Jegyzőkönyv:
Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 14-én /kedden/ 17,00 órakor
megtartott rendes üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.
Jelen vannak: Vertetics László polgármester, Fekete József, Gödörházi Norbert, Gyarmati Antal,
Herczeg Imre, Herman Lajos és Pintér Antal képviselőtestületi tagok.
Valamennyi napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívottak: Gáspárné Tóth
Zsuzsanna jegyző és Lónyai Zoltán építési osztályvezető.
I. A NAPIREND ELŐTT:
Vertetics László: Az üdvözlés és a határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Fekete József és Gödörházi Norbert képviselőtestületi
tagokat.
Vertetics László javaslatára a képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítésére Fekete József és
Gödörházi Norbert képviselőtestületi tagokat kijelöli.
Vertetics László: Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja, hogy a képviselőtestület az
ingatlanügyeket, kölcsönszerződés ügyét és az Aquazala Kft. számla ügyét zárt ülésen tárgyalja
meg, mivel személyiségi jogot, önkormányzati és cég gazdasági ügyét érinti. Így a nyilvános ülésen
a meghívón szereplő 21./ napirendi pont után javasolja megtárgyalni 22./ napirendi pontként a
SZAMANAZ Nonprofit Szolgáltató Kft. kérelmét, 23./ napirendként a település tisztaságáról,
valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló többször módosított 1/2007.(I.25.)
számú önkormányzati rendelet módosítását, 24./ napirendként az általános iskola és a művelődési
központ pályázattal kapcsolatos ajánlatainak elbírálását.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
195/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az ingatlanügyeket, kölcsönszerződés ügyét
és az Aquazala Kft. számla ügyét zárt ülésen tárgyalja meg, mivel személyiségi
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jogot, önkormányzati és cég gazdasági ügyét érintik.
Felelős: Vertetics László polgármester
A képviselőtestület a javaslat alapján az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Előadó: Vertetics László polgármester
2./ A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Vertetics László polgármester
4./ Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
5./ A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 18/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelet
módosítása.
Előadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
6./ A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása.
Előadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
7./ A polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
8./ Az Aquazala Kft. víz- és szennyvízközmű rendszerre vonatkozó 2011. évi felújítási tervének
megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
9./ Általános iskola igazgatói álláshelyre pályázat kiírása.
Előadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
10./ Zalalövő településfejlesztési koncepciójának módosítása, településszerkezeti és szabályozási
terveinek módosításával kapcsolatos tervezési munkák megkezdése, a véleményezési eljárás
elindítása.
Előadó: Vertetics László polgármester
11./ A gyógyszertár 2011. évi bérleti díjának megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
12./ A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény bérleti díjának felülvizsgálata.
Előadó: Vertetics László polgármester
13./ Zalalövő Város Csatornamű Társulat kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
14./ A Gondoskodás Alapítvány tevékenységéről, munkanélküliség helyzetéről szóló tájékoztató
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megtárgyalása.
Előadó: Pintér Antal az alapítvány képviselője
15./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. II. félévi munkájáról beszámoló.
Előadó: Vertetics László polgármester
16./ Általános iskola pedagógiai programjának módosítása.
Előadó: Gyarmati Antal általános iskola igazgató
17./ Napközi otthonos óvoda helyi nevelési programjának módosítása.
Előadó: Németh Éva óvodavezető
18./ Beszámoló az általános iskolai, óvodai feladatok ellátására létrehozott intézményi társulások
tevékenységéről, a társulások pénzügyi helyzetéről, céljairól, az általános iskola, óvoda
működéséről.
Előadó: Vertetics László polgármester
Gyarmati Antal általános iskola igazgató
Németh Éva óvodavezető
19./ Beszámoló az önkormányzat bizottságainak 2010. évben végzett munkájáról.
Előadó: Gyarmati Antal a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Pintér Antal Kulturális és Népjóléti Bizottság elnöke
20./ Zalai Falvakért Egyesületben tagsági viszony rendezése.
Előadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
21./ Stég felajánlása ügyében kötött megállapodás jóváhagyása.
Előadó: Vertetics László polgármester
22./ SZAMANAZ Nonprofit Szolgáltató Kft. kérelmének megtárgyalása.
Előadó: Vertetics László polgármester
23./ A település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló
többször módosított 1/2007.(I.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
24./ Az általános iskola és a művelődési központ pályázattal kapcsolatos ajánlatainak elbírálása.
Előadó: Vertetics László polgármester
II. A NAPIREND TÁRGYALÁSA
1./ Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról.
Vertetics László: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés írásban kiküldésre került, valamint a
könyvvizsgáló véleménye a testületi ülés előtt kiosztásra került. A Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta, hogy a tartozás összege 14,7 millió Ft. A Művelődési
Központnak van 222 e Ft, az általános iskolának 5.675 e Ft, az óvodának 231 e Ft, a hivatalnak
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összesen 8.611 e Ft a tartozása. A tartozások összege 14.740 e Ft. A 30 millió Ft-os
folyószámlahitelből 13.375 e Ft-ot vettek igénybe, így a negatív mindösszesen 28.115 e Ft.
Kintlévőségük is van, Felsőjánosfa Önkormányzata tartozik az iskolához 1.372 e Ft hozzájárulással,
Hegyhátszentjakab 1.100 e Ft-tal az iskolával, óvodával kapcsolatosan, valamint Szaknyér 250 e Fttal. Így a hiány 25.300 e Ft.
Megkérdezi, kinek van kérdése, véleménye, észrevétele?
Gyarmati Antal: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az
önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
196/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III.
negyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a jegyzőkönyvhöz csatoltak
szerint elfogadja.
Felelős: Vertetics László polgármester
2./ A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.
Vertetics László: A 2011. évi költségvetési koncepció is kiküldésre került a meghívottak részére, a
költségvetés kiadási-bevételi adatait tartalmazza. A bizottságok is megtárgyalták a napendi pontot.
Pintér Antal: Igen, a Kulturális és Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a
koncepciót.
Gyarmati Antal: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is elfogadásra javasolja a
koncepciót, végleges költségvetés majd februárban lesz, addig még változhat.
Vertetics László: Megkérdezi, van-e vélemény a kiadott anyaghoz? Megállapítja, hogy nincsen, így
szavazásra teszi fel az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
197/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Vertetics László polgármester
3./ Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Vertetics László: E napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés is kiadásra került. Az állami
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póttámogatások és amiben már döntöttek, azok kerültek átvezetésre. Ismertetni nem kívánja,
mindenki megkapta az anyagot.
Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a napirendhez?
Amennyiben nem, úgy szavazásra teszi fel a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítását.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
24/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet
A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló többször
módosított 6/2010.(II.16.) sz. önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz
csatoltak szerint módosítja.
4./ Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megtárgyalása.
Vertetics László: A lakások és helyiségek bérleti díjára vonatkozó előterjesztést év végén szokták
megtárgyalni. A díjakat 3,5 %-os emelés figyelembevételével javasolják megállapítani, ami az éves
inflációnak felel meg.
Gyarmati Antal: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a bérleti díjakat
és elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé a 3,5 %-os emelést.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
25/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet
A képviselőtestület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó, többször módosított 13/2000.(XI.30.) sz. önkormányzati rendeletét
a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
5./ A helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 18/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati
rendelet módosítása.
Vertetics László: Megkéri a jegyzőnőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan szíveskedjen szólni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A képviselőtestület a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét a törvényhez
kell igazítani, mivel az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység változott, valamint a vásári és piaci
tevékenységnél megszűnt az 500,- Ft-os adófizetési kötelezettség.
Vertetics László: Javasolja a képviselőtestületnek a módosítások elfogadását.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
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26/2010.(XII.16.) sz. önkormányzati rendelet
A képviselőtestület a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 18/2002.
(XII.12.) sz. önkormányzati rendeletét a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint
módosítja.
6./ A polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselőtestület! E napirendi pontnál a szakfeladatok
megnevezése, számozása változott, jogszabály miatt történt átvezetés.
Vertetics László: Javasolja a képviselőtestület felé elfogadásra a polgármesteri hivatal alapító
okiratának módosítását és az egységes szerkezetben kiadott anyagot is.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
198/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
a./ Zalalövő Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 87-88. § - a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 10. §- a alapján Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala
82/2010. (V. 25.) számú határozattal elfogadott Alapító Okiratát a következők szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 4./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. /Ötv.38.§.(1)/
2.) a./ Az Alapító Okirat 5./ pontjában a költségvetési szerv alaptevékenysége a gazdasági
tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendjében megjelölt tevékenységi körök szerint az
alábbiakkal egészül ki:
Szakágazat
4939
8425
8891
8892

Megnevezés
M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás
Tűz-,polgári és katasztrófavédelem
Gyermekek napközbeni ellátása
Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások

b./ Az Alapító Okirat 5./ pontjában a költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladati
besorolása az alábbiakkal egészül ki:
Szakfeladat

Megnevezése
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493909
842532
889102
889201
889921
889922
889935

M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Családi napközi
Gyermekjóléti szolgáltatás
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Otthonteremtési támogatás

3.) Az Alapító Okirat 9./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési szerv besorolása:
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Éves költségvetése magában foglalja az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek
kiadási keretének, létszámkeretének és egyes bevételeinek tervezését. Ellátja - a munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás alapján - önállóan működő költségvetési
szerveinek (Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda, Zalalövői Általános Iskola, „Salla” Művelődési
központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola) pénzügyi-gazdasági feladatait.
A polgármesteri hivatal ellátja Csöde Község Önkormányzata, Keménfa Község Önkormányzata
működésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.
4.) Az Alapító Okirat 12./ pontja törlésre kerül.
5.) Az Alapító Okirat módosítása 2010. december 28. napján lép hatályba.

b./ Zalalövő Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 38. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 87-88.§-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított
292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet 10. §-a alapján az alábbi egységes szerkezetű Alapító Okiratot
adja ki:
1./ A költségvetési szerv neve: Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala
2./ A költségvetési szerv székhelye: 8999. Zalalövő, Szabadság tér 1.
3./ A költségvetési szervet létrehozó határozat: 8/1990.(X.10.) számú önkormányzati határozat
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. /Ötv. 38. §.(1)/
5./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Alaptevékenységi szakágazat:
841105

Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
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A költségvetési szerv alaptevékenysége a gazdasági tevékenységek egységes ágazati
osztályozási rendjében megjelölt tevékenységi körök szerint:
Szakágazat

Megnevezés

3600
3700
3811
3821
4211
4221
4222
4299
4939
4950
5210
5221
6810
6820
7500
8129
8130
8411
8414
8419
8421
8425
8542
8621
8622
8623
8690
882
8821
8822
8891
8892
8899
8903

Víztermelés, - kezelés, - ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Nem veszélyes hulladék gyűjtése
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás – technikai célú közmű építése
Egyéb m.n.s. építés
M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás
Csővezetékes szállítás
Raktározás, tárolás
Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
Saját tulajdonú bérelt ingatlan adásvétele
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat – egészségügyi ellátás
Takarítás
Zöldterület kezelés
Általános közigazgatás
Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai
Külügyek
Tűz-, polgári és katasztrófavédelem
Felsőfokú oktatás
Általános járóbeteg – ellátás
Szakorvosi járóbeteg – ellátás
Fogorvosi járóbeteg - ellátás
Egyéb humán egészségügyi ellátás
Önkormányzati szociális támogatások
Önkormányzati pénzbeli ellátások
Önkormányzati természetbeni ellátások
Gyermekek napközbeni ellátása
Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek,
programok, valamint támogatások
Esélyegyenlőséget és társadalmi integrációt elősegítő komplex és speciális
közfeladatok, programok és támogatások
Múzeumi tevékenység
Sportlétesítmény működtetése
Sporttevékenység és támogatása
Egyéb sporttevékenység
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás

8904
9102
9311
9312
9319
9603
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A költségvetési szerv alaptevékenységének szakfeladati besorolása:
Szakfeladat Megnevezése
360000
370000
381103
382101
421100
422100
422200
429900
493909
495000
522110
522130
681000
682001
682002
750000
812900
813000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841126
841127
841133
841401
841402
841403
841901
841902
842155
842532
854234
862101
862102
862231
862301
862302
869037
869041
869042
882000

Víztermelés, - kezelés,-ellátás
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Út, autópálya építése
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
Elektromos, híradás – technikai célú közmű építése
Egyéb m.n.s. Építés
M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás
Csővezetékes szállítás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Állat – egészségügyi ellátás
Egyéb takarítás
Zöldterület – kezelés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő – választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő – választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselő – választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő
szolgáltatások
Közvilágítás
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Központi költségvetési befizetések
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
Szociális ösztöndíjak
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Foglalkozás – egészségügyi alapellátás
Fogorvosi alapellátás
Fogorvosi ügyeleti ellátás
Fizikoterápiás szolgáltatás
Család – és nővédelmi egészségügyi gondozás
Ifjúság – egészségügyi gondozás
Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
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882111
882112
882113
882114
882115
882116
882117
882118
882119
882121
882122
882123
882124
882125
882129
882202
882203
889102
889201
889921
889922
889928
889935
889936
890301
890302
890441
890442
910203
931102
931201
931901
960302

Rendszeres szociális segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj alanyi jogon
Ápolási díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Családi napközi
Gyermekjóléti szolgáltatások
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
Otthonteremtési támogatás
Gyermektartásdíj megelőlegezése
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program – és egyéb támogatása
Közcélú foglalkoztatás
Közhasznú foglalkoztatás
Múzeumi kiállítási tevékenység
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
Versenysport- tevékenység és támogatása
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
Köztemető fenntartás – és működtetés

6./ A költségvetési szerv illetékességi területe:
A költségvetési szerv illetékességi területe: Zalalövő város, Csöde község és Keménfa község
közigazgatási területére tejed ki.
Az Okmányiroda illetékességi területe: Zalalövő, Csöde, Keménfa, Zalaháshágy, Zalacséb,
Vaspör, Ozmánbük és Salomvár települések közigazgatási területe.
Az építéshatóság illetékességi területe: Zalalövő, Csöde, Keménfa, Zalaháshágy, Zalacséb,
Vaspör, Ozmánbük és Salomvár települések közigazgatási területe.
A gyámhivatal illetékességi területe: Zalalövő, Csöde, Keménfa, Zalaháshágy, Zalacséb, Vaspör,
Ozmánbük és Salomvár települések közigazgatási területe.
7./ Az irányító szerv neve: Zalalövő Város Önkormányzatának képviselő – testülete
8./ Az irányító szerv székhelye: 8999. Zalalövő, Szabadság tér 1.
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9./ A költségvetési szerv besorolása:
Gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van.
Éves költségvetése magában foglalja az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek
kiadási keretének, létszámkeretének és egyes bevételeinek tervezését. Ellátja - a munkamegosztás
és felelősségvállalás rendjére vonatkozó megállapodás alapján - önállóan működő költségvetési
szerveinek (Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda, Zalalövői Általános Iskola, „Salla” Művelődési
központ, Könyvtár és Alapfokú Művészeti Iskola) pénzügyi-gazdasági feladatait.
A polgármesteri hivatal ellátja Csöde Község Önkormányzata, Keménfa Község Önkormányzata
működésével és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is.
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A képviselő–testület – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. /Ötv. 36. § (1) /
11./ A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
A foglalkoztatottak jogviszonya részben köztisztviselő, akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény az irányadó. A foglalkoztatottak között vannak közalkalmazottak is,
akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik, vannak
továbbá munkavállalók, akikre a Munka törvénykönyve (1992. évi XXII. törvény) szabályait kell
alkalmazni. Egyes feladatok ellátása megbízási szerződés keretében történik ezekre a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó.
Záradék
Az Alapító Okirat 2010. december 28-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 82/2010.(V.25.) számú
határozattal elfogadott Alapító Okirat hatályát veszti.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az alapító okirat aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő. 2010. december 28.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
7./ A polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Jogszabály változása miatt vált szükségessé a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítása és kivették belőle a Cigány Kisebbségi
Önkormányzatot, mivel megszűnt.
Vertetics László: Szakfeladat módosítás és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat megszűnése miatt
van az átvezetés. Javasolja képviselőtestület felé elfogadásra.
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A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
199/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
8./ Az Aquazala Kft. víz- és szennyvízközmű rendszerre vonatkozó 2011. évi felújítási
tervének megtárgyalása.
Vertetics László: Az elmúlt ülésen tárgyalta a képviselőtestület a víz és csatornadíjakat. A testület
részéről felmerült, kevés az az összeg, melyet az ivóvízrendszer felújítására fordítanának. 750 e Ft
tétel volt benne 5 tűzcsap cseréjére, ez átkerült, valamint 525 e Ft tartalék van, amennyiben olyan
jellegű dolog nem jön közbe. A szennyvíznél nem volt probléma.
Gyarmati Antal: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést a testületnek, igaz nem elégedettek az összeggel, de van egy kis tartalék. Kérték, a
koncessziós díj terhére végzendő nagyobb beruházást előre jelezzék a műszaki osztály felé, hogy
meg tudják tekinteni. Az Aquazala Kft. képviselője ezt meg is ígérte.
Vertetics László: Javasolja, hogy a kiadott előterjesztést fogadja el a képviselőtestület és a nagyobb
munkák megkezdése előtt a hivatal dolgozóit értesítsék.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
200/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a koncessziós díj terhére 2011. évben a zalalövői regionális
ivóvízellátó és szennyvíz rendszereken végzendő fejlesztéseket és felújításokat
a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztés szerint elfogadja.
A képviselőtestület kéri, hogy a nagyobb beruházások előtt értesítsék a
polgármesteri hivatal építési- és településüzemeltetési osztályát.
A testület elkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az Aquazala
Kft-ét.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Vertetics László polgármester
9./ Általános iskola igazgatói álláshelyre pályázat kiírása.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Tisztelt Képviselőtestület! Az általános iskola igazgatói álláshelyre a
jogszabályi előírások figyelembevételével készítette el a pályázati felhívást.
A megbízás feltétele:
- felsőfokú iskolai pedagógus végzettség és szakképesítés, továbbá pedagógus-szakvizsga,
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másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- nevelési- oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló
alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan
időre szóló alkalmazás,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázathoz csatolni kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési
elképzeléssel,
- a büntetlen előéletet igazoló - 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítványt,
- iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul /az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek/.
A vezetői megbízás időtartama öt év, melynek kezdő időpontja 2011. augusztus 1., befejező
időpontja 2016. július 31.
Juttatások: A közalkalmazotti törvény alapján /besorolási bér+magasabb vezetői pótlék/
Az intézményvezető vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A pályázat benyújtásának határideje 2011. április 30.
A megbízás 5 évre, maximum 10 évre adható. A pályázati felhívásban foglalt határidőket a
polgármesterrel egyeztette.
Vertetics László: Megkérdezi a testületi tagokat, megfelelne-e a megbízás, ha 5 évre szólna? 2011.
június végén tudnának dönteni és 2011. augusztus 1-től szólna a vezetői megbízás.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
201/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat

-

Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet a
Zalalövői Általános Iskola /8999. Zalalövő, Rákóczi u..1./ igazgatói munkakör
betöltésére.
Az igazgató főbb feladata: Az általános iskola szakmai irányítása, vezetése,
illetve mint önállóan működő költségvetési szerv, alapító okiratában
meghatározott feladatok ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása.
Intézményvezetői megbízás feltétele:
felsőfokú iskolai pedagógus végzettség és szakképesítés, továbbá pedagógusszakvizsga,
másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
nevelési- oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,
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magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázathoz csatolni kell:

-

a pályázó szakmai önéletrajzát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel,
a büntetlen előéletet igazoló - 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítványt,
iskolai végzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolatát,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul /az elbírálásban
résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek/.

-

A vezetői megbízás időtartama öt év, melynek kezdő időpontja 2011.
augusztus 1., befejező időpontja 2016. július 31.
Juttatások: A közalkalmazotti törvény alapján /besorolási bér+magasabb
vezetői pótlék/
Az intézményvezető vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja: Zalalövő Város
Önkormányzatához /8999. Zalalövő, Szabadság tér 1./ 2011. április 30-ig
írásban, postai úton.
A pályázatok elbírálásának módja és határideje: A pályázatokat Zalalövő
Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el az intézményfenntartó
társulásban
résztvevő
önkormányzatok
polgármestereinek
előzetes
egyetértésével. A döntés előtt a képviselőtestület az intézmény nevelőtestülete,
alkalmazotti közössége és a szülői szervezete véleményét beszerzi a
pályázatokról, illetve a pályázók személyéről.
A testület 2011. június 30-ig dönt a pályázatokról.
A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető a polgármestertől /Tel.:
92/371-034/, illetve a jegyzőtől /Tel.: 92/571-032/.
A testület utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a pályázati felhívás
megjelentetése érdekében.
Határidő: 2010. december 30.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
10./ Zalalövő településfejlesztési koncepciójának módosítása, településszerkezeti és
szabályozási terveinek módosításával kapcsolatos tervezési munkák megkezdése, a
véleményezési eljárás elindítása.
Vertetics László: Egyszer már a napirendi ponttal kapcsolatosan tárgyaltak a tervezővel. Holnap
délután 11 órakor lesz itt a tetőtéri tanácskozóteremben a projektindító értekezlet, melyen
előreláthatóan a minisztérium, szakhatóságok, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. részéről is részt
vesznek. Aki a testület részéről részt kíván venni az értekezleten, azt szívesen látja.
Lónyai Zoltán: A testület az előterjesztésben szereplő pontokat korábbi eljárásban véleményezte.
Vertetics László: Hány helyre küldik el az anyagot és mire várható a visszaérkezés?
Lónyai Zoltán: Körülbelül 30 helyre kerül elküldésre és egy hónap múlva talán visszaérkeznek a

15
vélemények.
Vertetics László: Amikor minden szakhatóság véleményezte, utána újból a testület elé kerül
januárban vagy februárban.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
202/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület elfogadja Zalalövő Város településszerkezeti és
szabályozási terveinek módosításáról szóló településfejlesztési koncepcióját.
Felelős: Vertetics László polgármester
11./ A gyógyszertár 2011. évi bérleti díjának megtárgyalása.
Vertetics László: Az előterjesztést írásban kiadták, a gyógyszertár havi bérleti díja 137 e Ft + áfa
volt az idei évben. Az infláció mértékével kívánják emelni, így 2011. január 1-től havi 142 e Ft +
áfa összegben javasolják megállapítani.
Gyarmati Antal: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tegnapi ülésén a napirendi
pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Azt szeretné elmondani, hogy a tegnapi bizottsági ülésen minden testületi tag jelen volt, a napirendi
pontokat 3 órán keresztül tárgyalták, azért van most olyan csend az ülésen.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
203/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalalövő, Kossuth L. u. 2/A. szám alatti „Gyógyszertár”
bérleti díját 2011. január 1-től 142.000,- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg.
A felek a bérleti díj összegét évente felülvizsgálják.
A testület utasítja a polgármesteri hivatalt, hogy a változást közölje a bérlővel,
a bérleti szerződést az összeg vonatkozásában módosítsa, és a továbbiakban
ennek megfelelően szedje be a bérleti díjat.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
12./ A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény bérleti díjának felülvizsgálata.
Vertetics László: A Támasz Alapszolgáltatási Intézmény havi 15 e Ft + áfa bérleti díjat fizet. Az
infláció mértékével emelnék ezt is, így 15.500,- Ft + áfa lenne a bérleti díj. Tudomása szerint a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság e témát is tárgyalta.

16
Gyarmati Antal: Igen, és az intézménnyel kapcsolatosan felmerült, miért ilyen alacsony a bérleti díj
összege. Máshol általában ingyen adják rendelkezésre, ezért javasolják a szerény emelést.
A tegnapi bizottsági ülésen az is kiderült, hogy korábban jól finanszírozták az intézményt, de lehet,
ahhoz is hozzájárulást kell fizetni.
Vertetics László: A költségvetési koncepció elkészült, lehet, hogy tagi hozzájárulást kell fizetni. 8
millió Ft éves szinten a hiány, lakosságarányosan nem nagy összeget tesz ki. Elfogadható az
összeg?
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
204/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézménnyel kötött
megállapodást az alábbiak szerint módosítja:
3.1. A használatba vevő a használatba adó részére 15.500,- Ft/hó+ÁFA
használati díjat fizet 2011. január 1-től.
A felek a használati díj mértékét évente felülvizsgálják
Utasítja a polgármesteri hivatalt, hogy a változást közölje a használóval, a
megállapodást az összeg vonatkozásában módosítsa, és a továbbiakban ennek
megfelelően szedje be a díjat.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
13./ Zalalövő Város Csatornamű Társulat kérelmének megtárgyalása.
Vertetics László: Írásban érkezett kérelem a Csatornamű Társulattól. Az önkormányzat kezességet
vállalt, így 180 e Ft-ot kellene adni a kamatköltségekhez. Továbbá 629.622,- Ft összegben adtak
kölcsönt a társulat részére. Ezt a hagyatéki eljárás miatt nem kapták meg, így 2011. február 28-ig
kérik a visszafizetési határidő meghosszabbítását.
Gyarmati Antal: Nem tudnak mit tenni, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
javasolja meghosszabbítani a kölcsön visszafizetési határidejét és a kamat kifizetését.
Vertetics László: A Csatornamű Társulat felé mennyit fizettek ki?
Gyarmati Lászlóné: 4.600 e Ft-ot az I-III. negyedévben, melyben a kamat és a működési
költségekre adott pénz is benne van.
Vertetics László: Szavazásra teszi fel az előterjesztésben foglaltakat.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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205/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalalövői Csatornamű Társulat részére 2010. évben még
plusz 180.000,- Ft támogatást biztosít a kamatköltségek kifizetéséhez.
A képviselőtestület a 131/2010.(VII.30.) sz. önkormányzati határozatát
módosítja, így a 629.622,- Ft kölcsön visszafizetésének határidejét 2011.
február 28-ig meghosszabbítja.
A testület utasítja a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésnek megfelelően a
szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2010.december 31., illetve
2011. február 28.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
14./ A Gondoskodás Alapítvány tevékenységéről, munkanélküliség helyzetéről szóló
tájékoztató megtárgyalása.
Pintér Antal: Kiegészítésként elmondja, hogy 1992. óta működik az alapítvány. Az előterjesztés
után 199 fő az álláskeresők száma, mivel a közcélú foglalkoztatás megszűnt, így a bejelentkezés
növelte a létszámot. 2003. október 1-től működteti az alapítvány a 4M programot, mely 2011.
október 30-ig szól. A programot évente pályáztatják. 2010. február 4-től a civil házban működik a
munkaügyi képviselet, mely szintén a program keretén belül fut. A mentor Erdei Gergő. A projekt
május 31-én jár le, de bízik benne, hogy tovább megy a program. Szeretnék, ha nem csak Zala
megyei településekre terjedne ki a hatáskörűk, hanem Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab,
Őrimagyarósd települések is igénybe vehessék. Ezt a minisztérium felé kérvényezték.
Fekete József: Hány nem regisztrált álláskereső lehet Zalalövőn?
Pintér Antal: Felméréseik alapján 180-200 fő között van az a létszám is.
Fekete József: A megváltozott munkaképességűek milyen %-a az aktív munkaerőhöz képest és
hogyan viszonyulnak az alkalmazáshoz?
Pintér Antal: Zalalövő-Bagod közt 89 fő az, aki a programban regisztrált. Ebből 24 fő helyezkedett
el. Aki 20 főt alkalmaz, az 1 főt köteles foglalkoztatni, amennyiben nem, abban az esetben 960 e Ftot kell fizetnie az állam felé. Az önkormányzat és intézményei is alkalmaznak ilyen személyt, az
Elanders Kft. fizet 10 fő után 960 e Ft/fő összeget. Van, aki Bagodban is foglalkoztat és van olyan,
aki támogatással.
Vertetics László: A közhasznú foglalkoztatás jövőben várható módja is szóba került. A Zalai Hírlap
is foglalkozott vele, még döntés nincsen, de jó lenne tudni hogyan alakul, mert már december
közepe van.
Pintér Antal: Az álláskeresők közül 104 fő 24 hónap feletti, 88 fő ellátásban nem részesül, csak a
munkaügyi központtal együttműködik.
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Gödörházi Norbert: Milyen végzettségűek?

Pintér Antal: Általános iskolai végzettség nélküli 3 fő, általános iskolai végzettségű 66 fő,
szakmunkásképzőt végzett 64 fő, gimnáziumot, szakközépiskolát, technikumot 49 fő, főiskola és
egyetemi végzettséggel 3-3 fő rendelkezik.
Életkor szerinti megoszlás a következő: 18-25 év 31 fő, 26-35 év 33 fő, 36-45 év 48 fő, 45 év felett
76 fő, pályakezdő 17 fő.
Gödörházi Norbert: A pályakezdő felsőfokú végzettségű személy elhelyezkedése kicsi. Itt nem
tudnak megélhetést találni, pedig jó lenne, ha itt tudnának maradni.
Vertetics László: Régen is probléma volt, hogy nagy számban találtak volna munkát. Az
önkormányzat intézményein kívül még kevesebb olyan üzem van, ahol el tudnának helyezkedni.
Próbálkoznának vállalkozásfejlesztés ügyben is lépni, bíznak benne lesz olyan személy, aki a
vállalkozásoknak segít, hogy el tudjanak indulni. Több év kell ahhoz, hogy valamilyen változás
legyen itt.
Amennyiben nincsen több kérdés, vélemény, észrevétel, akkor megköszöni a tájékoztatást és majd
egy év múlva visszatérnek rá.
A képviselőtestület tagjai a tájékoztatót tudomásul vették.
15./ Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2010. II. félévi munkájáról
beszámoló.
Vertetics László: Kiegészítésként elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás Elnöksége
megalakult 5 fővel. A múltkori alkalommal kellett volna még 4 fő elnökségi tagot választani, de
nem sikerült, így 5 fővel működnek.
Gyarmati Antal: Az iskolának is vannak támogatásai, társulási normatíva nélkül nem tudnák
finanszírozni a gyógytestnevelést. Három féle normatívát kapnak a többcélú társuláson keresztül.
Vertetics László: Megkérdezi, van-e hozzászólás a beszámolóhoz?
Amennyiben nincsen, szavazásra teszi fel.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
206/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
2010. II. félévi munkájáról szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak
szerint elfogadja.
Felelős: Vertetics László polgármester
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16./ Általános iskola pedagógiai programjának módosítása.
Vertetics László: Az anyagot írásban kiadták.
Gyarmati Antal: Kormányváltást követően jogszabályváltozás történt, ezért kell módosítani az
iskola Pedagógia Programját, mely két témára terjed ki. A módosításhoz a szakértői véleményt is
beszerezték, javasolja elfogadásra a képviselőtestület felé.
Pintér Antal: A Kulturális és Népjóléti Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
képviselőtestület felé.
Vertetics László: Törvényi területen volt változás, javasolja a képviselőtestület fogadja el.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
207/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Zalalövői Általános Iskola Pedagógiai Programját a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
Felelős: Gyarmati Antal igazgató
17./ Napközi otthonos óvoda helyi nevelési programjának módosítása.
Németh Éva: Az Óvoda Helyi Nevelési Programja a gyermekkép, óvodakép cím alatt két helyen
módosulna. Az egyik értelmében az óvoda tudatosan kerüli a nemi sztereotípiák erősítését, elősegíti
a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását” mondat helyébe a következő
lép „az óvoda nem ad helyet az előítéletek kibontakozásának sem társadalmi,sem nemi, sem egyéb
értelemben.”
A második utalás a migráns gyermekek esetében „interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét” kívánta meg az óvodáktól és óvodapedagógusoktól, ami valójában nyelvi, szakmai szempontból is megvalósíthatatlan, és szintén vitatható követelményeket állít mind az óvodapedagógusok, mind az intézmények elé. Ennek helyébe a következő lép:
„ A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (a továbbiakban: migráns) gyermekeinek óvodai
nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi
integrálását, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét.”
Ehhez nem kellett szakértői vélemény.
Vertetics László: A bizottság ezt is megtárgyalta.
Pintér Antal: Igen, a Kulturális és Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
módosítást a képviselőtestületnek, melyet a kormányrendelet változása indokol.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

20

208/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programját a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosítja.
Felelős: Németh Éva óvodavezető
18./ Beszámoló az általános iskolai, óvodai feladatok ellátására létrehozott intézményi
társulások tevékenységéről, a társulások pénzügyi helyzetéről, céljairól, az általános
iskola, óvoda működéséről.
Vertetics László: A napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztések írásban kiküldésre kerültek.
Pintér Antal: A Kulturális és Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
képviselőtestületnek.
Vertetics László: Sajnos a születések száma csökken, így gondok lesznek a létszámmal az
iskolában, és az óvodában is további csökkenés várható. Talán a gyermeknevelési kedv
megváltozik, ha a jogszabályok kedvezően változnak.
Gödörházi Norbert: Van arról adatunk, hogy hány általános iskoláskorú gyermek jár más
településre?
Gyarmati Antal: Nem tudja megmondani, talán a hivatalban tudnának erre választ adni.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Nem sok, csak pár fő.
Herczeg Imre: Tudomása szerint Salomvárra 8. osztályba 1 fő, 7. osztályba 1 fő, 6. osztályba 2-3 fő,
5. osztályba nem tudja hány fő jár.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Bagodba bölcsődébe visznek gyermeket, mert az anyuka Zalaegerszegen
dolgozik. Az iskolába nem tudják hány fő jár, de ki tudják mutatni a következő ülésre, ha
szükséges.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
209/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület az általános iskolai, óvodai feladatok ellátására létrehozott
intézményi társulások tevékenységéről, a társulások pénzügyi helyzetéről,
céljairól, az általános iskola, óvoda működéséről szóló beszámolókat a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: Vertetics László polgármester
Németh Éva óvodavezető
Gyarmati Antal általános iskola igazgató
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19./ Beszámoló az önkormányzat bizottságainak 2010. évben végzett munkájáról.
Vertetics László: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak, valamint a Kulturális és
Népjóléti Bizottságnak kellett beszámolót készítenie, mivel utóbbi bizottság kettőből olvadt össze,
az Egészségügyi, Szociális és Ifjúságvédelmi Bizottságból, valamint az Oktatási, Kulturális és
Sportbizottságból. A beszámolókat írásban kiadták.
Gyarmati Antal: A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke új, kettő ülést tartottak
a választások óta. A hivatal dolgozóinak a munkájára hagyatkoztak, hogy elkészítsék a beszámolót.
Pintér Antal: A Kulturális és Népjóléti Bizottság beszámolóját is a hivatal dolgozói készítették el.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A hivatal dolgozói a korábbi jegyzőkönyvek alapján készítették, máskor
is így szokott lenni.
Vertetics László: Megköszöni az előző külsős bizottsági tagoknak a munkáját, akik 4 évig részt
vettek benne és most nem kerültek be, a jelenlegi tagoknak pedig jó munkát kíván.
Javasolja a beszámolók elfogadását.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
210/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,
valamint a Szociális és Népjóléti Bizottság 2010. évben végzett munkájáról
szóló beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Felelős: bizottságok elnökei
20./ Zalai Falvakért Egyesületben tagsági viszony rendezése.
Vertetics László: A napirendi ponttal kapcsolatosan adtak ki írásos anyagot.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Korábban belépett Zalalövő az egyesületbe, mert szerették volna már
elindítani a tanyagondnoki szolgáltatást. A tagdíj fizetését elhanyagolták, az éves díj 30 e Ft. Most 2
évet ki kellene fizetni. Jó lenne valahova tartozni a tanyagondnoknak is és segítséget nyújtanak
busz, embléma beszerzésében. Szakmai napokra is összehozzák a falugondnokokat. Ő javasolná a
tagság megújítását.
Herczeg Imre: A Zalai Falvakért Egyesület a falugondnoki hálózatot fogja össze. Mennyi pénz ez?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: A tanyagondnok is szerepet játszik ebben és 30 e Ft/ év a tagdíj.
Vertetics László: Javasolja, hogy az egyesületben maradjanak tagok, mert segítik a tevékenységet.
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A képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
211/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület úgy dönt, hogy a Zalai Falvakért Egyesületben továbbra is
fenn kívánja tartani egyesületi tagságát és két évre vonatkozóan vállalja a
30.000,- Ft/év, összesen 60.000,- Ft tagsági díj kifizetését.
A képviselőtestület utasítja a polgármesteri hivatalt, hogy a döntésről
tájékoztassa a Zalai Falvak Egyesületét, valamint a pénzösszeg átutalása
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Vertetics László polgármester
Gáspárné Tóth Zsuzsanna jegyző
21./ Stég felajánlása ügyében kötött megállapodás jóváhagyása.
Vertetics László: Szabó Géza felajánlotta az önkormányzatnak további hasznosításra a Borostyán
tavon lévő, általa létesített „csónakkikötő stéget”. A tó keleti oldalán a gáttól kb. 50 m távolságban
elhelyezkedő stéget megtekintették, mely értéktelen, teljesen felújításra szoruló állapotban van.
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Az elején ott volt a kölcsönző.
Gödörházi Norbert: Ami a vízben van?
Gáspárné Tóth Zsuzsanna: Igen.
Vertetics László: Javasolja, hogy vegyék át a stéget és fel kellene újítani a következő szezonra,
hogy használni lehessen. Kéri a képviselőtestület a megállapodást hagyja jóvá.
Gödörházi Norbert: A tónál a strand részre beruházást nem terveznek, mély a belépés.
Vertetics László: A kavics, föld kikopott, valamit tenni kell, hogy normálisan lehessen a tóba
bemenni. Fix kő kellene a strandrészre. 2-3 méteres körzetben 3 belépő van, tavaszra meg kellene
oldani. A mosdó felújítását az ÁNTSZ előírta, a végső megoldás új építése lenne, de még nincsen
pályázati lehetőség, de talán lesz.
Gyarmati Antal: Javasolja, fogadják el a stéget, mely a modellezőknek is jó lehet.
Vertetics László: A Zaladepó felajánlotta a segítségét, hogy a munkába beszáll.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
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212/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület Szabó Géza 1163. Budapest, Batsányi J. u. 28-32. szám
alatti lakos által felajánlott csónakkikötő stégről készült megállapodást a
jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint jóváhagyja.
Felelős: Vertetics László polgármester
22./ SZAMANAZ Nonprofit Szolgáltató Kft. kérelmének megtárgyalása.
Vertetics László: Ismerteti a kérelmet, mely írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva. Javasolja, hogy
csak január hónapra biztosítsanak 12.800,- Ft előleget a Kft. részére. Tavaly 10 fő volt, most 12 fő
veszi igénybe a Napfény Családi Napközit. A költségvetés tárgyalásakor tudnak majd konkrétan
dönteni, azért javasol egy hónapra előleget kifizetni.
Gyarmati Antal: A kérelemben az egy főre jutó költség annyi, mint tavaly volt. 14 fő nem lesz
biztosítható egész évben, azért 12 főre adták be igényüket.
Vertetics László: Megkérdezi, van-e vélemény, Amennyiben nincsen, javasolja a képviselőtestület
fogadja el az egy havi előleget, melynek összege 12.800,- Ft/fő, a többi ügyében pedig majd a
költségvetés tárgyalásakor döntsenek.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:
213/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
A képviselőtestület a SZAMANAZ Nonprofit Kft. (Zalalövő, Széchenyi u. 4.)
részére a családi napközi működéséhez 2011. január hónapra 153.600,- Ft
támogatási előleget biztosít.
A támogatás további biztosítása érdekében a képviselőtestület a 2011. évi
költségvetésének tárgyalásakor dönt.
A testület utasítja a polgármesteri hivatalt, hogy a fenti előleg kiutalása
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011. január 31.
Felelős: Vertetics László polgármester
23./ A település tisztaságáról, valamint a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló
többször módosított 1/2007.(I.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Vertetics László: Az elmúlt hónapban megállapították 2011. évre vonatkozóan a hulladékszállítás
díját. Akkor arról volt szó, hogy az Ispa díj 100 %-ban beépítésre kerül. Az Operatív Tanács
javasolta a Társulási Tanácsnak, hogy csak 80 %-ban kerüljön beépítésre. Ez 2010. évben 75 %
volt. Most 2011. január 1-től ez hetente 120 l-es edényzet esetén 11,- Ft-ot jelentene, vagyis 316,Ft helyett 305,- Ft+áfa lenne a díj. Természetesen minden díjtételnél lenne csökkenés. A 80 l-es
edényzet heti ürítési díja 280,- Ft+ áfa összegre, a 60 l-es edényzeté 268,- Ft+ áfa díjra módosulna,
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valamint a 60 l-es műanyag emblémás zsák 301,- Ft/ürítés + áfa lenne.

Gyarmati Antal: Ritkán adatik meg, hogy valamit csökkentsenek, egyetért az elhangzottakkal.
A képviselőtestület 7 igen szavazattal a következő rendeletet hozta:
27/2010.(XII.16.) 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.
24./ Az általános iskola és a művelődési központ pályázattal kapcsolatos ajánlatainak
elbírálása.
Vertetics László: Érdekeltségnövelő támogatásra, szakmai informatikára nyújtott be pályázatot a
művelődési központ és az általános iskola. Felkéri Pintér Antalt, hogy szíveskedjen a napirendi
ponttal kapcsolatosan szólni.
Pintér Antal: A tavasz folyamán nyújtottak be pályázatot, melyen 541 e Ft-ot hagytak jóvá,
technikai eszközök, bútorzat beszerzésére. Ők komplett hangfalak, kábelek beszerzésére szeretnék
fordítani. Erre vonatkozóan kért kettő árajánlatot. Az egyiket a Demton Stúdió és Hangszerbolt
(Nagykanizsa, Arany J. u. 12.) adta, ennek összege bruttó 645.400,- Ft. A másik árajánlatot a
SYNCOPA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Bagod, Kossuth L. u. 3.) küldte, ennek összege bruttó
575.600,- Ft. Javasolja, hogy egészítsék ki az 541 e Ft-ot és a SYNCOPA Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt. ajánlatát fogadja el a testület.
Vertetics László: A különbség 34.600,- Ft.
Az általános iskolában 1 millió Ft támogatás áll rendelkezésre, valamint van 2 szoftver, az egyik a
tanuló nyilvántartó, a másik a könyvtári. Ezen szoftverek meghosszabbítására évente 360 e Ft-ot
fizetnek. Izzóra, monitorra, nyomtatóra kértek árajánlatokat, melyeket szeretne ismertetni. (Írásban
a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Javasolja, hogy a nyomtatóra és monitorra adott ajánlatok közül a Salla Comp Bt. (Zalalövő,
Széchenyi u. 6.) ajánlatát fogadja el a testület, az izzókra pedig az AVSpecialista Kft.(1071.
Budapest, Lövölde tér 2/A.) által adott bruttó 93.625,- Ft összegűt.
Gyarmati Antal: Tudomása szerint jövőre felére csökken a támogatás összege. Az ajánlatok
ugyanolyan típusú eszközre szólnak.
Gödörházi Norbert: Ez tulajdonképpen talált pénz, ha lesz lehetőség, akkor jövőre is pályázzanak.
Vertetics László: Jó lenne, ha a hivatal is igénybe vehetné. Talán egy millió Ft értékben a hivatalnak
is lehet más címen pályáznia.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:
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214/2010.(XII.14.) sz. önkormányzati határozat
a./ A képviselőtestület a hangosító berendezésre adott árajánlatok közül a
SYNCOPA Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (Bagod, Kossuth L. u. 3.)
ajánlatát fogadja el, melynek összege bruttó 575.600,- Ft.
b./ A képviselőtestület a nyomtatóra és monitorra beszerzett árajánlatok közül a
Salla Comp Bt. (Zalalövő, Széchenyi u. 6.) ajánlatát fogadja el, mely
alapján a színes lézernyomtató ára bruttó 114.000, Ft, a beszerzendő 10 db
monitor ára bruttó 30.000,- Ft/db.
A 2 db projektor lámpára adott árajánlatok közül a képviselőtestület az
AVSpecialista Kft.(1071. Budapest, Lövölde tér 2/A.) által adott ajánlatot
fogadja el, melynek összege bruttó 93.625,- Ft/db.
A képviselőtestület felkéri a művelődési központ és az általános iskola
igazgatóját, hogy a fenti termékek beszerzése ügyében a szükséges intézkedést
tegyék meg.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: Pintér Antal művelődési központ igazgató
Gyarmati Antal általános iskola igazgató
Bejelentések:
Vertetics László: Mint már említette a 86-os elkerülő úttal kapcsolatosan holnap 11 órakor lesz a
projektindító értekezlet, aki részt tud venni, szívesen látja.
Herczeg Imre: Köszönetet szeretne mondani a Csány utcában végzett munkáért, jól működik,
szépen megoldották.
Herman Lajos: Kérdése, ha 20 cm hó esik, akkor egy hétig kell benne járni, vagy eltakarítják egykét napon belül, pl. a gyógyszertár előtt.
Vertetics László: Megpróbálják rendbe tenni.
Takács Zsolt: Autók is állnak ott.
Herman Lajos: Köszöni a parkolót a budafai imaházhoz.
Vertetics László: Használják egészséggel.
Gödörházi Norbert: A volt ÁFÉSZ bolt előtt Zalamindszenten a járdáról a hó nincsen eltakarítva.
A morvai útra síkkosság-mentesítő anyag mikor lesz?
Vertetics László: Só és homok lesz kihelyezve, de javasolja, ne használják az utat, középen vájus,
meredek. A hegyen keresztül vezető utat megpróbálják rendbe hozni. Györe János pincéjénél van
valami vízfolyás.
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Takács Zsolt: Megnézték, nem csőtörés van, forrás formában jön a víz, kaviccsal kicserélték, ma is
ott voltak, hogy autóval lehessen járni. A talajban ennyi víz mostanában nem volt. Máshol is kellene
szivárgókat készíteni.
Vertetics László: Az Operatív Program akciótervben tudomása szerint lesz 100 %-os
támogatottságú pályázati lehetőség. Már felvették az illetékessel a kapcsolatot, ez nem csak hegyi
utakra vonatkozna.
Gödörházi Norbert: Lesz mezőgazdasági utakra is.
Vertetics László: Összekötő útra is lesz 100 %-os és kerékpárútra is 100 %-os támogatás.
Pintér Antal: A budafai parkoló ügyében volt döntés. A haranglábhoz történt gyűjtés. A
vashulladékot ki értékesítette, a pénz kinél van, mire fordították?
Takács Zsolt: A fő szervező Novák Ambrus volt, ők vitték el.
Vertetics László: Megkérdezik mi történt vele, mert a harangláb nem készült el.
December 28-án kerül sor az önkormányzatok közötti hagyományos sportnap megrendezésére. 4-4
fős csapatok vesznek részt, teke és futballmérkőzésre kerül sor. Kéri Gyarmati Antalt, hogy a
futballcsapatot szervezze meg, a tekével kapcsolatosan felkéri Baksi Ferencet.
Herman Lajos: Nem tudja hol akadt el, miért nem készült el.
Vertetics László: Megkérdezi, van-e még bejelentés? Amennyiben nincsen, megköszöni
mindenkinek az éves munkáját. Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, Boldog
Új Évet kíván mindenkinek.
A képviselőtestület tagjai a bejelentéseket tudomásul vették.
Vertetics László: Megköszöni a megjelenést, a képviselőtestület rendes ülését 18,45 órakor
berekeszti.
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