Jegyzőkönyv:
Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. november 9-én /kedden/ 17,00 órakor
megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.
Jelen vannak: Vertetics László polgármester, Fekete József, Gyarmati Antal, Herczeg Imre,
Herman Lajos és Pintér Antal képviselőtestületi tagok.
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Gáspárné Tóth
Zsuzsanna jegyző, Gyarmati Lászlóné pénzügyi osztályvezető, Lónyai Zoltán építési osztályvezető
és Takács Zsolt településüzemeltetési ügyintéző.
Az 1./ napirendi pont tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Tóthné Aczél Andrea
Aquazala Kft. képviseletében.
A 6./ napirendi pont tárgyalásához tanácskozási joggal meghívott: Papp Zoltánné adóügyi
ügyintéző
Távol van igazoltan: Gödörházi Norbert képviselőtestületi tag.
I. A NAPIREND ELŐTT:
Vertetics László: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Gyarmati Antal és Herczeg Imre képviselőtestületi tagokat.
Vertetics László javaslatára a képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítésére Gyarmati Antal és
Herczeg Imre képviselőtestületi tagokat kijelöli.
Vertetics László: Ismerteti a napirendi pontokat. A meghívón szereplő napirendi pontokat javasolja
kiegészíteni a következőkkel. A 13./ napirendi pont után 14./ napirendként Mozgáskorlátozottak
Zala Megyei Egyesülete Zalalövői Csoportja kérelmének megtárgyalása, 15./ napirendként Zalaispa
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási, Operatív Tanácsába, valamint a Felügyelő Bizottságba
tag delegálása, 16./ napirendi pontként Bitbúvár Alapítvány alapszabályának módosítása, 17./
napirendként a KEOP pályázat ügyét kellene megtárgyalni.
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Megkérdezi, van-e más napirendi pont megtárgyalására javaslat?
Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel az általa ismertetett napirendi pontokat.
A képviselőtestület a javaslatok alapján az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ A víz- és szennyvíz közműrendszerre vonatkozó éves rekonstrukciós terv és a 2011. évre szóló
víz- és csatornadíjak megtárgyalása, koncessziós díj, illetve közművekre vonatkozó éves
felújítási terv elfogadása.
Előadó: Vertetics László polgármester
Volencsik Zsolt Aquazala Kft. ügyvezető igazgatója
2./ 2011. évre szóló szemétszállítási díjak megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
Horák Gyula – Zalai Huke Kft. kereskedelmi ügyvezetője
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Vertetics László polgármester
4./ Vis maior támogatási igény benyújtása érdekében hozott 171/2010.(X.18.) sz. önkormányzati
határozat módosítása.
Előadó: Vertetics László polgármester
5./ Téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására szóló ajánlatok megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
6./ Beszámoló az adóztatási feladatokról, az adózási morálról.
Előadó: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
7./ 2011. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
Előadó: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
Fazekas Richárd belső ellenőr
8./ Keménfa Község Önkormányzatával hivatali feladatok ellátására kötött szerződés felülvizsgálata
Előadó: Vertetics László polgármester
9./ Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról szóló önkormányzati szabályzat módosítása.
Előadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
10./ Általános iskola technika terem karbantartása.
Előadó: Vertetics László polgármester
11./ Webmark Hungary Bt-vel kötött szerződés módosítása akadálymentesítésre.
Előadó: Vertetics László polgármester
12./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi munkájáról beszámoló.
Előadó: Vertetics László polgármester
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13./ Aljegyzői álláshelyre pályázat kiírása.
Előadó: Vertetics László polgármester
14./ Mozgáskorlátozottak Zala Megyei Egyesülete Zalalövői Csoportja kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
15./ Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási, Operatív Tanácsába, valamint a Felügyelő
Bizottságba tag delegálása.
Előadó: Herczeg Imre alpolgármester
16./ Bitbúvár Alapítvány alapszabályának módosítása.
Előadó: Vertetics László polgármester
17./ KEOP pályázat ügyének megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ A víz- és szennyvíz közműrendszerre vonatkozó éves rekonstrukciós terv és a 2011. évre
szóló víz- és csatornadíjak megtárgyalása, koncessziós díj, illetve közművekre vonatkozó
éves felújítási terv elfogadása.
Vertetics László: Írásban az anyag kiküldésre került, megkérdezi az Aquazala képviseletében
megjelent Tóthné Aczél Andreát, van-e szóbeli kiegészítése?
Tóthné Aczél Andrea: Nincsen, amennyiben kérdés lesz, szívesen válaszol.
Gyarmati Antal: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a napirendi pontot
megtárgyalta és a következő javaslatot teszi a képviselőtestület felé. Az ivóvízdíjra vonatkozóan a
2. javaslat elfogadását támogatják, vagyis a 2011. évi ivóvízdíj mértéke 304,- Ft/m3 + áfa lenne,
mely 66,- Ft/m3 + áfa koncessziós díjat és 4,- Ft/m3 + áfa extra koncessziós díjat is tartalmaz.
A szennyvízdíjnál szintén az extra koncessziós díjat tartalmazó összeget javasolják elfogadásra a
testületnek. Ez esetben a szennyvízdíj 2011. évi mértéke 343,- Ft/m3 + áfa, mely 80,- Ft/m3 +áfa
koncessziós díjat és 6,- Ft/m3 + áfa extra koncessziós díjat tartalmaz. A környezetterhelési díj 27,Ft helyett 18,- Ft/m3 + áfa lenne.
A harmadik előterjesztéssel kapcsolatosan a jövő évi felújításokra vonatkozóan a bizottság nem tett
javaslatot. Rengeteg a vízveszteség, elöregedett a hálózat, szeretnék, ha erre is lehetne pénzt
fordítani.
Vertetics László: A bizottság elnöke a lakossági díjakat ismertette, de az anyagban ott van mellette
a közüzemi díj is.
Herczeg Imre: Nem látja a fejlesztést az előterjesztésekben, ivóvíz rendszer elöregedett. Tervezik-e
a rendszer felújítását, mivel sok a csőtörés. Tudomása szerint 60-70-80 % a hálózati veszteség. Ez
ügyben tesznek-e valamit, vagy ráterhelik a lakosságra?
Tóthné Aczél Andrea: Nem terhelik rá a lakosságra, de a rendszer sajnos elöregedett, nem bírja a
terhelést. A hálózati veszteség 60 % körül van. A Kossuth utcában, József A. utcában, Fenyő
utcában, Mindszenti részen, Nagyfernekágon, Irsapusztán több éjszaka végeztek mérést. A pontok
ki lettek jelölve, sok meghibásodást találtak, melyek hajszálrepedések. Júniusban is csináltak
vizsgálatot, van ami megszűnt, de nem mind. A veszteséget azonban 46 %-ra le tudták faragni.
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November végén még végeznek vizsgálatot a hálózaton belül. A 46 % már jelent valamit,
eredményt tudtak produkálni. Tudnak félretenni pénzt fejlesztésre, de a tervet ahhoz módosítani
kell. Amennyiben 3 millió Ft-ot erre félretennének, akkor a másik felújítás kerülne háttérbe. A
veszteségből minimum 5 %-ot még le szeretnének faragni. Azt is tudni kell, hogy vannak
kútvízmérők, melyeket hitelesíteni kell és a kutak sem fiatalok már. Ezek a 2011. évi tervbe
beépítésre kerültek. A testületet, az önkormányzatot tájékoztatják az eredményről. Csőcserére is
biztosan szükség lesz, de teljesen nem tudják kicserélni, csak folyamatosan, így évenként előbbre
lépnének.
Herczeg Imre: A 46 % más községhez viszonyítva magas? Mennyi az átlagos?
Tóthné Aczél Andrea: Változó, függ attól is, hogy milyen az átmérő, 30-as vagy 35-ös. Nem lehet
összehasonlítani. Ha 35-40 %-ot el tudnának érni, akkor az már jó lenne, de a célt megfogalmazni
nem tudja.
Herczeg Imre: Az eternit cső meddig bírja?
Tóthné Aczél Andrea: Vannak 100 éves hálózatok is, melyek strapabírók, csak itt teljesen átalakult
a település szerkezete. A 60-as években más volt a közlekedés, épületek, más volt az utca,
településszerkezet. Nagy a forgalom, a kamionok nem tesznek jót a hálózatnak. Sok AC vezeték
épült Budapesten is, csak nem erre a hálózatra, közlekedési viszonyokra. A régi kötés nem lehet
olyan, mint a mostani kötés.
Herczeg Imre: Pályázati lehetőség van?
Tóthné Aczél Andrea: Ivóvízre nincsen, minőségjavításra van, de Zalalövőn ez nagyon jó.
Lehetséges, hogy pár év után lesz, ezért a koncessziós díjból lehetne javítani az évek folyamán.
Herczeg Imre: Vízbázis védőidom mit takar?
Tóthné Aczél Andrea: Hatóságilag előírt, védelembe kell helyezni, védőtávolságot kell létrehozni,
megvan, hogy hány méteren belül nem lehet semmit sem csinálni, hány méteren belül lehet
kaszálni. 2005. előtt elkészült a vízbázis védelem felülvizsgálata, de bizonyos vizsgálatokat kell
csinálni minden évben, amit a hatóság felé be kell nyújtani. Ez lett betéve 2011. évre, sőt 2010-re is.
Herczeg Imre: Milyen mélyről hozzák fel a vizet?
Tóthné Aczél Andrea: Ez változó, konkrét választ nem tud rá adni.
Fekete József: Az Aquazala a karbantartási munkák elvégzése után nem biztosítja, hogy azt a
polgármesteri hivatal szakembere átvegye, csak listát kapnak. Papíron látják csak, miért nincsen rá
lehetőség, hogy megnézze?
Tóthné Aczél Andrea: Lónyai Zoltán építési osztályvezetővel szoros kapcsolatban van, minden
bekötés cserére nem hívhatják meg, de nagyobb jellegű munkákról tájékoztatták és ki is mennek.
Lónyai Zoltán: Vízóra és szivattyúcserékhez nem mennek ki.
Tóthné Aczél Andrea: Ebből nincsen probléma, szívesen látják, jó a kapcsolat.
Lónyai Zoltán: Nagyobb dolgokról a tájékoztatást le is igazolták.

5
Tóthné Aczél Andrea: A tűzcsap csere is az önkormányzat egyeztetésével lesz.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Azon munkákról, melyet a koncessziós díj terhére elszámolnak, egy-két
nagyobbról szóltak, másról nem. Mivel mindenről csinálnak munkalapot, jó lenne szólni és azt alá
is írnák.
Tóthné Aczél Andrea: A hiteles vízmérőt meg lehet nézni, eseti jelleggel is ki lehet menni. A
havaria jellegű bekötés csere gyorsított menetben zajlik, nem ígéri, hogy tudnak szólni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Ő nem karbantartásról beszél, de kéri, hogy a jövőben szíveskedjenek
szólni.
Tóthné Aczél Andrea: Rendben van.
Vertetics László: Megkérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e még valakinek
hozzászólása?
Amennyiben több hozzászólás nincsen, akkor a képviselőtestületnek egy határozattal kellene
elfogadni a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján, hogy a 2011. évre
vonatkozó éves felújítási tervet még átbeszélik és a decemberi ülésen döntsenek. A
képviselőtestületnek ugyancsak határozattal kell megállapítania a koncessziós díjat és extra
koncessziós díjat. Majd ezt követően rendeletet kellene hoznia a testületnek, melyben megállapítják
a víz- és csatornadíjakat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
173/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
a./ A képviselőtestület a víz- és csatorna közművekre vonatkozó éves felújítási
terv – 2011. évi – ügyében a döntést a következő ülésre halasztja.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Vertetics László polgármester
b./ A képviselőtestület 2011. január 1-től a koncessziós díjakat és extra
koncessziós díjakat az alábbiak szerint fogadja el az Aquazala Kft.
javaslata alapján:
- Ivóvíz esetében koncessziós díj:
66,- Ft/m3+áfa
- Extra koncessziós díj:
4,- Ft/m3+áfa
- Szennyvízdíj esetében koncessziós díj:
80,- Ft/m3+áfa
- Extra koncessziós díj:
6,- Ft/m3+áfa.
Felelős: Vertetics László polgármester
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
21/2010.(XI.11.) sz. önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról
szóló többször módosított 1/2002./XII.12./sz. együttes rendelet Zalalövőre
vonatkozó részét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
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2./ 2011. évre szóló szemétszállítási díjak megtárgyalása.
Vertetics László: A Zalai Huke Kft. által eljuttatott anyagot írásban kiadták, több tényezőből
tevődik össze a benne szereplő 316,- Ft + áfa díj, mely 12 %-os emelkedést jelent. A
hulladékszállítás 163,- Ft-ról 169,- Ft-ra nőne, ez 3,8 %-os emelés. Az ártalmatlanítás díja 68,- Ftról 75,- Ft-ra emelkedne, ez 11,1 %-os emelést takar. A használati díj 2009. július 1-től van, ennek
összege 51,- Ft-ról 72,- Ft-ra emelkedne. Ezzel a használati díj teljesen beépítésre került, jövőre
csak az inflációval emelkedhetne. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság e napirendi
pontot is tárgyalta.
Gyarmati Antal: Igen, a Zalaispa érvényesíti a használati díj teljes összegét, a bizottság javasolja a
12 %-os emelkedés elfogadását.
Vertetics László: Felmerült még a bizottság ülésén a kedvezmény is, de aki engedményt kér, az 80
l-es vagy 60 l-es edényzetet igényelhet. A jövő év végén lejár a Zalai Huke Kft-vel kötött szerződés,
június 30-ig kell jelezni, ha nem kívánjuk a szerződés hosszabbítását. Új közbeszerzési eljárást kell
majd lefolytatni és 2012-től új szerződés kötésére lesz lehetőség.
Megkérdezi, van-e valakinek hozzászólása? Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel az
előterjesztésben szereplő összegeket.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
22/2010.(XI.11.) sz. önkormányzati rendelet
A képviselőtestület a település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról szóló többször módosított 1/2007.(I.25.) sz.
önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Vertetics László: A 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról készült előterjesztés kiadásra
került. A rendelet módosítására a vis maior támogatás miatt van szükség. A pályázatban
elszámolható az OMSZ szolgáltatás díja, mely 20.875,- Ft és a szakértő díja, mely 62.500,- Ft,
illetve figyelembe kell venni a biztosító által megítélt kártérítés összegét 58.140,- Ft-ot. A kártérítés
összege csökkenti az igényelhető támogatás összegét, így a saját erőt 8.000,- Ft-tal meg kell emelni.
Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
23/2010.(XI.10.) sz. önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször
módosított 6/2010.(II.16.) számú önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz
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csatoltak szerint módosítja.
4./ Vis maior támogatási igény benyújtása érdekében hozott 171/2010.(X.18.) sz.
önkormányzati határozat módosítása.
Vertetics László: A napirendi pont keretében a képviselőtestületnek a 171/2010.(X.18.) sz.
önkormányzati határozatát szükséges módosítani, mivel rendelkeznek biztosítással.
Lónyai Zoltán: Az előbbi határozatban is szerepelt ez, csak a költségek módosultak.
Vertetics László: Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
174/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a vis maior támogatási
keret terhére igénybejelentést nyújt be a vis maior tartalék felhasználásának
részletes szabályairól szóló 8/2010. (I.28.) Korm rendelet alapján.
A káresemény megnevezése: Jelentős mennyiségű esőzés okozta kár a
Zalalövői Általános Iskolában.
helye Zalalövő, Rákóczi F. u. 1., 459 hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Helyreállítás költsége:
Szakértő díja:
OMSZ szolgáltatási díja:
Összesen:
Biztosító megítélt kártérítése:
A pályázathoz szükséges önerő:
Saját forrás összesen:
Vis maior igény:

Összeg
4 677 790Ft
62 500Ft
20 875Ft
4 761 165Ft
58 140Ft
476 116Ft
534 256
4 226 909Ft

%

100
1,22
10
11,22
88,78

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége
4.677.790,- Ft, melyet saját erejéből - részben vagy egészében - a vis maior
helyzetet nem tudja megoldani.
- Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát
nem tudja ellátni.
- A testület, nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
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rendelkezik.
Biztosító Társaság Biztosító megnevezése

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Biztosítási szerződés száma

220208099;

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget önkormányzatunk
igényelt.
Zalalövő Város Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlanra – a 8/2010.
(I.28.) Korm rendelet 5. § (10) bekezdése szerinti értékkövető biztosítás
megkötését, valamint a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítást.
A testület a saját forrás összegét a 2010. évi költségvetéséről szóló többször
módosított 6/2010.(II.16.) számú költségvetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
A képviselőtestület ezzel egyidejűleg a 171/2010.(X.18.) sz. önkormányzati
határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő : 2010. november 10.
Felelős: Vertetics László polgármester
5./ Téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására szóló ajánlatok
megtárgyalása.
Vertetics László: A téli hóeltakarításra készített előterjesztést is írásban kiadták, a Pénzügyi,
Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság meg is tárgyalta. Kéri a bizottság elnökét, szíveskedjen
ismertetni a bizottság állásfoglalását.
Gyarmati Antal: Igen a bizottság megtárgyalta a napirendet. A munkákra vonatkozóan 3 árajánlat
érkezett, igaz ajánlatkérő levelet küldtek ki. Az egyik vállalkozó készenléti díjat nem számol fel és
a ténylegesen végzett gépi munka költsége is alacsonyabb a másik árajánlatot adókénál. A bizottság
így a Dimb-Domb Kft. ajánlatát javasolja elfogadásra, igaz az elmúlt téli időszakban a síkosság
mentesítés nem volt zökkenőmentes, mely nem csak a vállalkozónak róható fel. Nonszensz, hogy
zalaegerszegi ügyintéző indítja el, mikor induljon el az autó. Első, hogy biztosítsák a balesetmentes
közlekedés feltételeit és a tavalyinál jobb legyen.
Vertetics László: Felmerült az is, hogy ki adjon utasítást. Eddig 8 óra alatt kellett elvégezni a
munkát, ezt nem kellene kisebb időtartamra csökkenteni? Ha reggel 6 órakor nekiáll, akkor délután
2 órára végez. Sorrendet is kellene megszabni, pl. Széchenyi, József A., Hunyadi utca, utána a
többi, a legtöbb közlekedés onnan van.
Takács Zsolt: A vállalkozóval a megállapodást elkészíti, de előtte a képviselőtestületnek bemutatja
és lehet rajt változtatni.
Vertetics László: Ez hétfőig elkészíthető?
Takács Zsolt: Igen.
Vertetics László: Keddre mindenképp jó lenne, de erről majd később szól.
Most javasolja a Dimb-Domb Kft. ajánlatának az elfogadását, és a szerződésre később visszatérnek.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
175/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A képviselő testület az ajánlatokat megvitatta és a 2010-2011. évi téli hó
eltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok ellátására a 2010.11.25–
2011.03.15-ig terjedő időszakban a DIMB-DOMB Kft-t bízza meg, az alábbiak
szerint:
- Készenléti díj: nincs
- A ténylegesen végzett gépi munka költsége: 5.000.- Ft/ üzemóra + ÁFA.
Az árajánlatban szereplő összeg a felhasználás függvényében tartalmazza az
önkormányzat által térítendő só, homok és egyéb érdesítő anyagok beszerzését,
előkészítését, rakodását, és szórását is.
A képviselőtestület felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a szerződés
elkészítése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg és azt terjessze a
képviselőtestület elé.
Határidő: 2010. november 25.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
6./ Beszámoló az adóztatási feladatokról, az adózási morálról.
Vertetics László: Az adóztatási feladatokról szóló előterjesztés írásban kiadásra került, melyet a
bizottság megtárgyalt.
Gyarmati Antal: Igen, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta és
akceptálták a kintlévőségeket, de a gépjárműadó egy része behajthatatlan. A bizottság a beszámolót
elfogadásra javasolja és kéri minél előbb történjen meg a behajtás.
Vertetics László: A szeptemberi értesítést kiküldték, amennyiben valaki határidőben nem fizeti be
az adót végrehajtás következik.
Kérdés, vélemény észrevétel van-e?
Megállapítja, hogy nincsen, így szavazásra teszi fel a beszámolót.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
176/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az adóhatóság munkájáról, az adózási morálról szóló
beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Vertetics László alpolgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
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7./ 2011. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása.
Vertetics László: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság e témát is megtárgyalta, az
anyagot írásban kiadták.
Gyarmati Antal: Igen, megtárgyalta a bizottság és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé.
Vertetics László: A belső ellenőri feladatok ellátása a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi
Társuláson keresztül történik. A jelenlegi belső ellenőrrel kötött szerződés az idei évben lejár, lesz-e
változás, azt nem tudja, de több gond és probléma is felmerült az ÁSZ vizsgálat kapcsán.
Valószínű, hogy változás várható. A kiadott anyag végén van megfogalmazva, hogy mit kell
elvégeznie a belső ellenőrnek.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
177/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a 2011. évi belső ellenőrzéssel kapcsolatosan készített
kockázatelemzést és ellenőrzési tervet a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint
elfogadja, felhatalmazza a jegyzőt annak aláírására.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző

8./ Keménfa Község Önkormányzatával hivatali feladatok ellátására kötött szerződés
felülvizsgálata
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselőtestület! Bizonyára emlékeznek rá, hogy Keménfa
Község Önkormányzatával 2007. évben kötöttek megállapodást a hivatali feladatok ellátására
vonatkozóan. Ezen megállapodásban benne van, hogy minden év november 30-ig felül kell
vizsgálni. A keménfai önkormányzat 1.654 e Ft-ot fizet a feladatok ellátásáért. Az a javaslatuk,
tekintettel arra, hogy Keménfa Önkormányzata is nehéz helyzetben van, hogy ezen összegen ne
változtassanak, vagyis ezért a hozzájárulásért és a normatíváért ellátják a feladatokat.
Gyarmati Antal: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja, hogy
az elmúlt évi összegért lássák el a feladatokat.
Vertetics László: Csöde településsel is tárgyalnak majd ez ügyben, csak megvárják a választásokat.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
178/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület Keménfa Önkormányzatával
megállapodáson nem kíván változtatni.

2007.

évben

kötött
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A testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Keménfa
Képviselőtestületét.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős:Vertetics László polgármester
9./ Bursa Hungarica pályázat elbírálásáról szóló önkormányzati szabályzat módosítása.
Vertetics László: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést írásban kiadták, a szabályzat
módosítása azért vált szükségessé, mivel a bizottság neve megváltozott. Tulajdonképpen formai
dologról van szó. Javasolja az előterjesztés elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
179/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat
kezdő és folytató fiatalok számára kiírt BURSA Hungarica pályázat
elbírálásáról szóló önkormányzati szabályzat 2. oldal 5. bekezdését az alábbiak
szerint módosítja:
„ A legtöbb ismeret birtokában a helyi önkormányzat által átruházott
hatáskörben a Kulturális és Népjóléti Bizottság bírálja el a pályázatokat,
és dönt az önkormányzati ösztöndíjrész odaítéléséről.”
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
10./ Általános iskola technika terem karbantartása.
Vertetics László: Az előterjesztést írásban kiadták. Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a
napirendhez?
Gyarmati Antal: Az előterjesztésben szerepel, mi indokolja a technika terem karbantartását. Az
1982-ben végzett 8. C. osztály szülői közössége újította fel a leány termet, de e fiú gyakorlati terem
raktárként funkcionált a 2005-ös felújításkor. A munkákra vonatkozóan három árajánlatot kértek.
Az Á.P.R. Bau Kft. ajánlatában nem műgyanta megoldás szerepel, a másik kettőben igen. A
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az Elastic Kft. ajánlatát javasolja a
képviselőtestületnek elfogadásra. Ennek összege bruttó 325.000,- Ft, melynek 50 %-át a Bitbúvár
Alapítvány és a Szülői Munkaközösség fizet.
Vertetics László: Az önkormányzatot 162.500,- Ft terhelné, fontos lenne a terem felújítására, mert a
gyerekek technikai képessége nem jó.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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180/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az általános iskola technika terem karbantartására érkezett
árajánlatok közül az Elastic Kft. (Kaposvár, Dombóvári u. 1.) ajánlatát fogadja
el, melynek összege bruttó 325.000,- Ft. A képviselőtestület a fenti összegnek
az 50 %-át bruttó 162.500,- Ft-ot megtérít a vállalkozó felé, a fennmaradó 50
%-ot a Bitbúvár Alapítvány és a Szülői Munkaközösség fizeti.
A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
Gyarmati Antal igazgató
11./ Webmark Hungary Bt-vel kötött szerződés módosítása akadálymentesítésre.
Vertetics László: E témával kapcsolatos előterjesztést is kiadták írásban és a bizottság tárgyalta is.
Gyarmati Antal: A támogatói szerződés már módosításra került, abban kérték, hogy 1.500 e Ft-ot a
hivatal minőségbiztosítására, 500 e Ft-ot Weblap fejlesztésre fordíthassanak. A Weblap
akadálymentesített lesz, felolvasó szoftvert is tartalmaz. Az akadálymentesítés elkészítésére kértek
3 árajánlatot, melynek alapján legkedvezőbb a Webmark Hungary Bt-é, így a korábbi szerződést
módosították, melyet javasol a testületnek elfogadása. A napirendet a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.
Vertetics László: Ez év november 30-ig be kell fejezni az ÁROP-os pályázatot. Szavazásra teszi fel
az ajánlat elfogadását és a vállalkozói szerződés módosítását.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
181/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a weblap akadálymentesítésére érkezett ajánlatok közül a
Webmark Hungary Bt-jét (Szombathely, Kőszegi u. 28.) fogadja el, melynek
összege 400.000,- Ft + áfa, vagyis bruttó 500.000,- Ft.
A képviselőtestület a Webmark Hungary Bt-vel (Szombathely, Kőszegi u. 28.)
a www. zalalovo.hu internetes cím alatt szereplő internetes portál készítésére
kötött vállalkozói szerződést a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
Így a vállalkozói díj összesen 1.600.000,- Ft + áfára módosul.
A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított vállalkozói
szerződés aláírására.
Határidő: 2010. november 15.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
12./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi munkájáról beszámoló.
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Vertetics László: A társulás 2010. I félévi munkájáról szóló beszámolót írásban kiadták. A társulási
megállapodás tartalmazza, hogy évente két alkalommal be kell számolni az elvégzett munkáról. A
társulási tanács új elnöke Gyutai Csaba Zalaegerszeg Város Polgármestere, 2 elnökhelyettest és 2
vezetőséget tagot is sikerült megválasztani, de még 4 vezetőségi tagra szükség lenne, de ezeket nem
tudták megválasztani. Ennek ellenére 5 elnökségi taggal működnek, a társulás határozatképes.
Decemberben lesz a következő ülés, meg kell próbálni újból a tagok megválasztását.
Gyarmati Antal: A legutolsó a „Learning Enterprises” programból kimaradt Zalalövő. Az Amerikai
Egyesült Államokból érkeznek egyetemisták, akik nyelvoktatást végeznek, itt is volt egy hölgy 3
hétig. Az oktatáson 40 fő vett részt, a Napfény Családi Napközi vállalta az elszállásolását. A
jövőben is várnak ilyet.
Vertetics László: Megkérdezi, hogy a társulás beszámolóját a testület el tudja-e fogadni?
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
182/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2010. I. félévi munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint
elfogadja.
Felelős: Vertetics László polgármester
13./ Aljegyzői álláshelyre pályázat kiírása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A múltkor beszéltek róla, hogy időszerű lenne kiírni az aljegyzői
álláshelyre a pályázatot, ugyanis a törvény előírja, város esetében kötelező. Ez alapján elkészítette
az anyagot. Az aljegyzőnek ügyintézői feladatokat is el kell látnia, nem csak a helyettesítését, ha
szabadságon van. Próbaidőnek minimum 3 hónapot lehet kikötni, de Ő 4 hónapot írna. A felhívást a
közigálláson, a városi tv-ben és a honlapon gondolta közzétenni. A pályázatot november 30-ig
lehetne benyújtani, decemberben döntenének és január 1-től betöltésre kerülhetne az álláshely.
Gyarmati Antal: A személygépkocsi és vezetői engedély, az ne előny legyen, hanem
nélkülözhetetlen feltétel.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Vezetői engedéllyel nem biztos, hogy mindenki rendelkezik.
Vertetics László: A jogszabály alapján városban az aljegyzői álláshelyet kötelező betölteni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Azt nem kellene megvárni, hogy a Közigazgatási Hivataltól felszólítást
kapjanak. A törvényi előírásokat nagyon figyelemmel kísérik. Az ülésekről készült
jegyzőkönyveket is 15 napon belül továbbítani kell. Ezzel kapcsolatosan kéri a jegyzőkönyv
hitelesítőket, amikor szólnak, hogy elkészült, lehetőség szerint minél előbb szíveskedjenek jönni,
aláírni.
Pintér Antal: Véleménye szerint 1 hónappal legyen hosszabb a beadási határidő és február 1-től
kerüljön az állás betöltésre.
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Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Lehet csúsztatni az időpontot, de minimum 10 napig kell fent lennie a
közigálláson a felhívásnak, ez holnap felkerülhetne.
Gyarmati Antal: Ő is egyetért, hogy a pályázat beadási határidőt eltolják, ha nem is egy hónappal,
de 2 héttel.
Vertetics László: Akkor egy hónappal kellene eltolni, januárban a testületi ülés a hónap második
felében várható. December 30. csütörtök legyen akkor a beadási határidő és február 1-től pedig az
állás betöltése.
Gyarmati Antal: Egyéb juttatást is lehet feltüntetni a közigálláson, igény esetén szolgálati lakást
tudunk biztosítani. Javasolja a pályázati felhívásban ez jelenjen meg.
Vertetics László: További észrevétel van-e a napirendhez? Amennyiben nincsen, így a javasolt 3
módosítással – mely szerint a pályázat benyújtásának határideje 2010. december 30., az állás 2011.
február 1-től tölthető be és igény esetén önkormányzati lakást biztosítunk – javasolja a pályázati
felhívás elfogadását.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
183/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete pályázatot hirdet aljegyzői állás
betöltésére.
-

-

-

-

Pályázati feltételek:
igazgatásszervezői vagy állam-és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés,
jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
legalább két éves közigazgatási gyakorlat,
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet, cselekvőképesség.
Pályázathoz csatolni kell:
részletes szakmai önéletrajzot,
iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthessenek.
Ellátandó feladatok:
jegyző helyettesítése és a jegyző által meghatározott feladatok ellátása /főbb
feladatok: testületi – különösen Keménfa Község Önkormányzata – ülések előkészítésében, döntések végrehajtásában közreműködés, közbeszerzési eljárások
bonyolításában részvétel teljes felelősséggel, Ket-ből eredő vezetői ellenőrzési
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feladatok, szabálysértési, birtokháborítási ügyek, hivatali szabályzatok készítésében közreműködés, közoktatással kapcsolatos ellenőrzések, egészségügyi
alapellátás ügyeinek intézése, közalkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos
munkajogi, személyzeti feladatok, személyes gondoskodást nyújtó szociális,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények működési engedély előkészítése,
önkormányzatok közérdekű adatainak közzététele honlapon, illetve közadattárban, stb./
-

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
közbeszerzési eljárásokban szerzett tapasztalat /közbeszerzési képesítés/
személygépkocsi és vezetői engedély
felhasználói szintű számítógépes ismeret
idegen nyelv ismerete /bizonyítvány csatolandó/.
A kinevezés – 4 hónapos próbaidő kikötésével – határozatlan időre szól.
Az aljegyző vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.
Illetmény és juttatás: A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény alapján.
Igény esetén önkormányzati lakást biztosítunk.
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 30.
A pályázat benyújtásának helye: Zalalövő Város Önkormányzata (8999.
Zalalövő, Szabadság tér 1.)
A pályázatot a képviselőtestület a pályázat benyújtására előírt határidőt követő
rendes ülésén bírálja el.
Az állás az elbírálást követően 2011. február 1-től tölthető be.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető a jegyzőtől, tel.: 06/92/571032.
A testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt, intézkedjen a pályázati
felhívásnak a közigálláson és a helyi TV-ben való közzététele ügyében.
Határidő: 2010. november 30., illetve
2011. február 1.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző

14./ Mozgáskorlátozottak Zala Megyei Egyesülete Zalalövői Csoportja kérelmének
megtárgyalása.
Vertetics László: Ismerteti szóban az előterjesztést, mely írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Régóta 20 e Ft-ot adnak, nem tudja, hogy 25 e Ft beleférne-e. Igaz nem nagy összeg, de megkérdezi
Gyarmati Lászlónét, hogy lehetséges-e?
Gyarmati Lászlóné: Akkor kell átcsoportosítani pénzeszközt.
Vertetics László: Az Ő elképzelése volt csak a 25 e Ft.
Gyarmati Antal: Amennyiben 25 e Ft-ot adnak, akkor rendelet módosításra lesz szükség.
Vertetics László: Akkor legyen a 20 e Ft és a következő év elején áttekintik a lehetőséget.
Szavazásra teszi el a 20 e Ft összegű támogatást.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
184/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Mozgáskorlátozottak Zala Megyei Egyesületének
Zalalövői Csoportját 20.000,- Ft, (azaz Húszezer forint) egyszeri támogatásban
részesíti.
A támogatás kifizetése Belső Lászlóné csoportvezető kezeihez történik a
polgármesteri hivatal pénztárából, aki az összeg felhasználásáról a rendezvényt
követő 5 napon belül számlákkal elszámolni köteles a polgármesteri hivatal
felé.
Határidő: 2010. december 15.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
15./ Zalaispa Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási, Operatív Tanácsába, valamint
Felügyelő Bizottságba tag delegálása.
Vertetics László: Felkéri Herczeg Imre alpolgármestert, hogy a napirendi pontot szíveskedjen
előterjeszteni.
Herczeg Imre: Ismerteti szóban az előterjesztést, mely írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Kiegészítésként elmondja, hogy a Zalaispa kettő levelet juttatott el az önkormányzathoz. Az
egyikben kérik még a Társulási Tanácsba tag delegálását. A másik levél szerint a Zalaispa Zrt.
Felügyelő Bizottságot is működtet. Ebbe a delegáló szervezet a Zalaispa Hulladékgazdálkodási
Társulás. Hogy a közszolgálati feladat ellátásában hangsúlyos települések véleménye
érvényesüljön, a Felügyelő Bizottsági tagok delegálásánál a települések önkormányzati vezetőinek
véleményét minden esetben kikérték. A hatályos alapító okirat értelmében a társulás Vertetics
Lászlót delegálta. A közelmúltban lezajlott választások okán lehetőséget szeretne biztosítani a
Zalaispa Zrt. a társulás számára, hogy a delegált tagok esetében tagsági jogviszonyukat
megerősítsék, illetve új tag delegálásáról gondoskodjanak. A Zalaispa Zrt. kéri, hogy 2010.
november 30-ig nyilatkozzunk, hogy nevezett személyt a testületbe megerősíti-e, illetve kit javasol
a társulás számára, hogy a Zalaispa Zrt. Felügyelő Bizottságában a társulás érdekeit képviselje.
Javasolja, hogy a Társulási Tanács, az Operatív Tanács és a Felügyelő Bizottságba is Vertetics
László polgármestert delegálják. A levélben kérik, hogy a testület a határozatban a delegált tag
helyettesítésére egy fő állandó helyettest is nevezzen meg. A polgármesterrel történt egyeztetés
alapján úgy gondolja, hogy állandó helyettest ne nevezzenek meg, hanem esetenként készítsenek
meghatalmazást, amennyiben a polgármesternek egyéb elfoglaltsága lesz.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
185/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
A Képviselőtestület úgy dönt, hogy a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás Társulási Tanácsába, a Társulás Operatív Tanácsába, illetve a
Zalaispa Zrt. Felügyelő Bizottságába Vertetics László polgármestert delegálja.
A képviselőtestület Vertetics László polgármester helyettesítésére állandó
helyettest nem nevez meg, esetenként írásbeli meghatalmazásról gondoskodik.
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A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
döntésről tájékoztassa a ZALAISPA illetékeseit.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
16./ Bitbúvár Alapítvány alapszabályának módosítása.
Vertetics László: Ismerteti szóban az előterjesztést, mely írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Gyarmati Antal: Az érintettet megkérdezte, Gyarmatiné Erdei Elvira vállalja az elnöki teendők
ellátását.
Vertetics László: Megkérdezi, van-e hozzászólás a napirendi ponthoz?
Amennyiben nincsen, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
186/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Bitbúvár Alapítvány
Kuratóriuma alapszabályát módosítja: az elnök Gyarmatiné Erdei Elvira,
kuratórium tagja: Gyarmati Antal.
Határidő: 2010. november 30.
Felelős: Vertetics László polgármester
17./ KEOP pályázat ügyének megtárgyalása.
Vertetics László: E napirendi pont keretében az önkormányzatnak 3 határozatot kellene hoznia.
Először a testületnek hitel igénybevétele ügyében kellene döntenie. Ez ügyben kiosztásra került a
határozati javaslat. A pályázatba bevonnák majd a koncessziós díjat és pályázatot szeretnének
benyújtani az önerő alapra, de jelenleg a hitel igénybevételét kell beírni ahhoz, hogy pályázni
tudjanak.
Megkéri Lónyai Zoltán építési osztályvezetőt, hogy szíveskedjen a másik két előterjesztést
ismertetni.
Lónyai Zoltán: A szennyvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatosan beadott pályázat ügyében
hiánypótlást kértek. Ezért a képviselőtestületnek két határozatot kellene hoznia, melyeket a jövő
héten be kell adni.
Ismerteti szóban az előterjesztéseket, melyek írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Vertetics László: Szavazásra teszi fel az elhangzottakat.
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A képviselőtestület 6 igen szavazattal a következő határozatokat hozta:
187/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
1./ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete fejlesztési célhitel
hitelígérvény kérelem benyújtását (hitel igénybevételét) rendeli el.
A hitel célja: Zalalövő Város csatornázási és szennyvízkezelési feladatai
fejlesztésének finanszírozása.
A hitel összege: 52.695.000,- Ft
A hitel futamideje: 7 év (2011-2017.)
Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, hogy
a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és
jóváhagyja.
Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel az állami hozzájáruláson,
állami támogatáson, a személyi jövedelemadón, valamint az államháztartáson
belülről működési célra átvett bevételein kívüli valamennyi költségvetési
bevételét.
A testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből,
kezességvállalásokból és az igényelt hitelből adódó éves kötelezettségeit
figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. Tv. 88. §. /2/ bekezdésében
meghatározott korlátozás alá.
2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a jegyzőnek, hogy az 1./ pont
szerinti feltételekkel történő hitelígérvény kérelem benyújtása és hitelfelvétel
ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az Önkormányzat képviseletében a
Bankkal megkösse.
Határidő: 2010. november 10.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
188/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja, hogy a
támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét az önkormányzat
saját forrásból és a fenntartó biztosítja.
Határidő: 2010. november 20.
Felelős: Vertetics László polgármester
189/2010.(XI.09.) sz. önkormányzati határozat
Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja és felhatalmazza
a polgármestert a tartalék feletti rendelkezési joggal.
Határidő: 2010. november 20.
Felelős: Vertetics László polgármester

19
Bejelentések:
Vertetics László: Az elkerülő úttal kapcsolatosan novemberben lesz döntés, hogy ki csinálja a
munkát.
Dönteni kell majd a képviselőtestületnek a rendezési tervről, de a terv készítőjével Agg Ferenc úrral
is le kellene ülni, elbeszélgetni, hogy milyen elképzeléseik vannak. A jövő héten hétfőn vagy
kedden érne rá a tervező, délután 13 órakor. Véleménye szerint kedden délután megfelelő lenne.
A mentőállomás ügyében a pályázat benyújtása még nem történt meg, de be kívánják adni.
Gyarmati Antal: A választások óta egy hónap már eltelt és összesen fél év áll rendelkezésre
többcélú társulás kialakítására. Az ajánlásokat be kellene szerezni a pályázat benyújtásához.
Vertetics László: Több polgármesterrel beszélt már, de még van, akivel kell, valószínű, hogy a
göcseji részből is csatlakoznának. December elején véglegesen meg tudná mondani, hogy ki lenne
bent és a december 14-i ülésen tárgyalhatnának róla. Úgy gondolja 16-17 település összejönne.
Gyarmati Antal: Ha szegények is, de igénytelenek ne legyenek. A központi temetőhöz vezető út
murvával való megterítése az felháborító, a nagyobb köveket el kellett volna távolítani, ilyen „baki”
többet ne legyen.
Vertetics László: Mindenszentek előtt utolsó nap vitték, de már rendben van.
Fekete József: A patakai temetőben elkezdték a cédrusok felnyírását, ezt köszöni szépen, de
veszélyesek lesznek, télen ki kellene vágni őket. Árajánlatokat kellene rá kérni.
Az ipari parkban lévő önkormányzati területek értékesítésével kapcsolatosan a következő ülésen
tárgyalni kellene, 0,- Ft vagy 1,- Ft/m2 áron kellene értékesíteni. Az illető 2-3 év múlva fizetne
adót, más esély nincsen arra, hogy ipart hozzanak ide.
A választások előtt mindenki munkahellyel kampányolt. A jövő hónapban legyen ilyen napirendi
pont, tegnap a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén is beszéltek róla. Az
Elanders is partner lenne. Hol hirdetik meg a területeket, azt megbeszélik.
Vertetics László: Van konkrét jelentkező?
Fekete József: Nincsen.
Takács Zsolt: A cédrusok kivágása téli munka lenne, majd átnézik őket, mert egy részét ők is ki
tudják vágni. Ami kockázatos, ahhoz keresnek vállalkozót. Zalalövőn a központi temetőben és a
zalamindszentiben is felmérik ezt és elvégzik, elvégeztetik a szükséges kivágásokat. A testületi
tagokkal ezt megbeszéli majd és árajánlatot is kér.
Vertetics László: Vannak olyan sírok, melyeket elhagytak, régóta nincsenek gondozva. Azok helyét
is ki kellene tisztítani, de a temető katasztert meg kell előtte nézni.
Balaskó Tibort felkérik, az ipari parkkal kapcsolatosan készüljön fel, nagy terület nincsen
önkormányzati tulajdonban.
Pintér Antal: Az eladott területek hasznosítását felül kell vizsgálni, a fékek beépítésre kerültek-e a
szerződésbe. Betonkeverő üzem sem létesült, a kavicsot elszállították.
Vertetics László: Fekete Adrien szerződésében van „fék”, a Tüzép-nél nincsen korlátozás, hogy
előtte hogyan készültek a szerződések nem tudja, de megnézik.
Herczeg Imre: A Csány utcában Császárék előtt a vízelvezető árok katasztrofális, tél végén majd
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géppel lehet csak megcsinálni, itt a tél, burkolt árok, most még kézzel is megoldható. Ezt Ő már
hatszor terjesztette elő.
Vertetics László: Ezzel és a vízelvezetéssel hatalmas a probléma. Kérte a műszaki osztályt, mérjék
fel, hogy milyen probléma van belterületen és külterületen egyaránt és készítsenek tervet. A
lakosság segítségét is kérni kellene, mert mindenre nincsen se idő, se pedig pénz.
Takács Zsolt: A Széchenyi utcában próbálkoztak, de gond az ember és szakember hiánya. Kőműves
egyáltalán nincsen a brigádban. Először a Kufler kastélyhoz az ajtó, ablak kerüljön be. Tudja, hogy
sok bedőlt árok van. A lapot a padkával együtt kell megcsinálni. Fel kell mérni, melyik a
legfontosabb, mert az összeset 6 ember szakértelem nélkül nem tudja ellátni. Legalább egy
kőműves kellene.
Vertetics László: Kéri, hogy a Csány utcában november hónapban csinálják meg, a többit
rangsorolják. Mindenhol probléma, meg kell nézni. Budafán a töltés átvágása sem kis pénzbe
kerülne.
Pintér Antal: A tájház beázása megszűnik, a tető fóliázása elkezdődött. A saját erő fedezetét talán
biztosítják, a pályázat hosszabbítását kell kérni. Szakemberek voltak kint, akik a zsuppolást végzik,
40 nap, ami elfogadható minőség. Bővebben majd a következő ülésen fog erről szólni.
Vertetics László: Idén talán a munkák elkezdődnek.
Fekete József: A Háshágyi utcában 20 cm-es mély vízmosás van. Egy autó kavicsra lenne szükség a
kanyarhoz.
Vertetics László: Kavics van?
Takács Zsolt: Nincsen, de inkább mészkő kellene. A munkát csak megrendelni lehet, de mindez
pénzkérdés, árajánlatot kérhet.
Herman Lajos: Kéri, hogy a Kiskakas vendéglővel szemben a szeméttároló nagyobb legyen, vagy
gyakrabban kellene üríteni.
Takács Zsolt: Sűrűbb ürítést tud ígérni.
A képviselőtestület tagjai a bejelentéseket tudomásul vették.
Vertetics László: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 19,00 órakor
berekeszti.
Kmft.
/: Gáspárné Tóth Zsuzsanna :/
jegyző

/: Vertetics László :/
polgármester
/: Gyarmati Antal :/
jkv. hitelesítő
/: Herczeg Imre :/
jkv. hitelesítő

