmezési
nyersanyagnorma meghatározása, mely magával vonzza a térítési díj emelését is. Tavaly nem
történt díjemelés, csak az áfa miatt vált szükségessé július 1-tıl.
Az idei évben a közbeszerzést is újra kellett indítani, úgy gondolja a 6 %-os emelés nem
olyan számottevı. Többre nem gondoltak, mert ezt is nehezen fizetik ki a szülık.
Vertetics László: Az általános iskola napközi nyersanyagnormája 235,- Ft volt, most 249,- Ft
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lenne, az általános iskola menza 156,- Ft volt, 165,- Ft lenne, a napközi otthonos óvodában
203,- Ft volt és 215,- Ft lenne, idısek klubja 437,- Ft volt, 463,- Ft lenne, szociális étkezı
232,- Ft volt, 246,- Ft lenne, gyermek étkezı (vendég) 216,- Ft volt, 229,- Ft lenne. felnıtt
étkezı (vendég) 244,- Ft volt, most 259,- Ft lenne.
Herczeg Imre: Hány százalék a nem fizetık aránya az iskola-óvoda tekintetében?
Ács Farkas Ernıné: 30 % körüli. Véleménye szerint az igazgató úrnak kellene valami
határozatot hoznia, hogy két hónap alatt rendezzék a tartozást a szülık. A boltba sem lehet
bemenni vásárolni annak, akinek nincsen pénze, az önkormányzatnak is utalnia kell.
Németh Éva: Az van bajban, ahol két gyermek van.
Ács Farkas Ernıné: Igen, mert ahol 3 gyermek van, az csak 50 %-ot fizet akkor is, ha nem
részesül gyermekvédelmi kedvezményben. Szülıi értekezleten is fel kellene hívni a figyelmet
a tartozások rendezésére.
Merth Miklós: Hamar fel tud torlódni az összeg és a fizetések sem emelkednek, meg van ahol
nincs is.
Ács Farkas Ernıné: Az óvodában is van olyan szülı, aki 30 e Ft körüli összeggel tartozik. A
munkahelyérıl le kellene tiltani az illetınek, vagy valamilyen megoldás kellene rá.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Javasolja, hogy ezt beszéljék meg a hivatalban, aki dolgozik, attól
le lehet tiltani.
Ács Farkas Ernıné: Úgy néz ki, hogy saját magának kéri, pedig nem, az intézménynek van rá
szüksége.
Fekete József: Nem lehet szabályozni, ha valaki nem napközis nem kap ebédet,
Németh Éva: İk a házirendbe beletették, amennyiben valaki elıre nem fizet, az nem részsül
étkeztetésben. Ezt azonban bizottsági ülésen kivetették, mert a gyermek joga sérül.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Meg kell nézni, hogy a törvény ezt lehetıvé teszi-e,
körültekintınek kell lenni. Lentibıl is kaptak megkeresést, hogy hajtsák be a tartozást, de ez
nehézkes.
Vertetics László: Szavazásra teszi fel a nyersanyagnormákat.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
4/2010.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
a./ A képviselıtestület a gyermek és szociális intézményekben nyújtott
szolgáltatások nyersanyagnormáit /ÁFA nélkül/ az alábbiak szerint
állapítja meg 2010. február 1-tıl:
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- általános iskola napközi
249,- Ft/nap
- általános iskola menza
165,- Ft/nap
- napközi otthonos óvoda
215,- Ft/nap
- idısek klubja
463,- Ft/nap
- szociális étkezı
246,- Ft/nap
- gyermek étkezı /vendég/
229,- Ft/nap
-felnıtt étkezı /vendég/
259,- Ft/nap
A képviselıtestület ezzel egyidejőleg a 158/2007.(XII.18.) és a
21/2008.(II.14.) számú önkormányzati határozatokat módosítja.
b./ A képviselıtestület 2010. február 1-tıl a gyermek étkezı (vendég)
térítési díját 487,- Ft/nap, a felnıtt étkezı (vendég) térítési díját 548,Ft/nap összegben állapítja meg.
Határidı: 2010. február 1.
Felelıs: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyzı
Gyarmati Antal általános iskola igazgató
7./ A gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló 9/2009.(IV.22.) számú önkormányzati
rendelet módosítása.
Vertetics László: Az általános iskola napközi térítési díja 311,- Ft/nap, a menza 207,- Ft/nap
lenne, az óvoda térítési díja 269,- Ft/nap. Megkérdezi, hogy ezt a testület el tudja-e fogadni?
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı rendeletet hozta:
3/2010.(I.11.) sz. önkormányzati rendelet
A képviselıtestület a gyermekvédelem helyi rendszerérıl szóló
14/2009.(VI.29.) számú ónkormányzati rendelettel módosított
9/2009.(IV.22.) számú önkormányzati rendeletét a jegyzıkönyvhöz
csatoltak szerint módosítja.
8/ Bitbúvár Alapítvány kölcsönszerzıdési ügyének megtárgyalása.
Vertetics László: Ismerteti szóban a kölcsönszerzıdést, mely írásban a jegyzıkönyvhöz
csatolva.
Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e valakinek hozzászólása?
Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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5/2010.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselıtestület a Bitbúvár Alapítvánnyal 2009. december 28-án
kötött kölcsönszerzıdést a jegyzıkönyvhöz csatoltak szerint jóváhagyja.
Felelıs: Vertetics László polgármester
9./ Gondoskodás Alapítvány Alapító Okiratának módosítására vonatkozó megállapodás
jóváhagyása.
Vertetics László: A testület megbízta, hogy az ÁFÉSZ vezetıjével vegye fel a kapcsolatot a
Gondoskodás Alapítvány Alapító Okiratának módosítása ügyében. Január 6-án megtörtént az
egyeztetés, de Dr. Boros Imre képviselıt nem fogadták el az alapítvány elnökének, hanem
Balaskó Tibort és plusz tag lenne még Dömökné Srágli Lívia.
Ismerteti az Alapító Okirat módosítására vonatkozó megállapodást, mely írásban a
jegyzıkönyvhöz csatolva.
Úgy gondolja, hogy a megállapodásban foglaltak elfogadhatóak, kéri a testület hagyja jóvá.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
6/2010.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselıtestület a Gondoskodás Alapítvány Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó megállapodást a jegyzıkönyvhöz csatoltak
szerint jóváhagyja.
Felelıs: Vertetics László polgármester
10./ Lakásügy megtárgyalása.
Vertetics László: Gyarmati József Jenı Zalalövı, Kossuth u. 35. szám alatti lakos ügyében a
polgármesteri hivatal ügyintézıje készített egy feljegyzést, melyet szeretne ismertetni.
(Írásban a jegyzıkönyvhöz csatolva.)
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
7/2010.(I.11.) sz. önkormányzati határozat
A képviselıtestület Gyarmati József Jenı Zalalövı, Kossuth u. 35. szám
alatti lakos részére jóváhagyja a Zalalövı, Kossuth u. 26/5. szám alatti
önkormányzati bérlakásra történı kijelölést, mivel a téli idıszakra való
tekintettel sürgısen intézkedni kellett nevezett lakásproblémájának
megoldása ügyében.
A bérleti jogviszony 2010. január 6. napjától 2010. április 15. napjáig
tart.
Felelıs: Vertetics László polgármester
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Vertetics László: Megköszöni a megjelenést, a képviselıtestület rendkívüli ülését 16,10
órakor berekeszti.
Kmft.
/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyzı

/:Vertetics László :/
polgármester
/: Fekete József : /
jkv. hitelesítı
/: Németh Éva : /
jkv. hitelesítı

