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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 307/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármesteri beszámolót elfogadta.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 308/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A képújságon közzéteendő hirdetések érvényben lévő díját 2016. évben nem emeli meg.
A 2010. évben megállapított díjakat kell 2016. évre alkalmazni.
2/ A temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 13/2005. /VI.10./ számú Ör. 1. számú
melléklete és 2. számú melléklete nem változik.
3/ A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete 12. sz. melléklet melléklete nem változik.
4/ A gépjármű elhelyezési kötelezettség megváltásáról szóló 15/1998. (IV.21.) Ör. 8/A. § /6/
bekezdése és 2. számú melléklete nem változik.
5/ Az állattartásról szóló 12/2004. (IV.21.) Ör. 1. sz. melléklete nem változik.
6/ A közterület használatáról szóló 6/1998. (III.31.) Ör. 1. sz. melléklete nem változik.
7/ Az út- és közműépítési hozzájárulás fizetési kötelezettségéről szóló 12/2003. (VI.13.)
számú Ör. 6. § /1/-/2/-/3/ bekezdése, valamint a 7. § /1/ bekezdése nem változik.
8/ A lakások bérletéről szóló 10/2006. (IV.21.) Ör. 24. § /1/-/2/ bekezdése nem változik.
9/ Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló
15/2005.(VI.10.) sz. Ör. 1. sz. melléklete nem változik.
10/ A decemberi soros testületi ülésig készüljön előterjesztés a Hegyalja utca 40. szám alatti
épület bérleti díjának megállapítására. A díjmegállapítás alapja az legyen, hogy profitorientált
vagy nem profitorientált szervezet veszi igénybe az épületet.
Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár mb.
intézményvezető
11/ felkéri a polgármestert, hogy a decemberi soros testületi ülésre a Gránit Gyógyfürdő Zrt.,
a Karos Park Kft. és a Csetneki Ügyvédi Iroda bevonásával dolgoztassa ki a Termáltó és
Ökopart működtetésének rendszerét, az üzemeltetési feladatokkal, vállalt kötelezettségekkel,
tervezhető bevételekkel.

Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató
Biczó Tamás Karos Park Kft ügyvezető
Csetneki Ügyvédi Iroda

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 309/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./A Fürdő Vendégházra vonatkozó bérleti díj összegét 2016. január 1-jétől- december 31-ig
tartó időszakra 6.000.000.Ft bruttó összegben állapítja meg, amely mentes az ÁFA alól.
2./ A bérleti díj bruttó 1.000 ezer Ft erejéig az önkormányzat szükség szerinti beruházásokat
elvégzi a bérlővel egyeztetve, a befizetésekhez igazodik a beruházások teljesítése.
3./ A bérlő kötelezettséget vállalt a Sport Hotel „B” épületének üzemeltetésére határozatlan
időtartamra, melynek keretében 1(egy) szoba teljes felújítását és berendezését vállalja
2016.évben is.
4./ A szerződés módosítására a Képviselőtestület e tárgyban hozott előző évi határozatában
foglaltaknak megfelelően kerüljön sor.
5./Felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított szerződést a Gránit Zrt-vel aláírja.
6./ Felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát a szerződésmódosítás elkészítésére.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Csetneki Ügyvédi Iroda

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 310/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros város településrendezési eszközeinek módosítását határozza el az alábbi
programpontok alapján:
- Gránit gyógyfürdő beépíthető területének fejlesztése/növelése;
- Gránit gyógyfürdő telephely-kialakításra építési övezet létrehozása;
- Karos-Park Kft. – Önkormányzati közös telephely kialakítás;
- A 2038 hrsz.-ú telek belterületbe vonása- a behiáki D-i területen lévő erdőterületből
egy kb. 12 m széles sáv csökkentésével kell megoldani a belterületi nagyság egyensúlyt
- HÉSZ módosítás/javítás: HÉSZ 20.§ (3) bekezdés B-C-D-E oszlopok 7. sora; 21.§ (4)
bekezdés B-C oszlopok 6. sora; 22.§ (4) bekezdés C. oszlop 6. sora; 36.§ (4) bekezdés G.
oszlop 2-3-4-5. sorának javítása.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítására irányuló
tervezési munkát a közbeszerzés szabályai alapján indítsa el, és nyújtsa be a
képviselőtestületnek az erre vonatkozó ajánlati felhívást.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 311/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a közös önkormányzati hivatal jegyzőjét, hogy a bizottsági ülésen elhangzottakat
tekintse hivatalos bejelentésnek, és az ott elhangzottak alapján az önkormányzati jelképek
használata vonatkozásában az önkormányzati rendelet alapján a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens
2/ Felkéri a Gránit Gyógyfürdő Zrt vezérigazgatóját, hogy a fürdő üzleti érdekeit sértő
névhasználat ügyében a szükséges jogi intézkedéseket tegye meg.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén az
Önkormányzat érdekeit a határozat 2. pontjában megjelöltek szerint képviselni szíveskedjen.
Határidő: 2015.december 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó- polgármester úr számára a határozat átadása

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 312/2015. (XI.26.) számú határozata:
A Képviselőtestület
felkéri és felhatalmazza a polgármestert, amennyiben 36 főnél több lesz a jogosult kérelmező,
akkor az önkormányzat a szociális célra elkülönített keret terhére vásároljon annyi tűzifát,
annyi köbmétert, ahány jogosult igénylő van.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 313/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Képviselőtestület Zalakaros Város 2015. I.- III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást
elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
1./ Felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy dolgoztasson ki egy
olyan eljárási rendet, amely az önkormányzati kintlévőségek behajtása érdekében teendő
intézkedések szabályozását tartalmazza, az egyes intézkedések megtételére nyitva álló
határidők megjelölésével. Az eljárási rendbe ki kell térni az adott intézkedés megtételéért
felelős munkakörök vagy munkavállalók megjelölésére. Amennyiben a felelősség kör az
érintett munkavállaló munkaköri leírásában nem szerepel, akkor azzal ki kell egészíteni. Az
eljárási rendnek ki kell térnie az egyes tartozás típusok érvényesítése során megteendő jogi
eljárásokra is azzal, azaz arra nézve is eligazítást kell adni hogy milyen összeghatár felett kell
egy adott jogi lépés, pl. fizetési meghagyást, felszámolást, végrehajtást megtenni. Meg kell
határozni, hogy mely ügyekben milyen feltételek mellett, milyen időtartamra és ki adhat
fizetési haladékot. Azon követelések esetében, ha nem jogszabály állapítja meg az igény
érvényesítési határidejét, elő kell írni az esedékességtől számított 15 nap után a fizetési
felszólítás megküldését. A fizetési határidő felszólításába 15 napnál hosszabb nem lehet,
ennek az érvénytelen elteltét követő 15 napon belül az adott ügyben szükséges további jogi
intézkedéseket meg kell tenni. Az eljárási rendbe meg kell határozni hogy a behajtás mely
szakaszában kerülnek az ügyek átadásra, ügyvédi irodának vagy végrehajtónak. Az eljárási
rend kidolgozására a képviselőtestület 14 napos határidőt biztosít.
2./ felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy készítessen kimutatást
arra, hogy a követelés állományból mely követelések számítanak behajthatatlannak és miért,
továbbá arról hogy a követelések közül melyek megtérülése bizonytalan és milyen okból.
Továbbá mely követelések tekinthetők behajthatónak. Ezen túlmenően a hivatal jelölje meg,
hogy milyen jogi lépéseket célszerű tenni a követelések gyors érvényesítése érdekében. A
követelések osztályozására a képviselőtestület 30 napos határidőt biztosít.
Határidő: 1. pont: 2015. december 31.
2. pont: 2016. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 314/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót a következő kiegészítéssel elfogadja:
Felkéri a jegyzőt, készítessen utasítást arra vonatkozóan, milyen módszerekkel történjen a
jövőben az adóellenőrzés, a jövő évre pedig konkrét ellenőrzési tervet, mellyel az adómorál
minden szinten való minél jobb befolyását érheti el az önkormányzati adóhatóság.
Határidő: 2015. január 20.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
2/ Felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés készítésekor tegyen javaslatot, hogy a hivatal
költségvetésében kerüljön elkülönítésre továbbképzési keret, melynek felhasználásáról a
jegyző rendelkezik.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 315/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Karos Park Kft. I-III. negyedéves beszámolóját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a
jövő évben az idei év tapasztalatain alapuló bérköltségek már a tervbe kerüljenek beépítésre,
illetve a tervekben nem a nyereség hatékonyság, hanem a költséghatékonyság legyen a
szempont, valamint az ügyvezetőnek a javadalmazása is ezen költséghatékonyság figyelembe
vételével kerüljön megtervezésre.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezetője

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 316/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Karos Park Kft. részére Karos-Park Kft. – Önkormányzat közös telephely megvalósítási
tanulmányterv készítésére 609.600,- Ft fejlesztési célú pénzeszközt biztosít a 2015. évi
költségvetés közműtervek elkészítésére nevesített fejlesztési célú céltartalék terhére.
Határidő: 2015. december 21.- szerződés elkészítése
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás ügyvezető
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 317/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Felkéri a KAROS-PARK Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kertmozi melletti, a Temetővel
szembeni (Liget utcai), a Hősök terénél lévő játszótéri eszközöket azonnali hatállyal bontsa el.
A Kertmozi melletti játszótér kerül újjáépítésre.
2./ A Hősök terén a lebontásra kerülő játszótér helyén parkosítást valósíttat meg.
3./ A Temetővel szembeni játszótér helyén az elbontást követően családi pihenő helyet
alakíttat ki.
4./A Képviselőtestület támogatja, hogy a Bodahegyi játszótér üzemeltetése kerüljön át a
KAROS-PARK Kft-hez, míg a tulajdonosi jog a Turisztikai Egyesületnél marad.
5./A Képviselőtestület felkéri a KAROS-PARK Kft. ügyvezetőjét, hogy a nem használható
játszótér elemek értékesítésében közreműködjön, az értékesítésre alkalmatlan faanyagokat
pedig tűzifaként felhasználja.
6./ Az 1-3. pontban meghatározott beruházások költségeit a 2016.évi költségvetésben kell
megtervezni és finanszírozni.
Határidő: 1. pont- bontás: azonnal
1-3. pont: 2016. évi költségvetésben tervezni és ütemezni
4-5. pont: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Biczó Tamás Karos-Park Kft ügyvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 318/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ a mostani ülésen nem tárgyalja a IV. negyedévi rendkívüli munkavégzésből származó
költség elszámolását, a Karos Park Kft az első 11. havi lezárt könyvelése alapján készített
kalkulációt készítse el a decemberi soros ülésre és a tervezett adatok alapján dönt a
képviselőtestület az előirányzat felhasználásának szükségességéről.
Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Novák Ferenc Polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás Karos-Park Kft ügyvezető
2/ felkéri a polgármestert, hogy készítsen előterjesztést döntési javaslattal a képviselőtestület
számára az önkormányzati igényeknek megfelelő mikrobusz beszerzésére.
Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Novák Ferenc Polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 319/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ elfogadja a Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon megépített Élménytó és Ökopart
karbantartására fordított bruttó 7.027.651,- Ft üzemeltetési költségét.
2./ a vállalási díj összegét a I./2015. (II.13.) számú költségvetési rendelet 5. pontjában a
Termáltó és Ökopart működtetési költségeire előirányzott 15 millió forintból biztosítja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a benyújtott költségek teljesítésének jóváhagyására.
Határidő: 2015. december 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
4./ Felkéri a polgármestert, hogy a jövő évre vonatkozóan miután van egy sztenderd állapot,
nincsenek kritikus vízminőségek, az önkormányzat szíveskedjen felülvizsgáltatni a
szakértővel, hogy a tervben szereplő vizsgálatok számossága szükséges-e.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 320/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
felkéri a polgármestert, hogy a decemberi soros testületi ülésre a Gránit Gyógyfürdő Zrt., a
Karos Park Kft. és a Csetneki Ügyvédi Iroda bevonásával dolgoztassa ki a Termáltó és
Ökopart működtetésének rendszerét, az üzemeltetési feladatokkal, vállalt kötelezettségekkel,
tervezhető bevételekkel.
Határidő: 2015. december 3. érintettek számára egyeztetés
2015. december 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgató
Biczó Tamás Karos Park Kft ügyvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 321/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 18., 19., 20., 21., 23., 37., 38., 45., 46. számú napirend zárt
ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./
pontjára.
A zárt ülés keretébe történő napirendek tárgyalására későbbiekben kerül sor.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 322/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság Pénzügyi és a Városüzemeltetési,
Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság javaslatát elfogadva a városmarketinges munkáját nem
kívánja értékelni.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 323/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy 2015. évben is kiírásra kerüljön az Adventi környezetszépítő verseny
kategória függetlenül a településen.
2/ A város díszítésének figyelemmel kísérésére, a verseny kiírásában és elbírálásában való
közreműködésre az alábbi összetételű ad- hoc bizottságot hozza létre:
Czirákiné Pakulár Judit, Benkőné Gulyás Edit és Magyar Mária képviselők.
3/ A versenyben maximum 6 díj kerül kiadásra, egyenként 15 e Ft/fő összegű jutalmat állapit
meg.
4/ A nyertesek a 2016. februári Lakossági Fórumon vehetik át a jutalmakat, melynek
pénzügyi fedezetét, 90.000,- Ft-ot, a 2016. évi költségvetés önkormányzati fejezete terhére
biztosítja.
Határidő: 2015. december 10. (1. pont)
2016. január 5. (2. pont) (értékelés)
2016. február 28. (4. pont)
Felelős: Ad-hoc bizottság
Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 324/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Tudomásul veszi a parlagfű elleni védekezés 2015. évi programjáról szóló tájékoztatást.
2/ Elrendeli a parlagfű elleni helyi védekezés 2016. évi programjának kidolgozását, melyben
kiemelt figyelmet kell fordítani a külterületi ingatlanok parlagfű- és gyommentesítésének
figyelemmel kísérésére.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 325/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A gyógyhelyfejlesztési stratégiára vonatkozóan érvényben tartja a november 12-i ülésén
hozott határozatát.
Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 326/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri az Innovatív Dél-zalai Vidékfejlesztési Egyesület elnökét, hogy a Piac Üzemeltetési
Szabályzatot dolgozzák át, tekintettel arra, hogy a helyhasználat ellenőrzésére megjelölt
közterület- felügyelet 2015. november 1-jétől megszűnt.
2./ Az átdolgozott Szabályzatot ismételten a képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2015. december 16Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 328/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Felhatalmazást ad „Zalakaros város honlapjának (www.zalakaros.hu) teljes szerkezeti,
tartalmi és megjelenési (dizájn) fejlesztésének kivitelezésére és karbantartására
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú ajánlati felhívás kibocsátására.
2. Az 1. pontban megjelölt eljárás ajánlati felhívását az előterjesztés szerint jóváhagyja.
3. Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívás aláírására és kibocsátására.
4. A beszerzési eljárást meghívásos formában kell lefolytatni.
5. Az ajánlatok értékelésére 3 tagú bizottság kerül felállításra melynek tagjai:
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester – asszony, Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző,
Németh Ferenc informatikus, informatikabiztonsági szakértő; Molnár Veronika –
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. mb. ügyvezető.
6. Felhatalmazza a polgármestert a Turisztikai Egyesület és az önkormányzat közötti belső
megállapodás aláírására a honlap aloldalainak jogosultságai, hozzáférések pénzügyi
ráfordítások, karbantartás kérdéseinek rendezése érdekében.
7. A honlap kialakítás (mindkét aloldal) és a webtárhely költségét Zalakaros Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésében biztosítja.
8. A beszerzési eljárás teljes körű szakmai előkészítésére (kiemelten az ajánlati felhívás), az
ajánlatok érékelésére, a lebonyolítás koordinálására szakértőként bízza meg a TC
Informatika Kft-t, melynek képviseletében Németh Ferenc ügyvezető jár el. A megbízás
díja a felhívásban való közreműködés és bírálati szakasz befejezéséig valamint a honlap
üzemkész átadásig terjedő két szakaszában, a nyertes ajánlat bruttó vállalási árának 2%2%-a.
9. Felhatalmazza a polgármestert a határozott idejű megbízási szerződés aláírására
Határidő: 2015. november (ajánlati felhívás kiküldése)
2016.január 30. első körös egyeztetés
2016. február 28. második körös egyeztetés
2016. március 30 (honlap átadása)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző,
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens
Molnár Veronika – Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. mb. ügyvezető.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 329/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, a „Gyógyhelyi Központ fejlesztés építési engedélyezési terveinek áttervezése”
tárgyú, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban:
1.1 az eljárást eredményessé nyilvánítja;
1.2. a T. J. Terv Bt. (8315 Gyenesdiás, Béke u. 32.) ajánlattevő ajánlatát érvényessé
nyilvánítja,
1.3. az eljárás nyerteseként T. J. Terv Bt. (8315 Gyenesdiás, Béke u. 32.) ajánlattevő
ajánlatát hirdeti ki 1.570.000,- Ft + Áfa ajánlati árral.
2./ A szolgáltatás költségét az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosítja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja a tervezői szerződést az engedélyezési tervek
áttervezésére.
4./ Felhatalmazza a polgármestert az építési engedélyezési kérelem benyújtására 2016. január
8-ig ig, a leszállított terveket pedig 2 napon belül nyújtsa be az eljáró építési hatósághoz.
Határidő: 2015. december 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 330/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1) Az úttal nem rendelkező ingatlanok, illetve közúti kapcsolattal nem rendelkező
útszakaszok rendezése érdekében belterületen a rendezési terv szerinti utak
kialakításához szükséges útterületek lejegyzését, kisajátítását abban az esetben
kezdeményezi, amennyiben az érdekelt ingatlantulajdonosok településrendezési
szerződés keretében átvállalják annak teljes költségeit.
2) A Képviselőtestületi döntésről az érintett ingatlantulajdonosokat értesíteni kell.
Határidő: azonnal (2015. november 27.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 331/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1) Egyetért a Thury György EGSZ földhasználatában lévő Zalakaros 029, 030, 032, 034, 059 és
084 hrsz-ú utak önkormányzati tulajdonba vételével.
2) Felkéri a Hivatalt, hogy az 1. pontban említett utak önkormányzati tulajdonba vétele
érdekében a szükséges intézkedéseket (ZMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály, ZMKH Nagykanizsa Járási Hivatal Földhivatali Osztály megkeresése) tegye meg.
3) Felkéri a Hivatalt, hogy az utak önkormányzati tulajdonba kerülése után az utak
rendbetételéhez, karbantartásához szükséges munkálatok (utak kitűzése, fák, bokrok kivágása,
áteresz építése, kaszálások) elvégzéséről gondoskodjon.
4) Az utak rendbetételének, karbantartásának költségét a 2016. évi költségvetés dologi
kiadásainak terhére biztosítja, azzal, hogy a költségek felülvizsgálatával, pontos felmérések
alapján biztosított ténylegesen indokolt, költséghatékony megoldással történjen az átvett
mezőgazdasági utak rendbetétele, karbantartása.

Határidő: 2. pont: 2015. december 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 332/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi
módosításokkal fogadja el:
1.1./ A bölcsőde vezetője köteles gondoskodni az intézménybe beíratott gyermekek
jelenlétének naponta történő figyelemmel kíséréséről. Amennyiben egy gyermek az adott
hónapban 8 nap távolléttel rendelkezik, köteles szóban illetve írásban is felhívni a szülők
figyelmét arra, hogy 10 napnál több mulasztás esetén a fenntartó részére nem kerül
folyósításra az állami normatív támogatás a gyermek ellátása után, ezért a gyermek
igazolatlanul ne hiányozzon.
1.2./ A kihasználtságról, hiányzásokról a bölcsőde vezetőjének a fenntartó részére havi
jelentést kell készítenie minden hónap 15-ig. A fenntartó e jelentések alapján dönthet a
gondozási díj megemeléséről.
1.3./ Az intézménybe történő felvételi eljárás során, a felvételről megszületett döntést
követően a szülő köteles a gyermeket legkésőbb 1 hónapon belül az intézménybe vinni, annak
szolgáltatásait igénybe venni. Amennyiben a felvételt követő 1 hónapon belül nem veszik
igénybe a gyermek részére a bölcsődei gondozást, úgy a beírása törlésre kerül.
1.4./ Az intézmény vezetője tájékoztassa a bölcsődében gondozott gyermekek szüleit a
hiányzások következményeiről, a gyenge kihasználtsági mutatók hátrányairól, melyek a
fenntartó részére megnehezítik az intézmény fenntartását.
1.5./ Az intézményegység vezetője a fenti határozat értelmében végezze el a Felvételi
szabályzat módosítását, megfeleltetve a Fenntartó szándékának.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Szenyéri Lászlóné Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde megbízott
intézményvezetője

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 333/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Beszerzési eljárást indít „Karosi Krónika megjelentetése 2016. évben” tárgyban.
2/ Az 1. pontban megjelölt eljárás ajánlati felhívását azzal fogadja el, hogy az ajánlati
felhívásban a fekete-fehér változat mellett a színes változatra is kérjen ajánlatot az
önkormányzat.
3/ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívás aláírására és kibocsátására.
4/ A Karosi Krónika megjelentetési költségét Zalakaros Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: 2015. november 27. (ajánlati felhívás kiküldése)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 334/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, a „Új egészségház építési engedélyezési terveinek elkészítése” tárgyú, hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban:
1.1 az eljárást eredményessé nyilvánítja;
1.2. a Stílus Kft. (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 2.) ajánlattevő ajánlatát érvényessé
nyilvánítja,
1.3. az eljárás nyerteseként a Stílus Kft. (8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 2) ajánlattevő
ajánlatát hirdeti ki 640.000,- Ft + Áfa ajánlati árral.
2./ A szolgáltatás költségét az önkormányzat a 2015. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja a tervezői szerződést az engedélyezési tervek
elkészítésére.
Határidő: 2015. november 27.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Magyarné Kovács Judit

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 335/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Köszönettel vette Táborvölgyi B. István képzőművész úr megkeresését, de úgy gondolja,
hogy nem él a lehetősséggel.
2. Felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat válaszlevélben köszönje meg a
képzőművész úr felajánlását.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Mb. igazgató

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 336/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Támogatja a törekvést. A majdani együttműködés részleteit ki kell dolgozni és vizsgálni kell a
kapcsolat Zalakaros városát érintő hatásait. Az önkormányzat mindennemű előzetes
kötelezettségvállalás nélkül fogadja el az együttműködés lehetőségét.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tótivánné Dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 337/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2015. évi Közbeszerzési Terv módosítását az 1. sz. melléklet szerint elfogadja:
2/ Felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt az egységes szerkezetbe foglalt 2015.
évi közbeszerzési terv város honlapján való megjelenítésére.
Határidő: 2015. november 27.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 338/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 2015. évi Közbeszerzési Szabályzat módosítását az előterjesztés szerint az alábbi
kiegészítéssel fogadja el:
- a bruttó 200 eFt-ot meghaladó de a 2 millió Ft-ot el nem éri beszerzések vonatkozásában az
ajánlattételi felhívás kibocsájtására illetve a beérkezett ajánlatok vonatkozásában az eredmény
megállapítására úgy hatalmazza fel a képviselőtestület a polgármestert, hogy amennyiben a
beszerzés tárgya tárgyévi költségvetésben nevesített, akkor a polgármester dönt, amennyiben
a beszerzés tárgya a tárgyévi költségvetésben nem került nevesítésre, a döntés joga ezen
ügyekben csak a tárgyévi költségvetésben meghatározott polgármesteri felhasználási keretig
terjed, az e feletti beszerzéseknek a döntés joga a képviselőtestületnél marad.
Határidő: 2015. november 27.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 339/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ az önkormányzat tulajdonában álló térkőgyártó gépet az önkormányzat telephelyén
térítésmentesen bérbe adja a Zala Megyei Rendőr főkapitányság részére
2./ felkéri a polgármestert, hogy a használatra tervezett épületekre egy minimális bérleti díj
megállapítására tegyen javaslatot.
3./ egyetért azzal, hogy a bérleti szerződés határozott időtartamra, a rendőrség parkolójának a
térkő gyártására vonatkozzon.
4./ egyetért azzal, hogy a bérbevevő köteles az összes géppel kapcsolatos javítási,
karbantartási költséget, valamint a gép által felhasznált összes víz, villamos és mindennemű
energia költséget viselni, valamint a foglalkoztatni tervezett közfoglalkoztatottak
munkáltatása a bérbevevő feladata és az önkormányzat se munkairányítót se szociális ellátást,
se munkaruhát, semminemű munkavégzéssel kapcsolatos mellékszolgáltatást nem biztosít.
Határidő: 2015. december 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 340/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzati útőr programban történő részvételi
szándékot jelentse be a Zala Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályához.
2./ felhatalmazza a polgármestert, folytasson egyeztetést a Karos Park Kft. ügyvezetőjével a
programban elvégezhető feladatokról és az igénybejelentésbe történő beépítéséről.
Határidő: 2015. december 2.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezetője

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 341/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi
változtatásokkal javasolja jóváhagyni:
1.1/ az intézmény közösségi ház egységének szervezeti felépítését úgy hagyja jóvá, hogy az
igazgató mellett egy szervező közalkalmazotti jogviszonyban és egy gondnok munka
törvénykönyves jogviszonyban alkotja a közösségi ház egységet.
1.2./ nem biztosít takarítói létszámot az intézmény részére.
1.3./ felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy az SZMSZ
munkaidő beosztásra vonatkozó szakaszánál az szerepeljen, hogy a munkaviszonyra
vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény /MT/, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi
XXXIII. Törvény előírásai az irányadóak, illetve legyen rögzítve, hogy a közösségi ház
egység dolgozóinak foglalkoztatása munkaidőkeretben történik.
1.4./ felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy az SZMSZ
munkaköri leírásokra vonatkozó szakaszánál az szerepeljen, hogy a munkaköri leírásokat a
szervezeti egység módosulása, személyi változás, valamint feladat változása esetén azok
bekövetkezésétől számított 10 napon belül módosítani kell.
2./ a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési engedélyezett létszámkeretét 2016.
január 1-jétől 3,6 főben állapítja meg. Az intézmény költségvetésének tervezetét ez alapján
kell elkészíteni.
Határidő: 2015. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár megbízott
intézményvezetője
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Interpelláció
Novák Ferenc: A Hotel Karos Spa vezérigazgatója irt nekem egy levelet, amelyben kéri azt,
hogy a testületi ülésen olvassam fel. Ez pedig a következő. „Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt
Képviselőtestület, Tisztelt Önkormányzat! 2015 szeptemberében lettem az Önök döntését
kézhez az IFA tárgyában. Engedjék meg hogy pár gondolatot hozzáfűzzek a döntésükhöz.
Azért csak most mert az első három levelet inkább a fiókba tettem. Tisztelettel szeretném
megkérdezni, megkérdezték-e a szállodákat, a szakma, a turizmus véleményét a döntés előtt?
Információm szerint nem. Nem érzik-e úgy hogy ezen döntésük szembe megy a Kormány
által elképzelt folyamattal amely meghirdette az adócsökkentést, vagy az IFA-ra nem
vonatkozik? Tudják-e azt a tényt, hogy a szállodák bevételei most sem általánosságba, de
Zalakaroson sem éri el a 2007-es árbevételt? Ez volt a válság előtti árbevétel. Az Önök 7 %os emelése akkor, amikor az infláció közelit a nullához. Tény hogy ezzel a vendég többet fizet
és mivel ezt a szállodásban fizeti ki, a szállodának tudja be a növekedést. Tényként közöltek
egy döntést és semmilyen magyarázatot, kiegészítést nem tettek hozzá. Lehet, hogy nem is
érezték ennek szükségességét? Szeretném tisztelettel megkérdezni, hogy a szállodák által
beszedett és az önkormányzat bevételébe jelentős szerepet játszó IFA-ból mennyit forgatnak
vissza a szállodába lévő vendégek részére? Mert mi a szálloda bevétel 75 %-át visszaforgatjuk
saját vendégeink szolgáltatásaira. Úgy gondolom, hogy minden szállodásnak jól esett volna a
döntéssel egy időben az emelkedésnek egy részét vagy teljes összeget az egyesület marketing
tevékenységének bővítésére szánták volna, egy is maradt volna az állam által hozzáadott
összeg. Engedjék, meg mint a Magyar Turizmus Zrt. volt elnöke, a Karos Spa
vezérigazgatójaként mélységes felháborodásomat fejezzem ki hogy ilyen döntést hoztak és
ilyen módon kommunikáltak az érintettekkel. Kérem a Polgármester urat amennyiben
lehetőséget lát a testületi ülésen olvassa fel a levelemet. Továbbra is maradok tisztelettel
Üsztöke Botond vezérigazgató.”
Megválaszoltam a levelet. Több oldalon keresztül részletes számításokkal és egyebekkel,
amelyet tájékoztatásképpen elküldtünk a vezérigazgató úrnak. Azt mondta, hogy köszöni
szépen a tárgyilagos tájékoztatást, szívesen felolvasom a levelemet is ha a képviselőtestület
igényli.
Tisztelt Vezérigazgató Úr! Levelére az alábbiakat kívánom reflektálni. Igaza van, a turizmus
szereplőivel is nemcsak illik, hanem kötelező is az egyeztetés. Ennek megvannak a fórumai és
a felelősei. A Képviselőtestület szándéka az volt, hogy egyrészt forrásokhoz jusson úgy hogy
bővíti e rendkívül fontos terület anyagi lehetőségeit, erre is várunk javaslatokat, hiszen
szakemberekre bíztuk e területek gondozását. Sajnos többször nem működik kellő képpen
sem a kommunikáció sem a szakmai egyeztetések. A képviselőtestület több lépést tett a
turizmus területén, a turizmusért felelős alpolgármester kinevezése, a Nonprofit Kft. 51 %-os
tulajdonrészének megvásárlása, a Kft. vezetői poszt és a városmarketinges poszt együttes

ellátása, stb. az előrelépés érdekében. Bízunk abban, hogy a megtett és a megteendő döntések
hozzájárulnak a Karosi turisztikai potenciál növeléséhez, a hatékonysághoz, a szakmaiság
növeléséhez. Ezekbe számítunk az Ön tudására, szakmai tanácsaira, aktív részvételére.
Tisztelt Vezérigazgató Úr! Az adózással kapcsolatos döntések, adómértékek megállapításával
kapcsolatosan az önkormányzatnak nincs egyeztetési kötelezettsége. Az állam egyre kisebb
szerepet vállal a helyi önkormányzatok finanszírozásából működéshez nyújtott támogatást a
normatívák feladatokhoz kapcsolódnak, amelyek csak a megnevezésben szereplő célokra
fordíthatók. Biztos hallott róla hogy a hiányaink fedezésére 2015-től az önkormányzatok
jogosítványt kaptak arra, hogy új adónemeket vezethessenek be bármire, ami még nem volt
megadóztatva. Zalakaroson is el kell gondolkodni hogy miből fedezzük a normatívából nem
finanszírozott költségeket, a fejlesztések önerejéhez honnan szerzünk forrásokat.
Képviselőtestület új adónemet nem vezetett be. Az építményadó mértékét lehetett volna még
emelni, ami szintén érzékenyen érintené a vállalkozásokat. 2015-ben a 2014. évi helyi szinten
maradtak az adótételek, a 2016. évi emelés 7 %-os mértékben csak az IFA-t érinti. A testület
159/2015. (VI.18.) számú határozata szerint az adóbevétel növekményhez kapcsolódó állami
többlet támogatás többletet közvetlenül a turizmus területén kell felhasználni. A következő
évi költségvetés összeállításakor ezt szem előtt fogjuk tartani. Engedje meg hogy utolsóként
IFA illetve az ehhez kapcsolódó 1 Ft 55 filléres támogatás felhasználásról röviden és nem
maradéktalanul tájékoztassam. Fejlesztési célokra a termáltó és ökopart projektre közel j100
millió Ft önerőt biztosítottunk, a fürdő gasztronómiai fejlesztéséhez 50 millió Ft-tal járultunk
hozzá, a rendezvénytéren nyilvános wc-k felújítására 4,5 millió Ft-ot forditottunk, a
karácsonyi diszkivilágitás megújítására 10 millió Ft-ot költöttünk ebben az évben, a
gyógyhelyi központ terveztetésre több mint 10 millió Ft-ot fizettünk ki. Működtetési célokra a
turisztikai egyesület működésének támogatására minden évben legalább 50 millió Ft-ot
adtunk át, az egyesületi tagdíjat kiegészítettük a városmarketinges költségeinek
egyharmadával, ami további 3 millió Ft-ot jelent. A Karos park Kft. részére köztisztasági
tevékenységre, a park gondozásra, nyilvános WC kezelésére közel 100 millió Ft-ot fizettünk.
A karácsonyi diszkivilágitások fel és leszerelése 2,4 millió Ft-ba kerül. Jövőben a termáltó és
környékének fenntartása évente 30 millió Ft-ba kerül. Szúnyogirtás évente 2,5 millió Ft-ot
fordítunk. Az orvosi ügyelet fenntartásához a vendégforgalom miatt évente több mint 5 millió
Ft hozzájárulást fizetünk. A bevétel felhasználásának bemutatása nem teljes. Meggyőződésem
hogy az IFA az ahhoz kapcsolódó támogatás felhasználása a célnak megfelelő. Javítani az
arányokon természetesen lehet, az optimálisabb arányokra törekszünk. Észrevételét
köszönöm. Novák Ferenc polgármester. És erre jött az, hogy köszönöm szépen a tárgyilagos
tájékoztatást. Megtettem azt, amit kért vezérigazgató úr, felolvastam képviselőterület és a
nyilvánosság előtt a levelet. Érdemben igyekeztem megválaszolni azt a felvetést, amelyet itt
az IFA kapcsán.
Még két dolgot szeretnék felvetni.
Az egyik a FIDESZ helyi szervezetének van egy javaslata képviselőtestület felé, mégpedig a
temetőben lévő I. és II. világháborús fejfák felújítására. Tisztelt Képviselőtestület! A
temetőben a központi K-Ny-i járda mellett sorakoznak az I. és a II. világháborús hősök,
áldozatok nevét tartalmazó oszlopok. A kis betonkereszteken az elmúlt évtizedekben

tönkrementek a neveket tartalmazó zománcozott táblácskák. A múlt és a Karosi hősök iránti
tisztelet azt kívánja, hogy önkormányzat méltóan emlékezzen rájuk, megfelelő állapotban
tartva a fejfákat. Ugye ebben a hónapban volt a halottak napja és nemrég fejeződött be 70 éve
ugye a II. világháború. Javasoljuk, hogy a felújítás történjen meg. Ennek a határideje pedig a
következő év halottak napja legyen, és ez azt jelentené, hogy a javaslat szerint 2016. évi
költségvetés terhére felújítanánk a temetőben lévő hősi fejfákat. Felelős lenne Novák Ferenc
polgármester, operatív felelős a Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetője, pénzügynél
pedig Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, határidő: 2016. október 30. Ezt
javaslom a testületnek. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy elfogadja-e a javaslatot?
Szavazásra tehetem fel?
Szirtes Balázs: Melyik része volt a melyiknek, mert kicsit össze lett mosva, volt egy javaslat
és már mindjárt határozatba lett is foglalva.
Novák Ferenc: Igen, hogy érthető legyen. Akkor egy javaslat természetesen.
Czirákiné Pakulár Judit: Én meg konkrétan azt szeretném megkérdezni az elmúlt egy órában
szétszedtek egy hasonló dolog miatt, hogy ennek mi a költségvonzata? Valami olyanról
döntsünk, aminek tudjuk forintálisan mégis mit jelent. Úgy tudnám hozzáadni az igen
szavazatomat ha, tudnám, hogy ez mennyibe kerül, mennyivel terheli meg a jövő évi
költségvetést.
Szirtes Balázs: Esetleg a következő testületi ülésre visszajöhet ez úgy, hogy ….
Novák Ferenc: Természetesen fel lehet mérni, hiszen kb. 40-50 ilyen fejfáról, van szó, annak
a zománctábla és egyéb ilyen elkészítési költségek, tehát ezek terhelnék az önkormányzatnak
a büdzséjét. Természetesen lehet a következő alkalomra visszahozni és akkor egy nyilván
becsült költségekkel megállapítani, hiszen ha azt a megoldást választjuk, ami korábban volt,
hogy zománctáblák legyenek. Tehát akkor annyiban, hogy következő ülésre ezt visszahozzuk.
Még egy észrevétel van, a képviselő úr, aki a képviselőtestületi ülés előtt tett észrevételt az
önkormányzati portálon, Kötő Attila úr, aki itt van, de azt hiszem összefoglalta Kötő
képviselő úr ezt a javaslatsort, amit írásban kifejtett a képviselői portálon.
Kötő Attila: Köszönöm polgármester úr! Az ülés elején nem tudtam részt venni és ezért
írásban írtam le a beszámolóhoz kapcsolódó észrevételeimet, illetve aggályaimat fogalmaztam
meg. A képviselői portálon leirt észrevétel az alábbi:
„Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Interpellációmra adott Gránit Zrt. tájékoztatójával kapcsolatos állásfoglalásom a következő:
- A tájékozató alapján az átadott 50.000.000 Ft-ot a Zrt. az adományozó szándékai alapján
használta fel. A tájékoztató e részének tudomásul vételét javaslom.
- Az elkészült gasztronómiai egységek mind esztétikai, mind funkcionális szempontból
teljesítik a tulajdonosi joggyakorlók ezzel kapcsolatosan megfogalmazott korábbi elvárásait.

Az esetleges további teendőket a felmerülő vendégigények határozzák meg, melyekre a
jövőben, időben szükséges reagálni.
Az időszerűségnél maradva aggályaim vannak. A fürdőnek évtizedeken keresztül jól
bejáratott hagyománya volt, hogy az előszezon kiterjesztése érdekében strandnyitást követően
nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben végzett olyan tevékenységet mellyel, a részben
speciális igénnyel is megérkező, vendégek komfort érzetét hátrányosan befolyásolja. Ezen
hagyománnyal történő szakítás amellett, hogy negligálja a korábbi évtizedek munkáját,
vendégszámra gyakorolt hatása pozitívumként biztosan nem értékelhető. A két ütemben
megvalósuló gasztronómiai beruházások kivitelezésére, egymást követő két évben is,
december közepén történik szerződéskötés. Ettől fogva - figyelembe véve az év végi
ünnepeket is- csak a szerencsés időjárásnak volt köszönhető, hogy milyen mélységig húzódott
bele a szezonba az építkezés befejezése. Határozott véleményem, hogy körültekintő
előkészítéssel és időbeni kiviteli szerződéskötéssel mind 2014-ben, mind 2015-ben
elkerülhető, vagy minimalizálható lett volna a szezonba nyúló kivitelezés. Ennél fogva a
tájékoztató ezen részét nem tudom elfogadni. A Felügyelőbizottságtól kérem, hogy vizsgálja
meg, hogy volt-e alapos oka a december közepéig elhúzódó szerződéskötésnek. Valamint,
hogy a fürdő vezetése tulajdonosok által joggal elvárt gondos gazda szemlélete alapján járt-e
el az előkészítés időszakában.
- Beléptetési rendszer üzembiztonsága. A 2014-es üzemzavarokat követően az előző
felügyelőbizottság kérte a beléptető rendszer felülvizsgálatát, és a szükséges intézkedések
megtételét arra vonatkozóan, hogy a következő főszezonban - nyílván tudva, hogy ami
elromolhat, az el is romlik- a meghibásodások a lehető legcsekélyebb mértékben
befolyásolják a vendégek kedélyállapotát, mivel azzal felmérhetetlen károkat lehet okozni.
Tájékoztató szerint 2015 júliusában két egymást követő napon üzemszünet történik. Azzal
egészíteném ki, hogy két egymást követő hétvégi napon, a legnagyobb főszezoni tömegben,
kánikulában. A sorban várakozó és izzadó vendégek nem éppen pozitív megnyilvánulásait
második napon saját magam is megtapasztaltam.
Rendszer felülvizsgálat megtörténhetett, hiszen vélhetően az új szerver ezért állt
rendelkezésre a raktáron. Jogosan vetődik fel, hogy meddig is volt raktáron az új szerver?
Miért kellett vele megvárni az üzemzavart? A további fejlesztéssel elért üzembiztonsági szint
kialakítására miért nem a szezon indulásáig került sor?
A tájékoztató ezen részét sem tudom elfogadni. Itt is kérném a Felügyelőbizottságot, hogy
vizsgálja meg, hogy tőle elvárható, kellő gondossággal járt-e el a fürdő vezetése, valamint
személyi felelősség felmerül-e?
-Fb.jegyzőkönyvek. Egy kis zavart érzékelek. Úgy gondolom, hogy a felelős tulajdonosi
jogok gyakorlásához szükséges, hogy szélesebb rálátási lehetőséget kapjunk városunk életét
meghatározó gazdasági társaságunk munkájára azáltal is, hogy az érdekeink képviseletét
ellátó Fb.üléseinek jegyzőkönyveit és azok előterjesztéseit elektronikus úton megkapjuk. Az
egyéni képviselői igény kielégítésének nem feltétele, de mindenképpen pozitív része a
történetnek, hogy azt még testületi döntés is kísérte. Így valamennyi képviselő ezen anyagokat
megkapja még az is, aki nem tartott rá igényt, már ha megküldésre kerül. Ennek
szükségességére talán a fenti pontok is rávilágítanak.
Mivel a korábbi évek anyagai nálam megvannak, ezért személy szerint én csak a jelenleg
működő Fb.eddigi összes jegyzőkönyvét előterjesztéseivel együtt kértem megküldeni, amit a

jövőben alkalmazott gyakorlatként folyamatában kérek fenntartani. Vélhetően félreértések
miatt nem kaptam még meg a kért dokumentumokat.”
Novák Ferenc: Köszönöm.
Horváth Vencel: Érdekes választ fogok adni. 2014.november 19-éig Kötő képviselő úr által
vezetett ügydöntő felügyelő bizottság volt a Gránit Gyógyfürdő Zrt. részvénytársaságnál. Az
ügydöntő azért lényeges, mivel 2011. május 8-ától került ez bevezetésre, Burján úr látta el
először, de miután Dr. Burján urat vezérigazgatóvá nevezték ki, Kötő úr vette át ezt a
szerepet. Az ügydöntőt még egyszer azért hangsúlyozom, mert az ügydöntő FB jogosítása
szinte korlátlan fölülbirálati joga volt a menedzsment tevékenységének. Nem értem Kötő
úrnak ezen felvetéseit, egy dologgal értek csak egyet, hogy addig, amíg a fürdőn dolgoztam, a
szezonban való építkezés tiltott volt. De ezt most visszautasítom, hogy a mostani FB
vizsgálja, holott minden beruházás az ügydöntő FB-nak a felügyeletével történt. 2014-be
befejezett Bazsó un. Bazsó féle vendéglátó egység teljes körűen az ő felügyeletében történt.
2015-re befejeződött felújításnak a dolgait az ő felügyeletébe 2014. novemberre már az első
körű árajánlatok beérkeztek, november 26-án történt a bontás, ez már az új FB-nak az
időszakára esik, de tekintettel olyan irreálisan magasak voltak az árak, hogy ezt nem lehetett
elfogadni, ezért még egy kört kellett indítani. Tehát a mostani FB-nak semmi joga és
lehetősége nem volt, hogy ezeket a dolgokat meggyorsítsa, még egyszer mondom az
ügydöntő FB elnök felügyeletébe mentek ezek az eljárások odáig. Az új szerződéskötés
szintén a képviselőtestület tudomásával és jóváhagyásával az új FB támogatásával történt,
tekintettel arra, hogy akkor már új FB volt, mert meghaladta azt az összeghatárt, amit az
ügyvezetés aláírhatott volna. Arról is volt FB elnök úr tájékoztatást kapott, hogy nem
fejeződtek be határidőre ezek a munkálatok, és nem volt rá arra példa, hogy a fürdőn dolgozó
szervezetet kötbérrel sújtották volna. Tehát kötbérrel lett a dolog biztosítva és szankcionálva a
késésért. Gasztronómiai katasztrófa: 2011-ig amíg ott dolgoztam a fürdőnél, a fürdő vezetése
letett egy gasztronómiai fejlesztési koncepciót, aminek a lényege az volt hogy a
vendégszámhoz jobban igazított, a vendégszámhoz jobban figyelembe vett egységekbe
gondolkodott úgy hogy a területen működők egy jelentős részét számosságba csökkentette
volna, új feladatok és funkcióknak megfelelően újra gondolta volna, de nem olyan drasztikus
csökkentésbe, mind amilyen csökkentést az előző tulajdonos által jóváhagyva az ügydöntő FB
elnökének szintén a jóváhagyásával történt. Tehát létrehoztak úgy hogy a fedett fürdőbe egy
gasztronómiai egység maradt, az élményfürdőbe egy, a strandon pedig három. Ezáltal az un.
egészséges versenynek a lehetősége drasztikusan leszűkül. Ugyanakkor pedig a bérlőkkel egy
olyan szerződéskötés történt, amibe a bérlőket kötelezték arra, hogy a beruházásaiknak a
dolgát előlegeztessék meg velük. Tehát egyszer a beruházási költségek több 10 milliót a
bérlőkkel megelőlegeztettek valamint a bérleti díjaknak drasztikusan megemelése történt.
Ezáltal ha valakinek közgazdasági alapképzettsége van, vagy valamilyen rálátása tudja azt, ha
valakinek a költségeit valamilyen okból módon drasztikusan megemelik a verseny szűkítése
megtörténik, abba a pillanatban az árak elemelkednek. Tehát ezeket a döntéseket úgy
gondolom nem a mostani FB-nek kéne vizsgálni, hanem ezeket a döntéseknek a döntés
meghozóit kéne megkérdezni, hogy miért ezeket a döntéseket hozták meg. Tehát úgy
gondolom, hogy a Kötő úrnak az ilyen típusú vizsgálódása időszerűtlen, és vissza kéne

gondolni, hogy az ő általa ügydöntő FB-i elnökként ezek a dolgok akkor, hogy lettek
rendezve. Köszönöm szépen.
Novák Ferenc: Köszönöm, megadom egy rövid viszont válaszra a lehetőséget.
Kötő Attila: Köszönöm a történelmi áttekintést, ami a pozíciómra vonatkozott, én ezzel
tisztába vagyok, hogy mit töltöttem be. 2014-es gasztronómiai beruházás előkészítésének
időszerűségét az … bizottság felülvizsgálta, az erről készült jegyzőkönyv sajnos … javaslatait
megfogalmazásai az irattárba fellelhetők, ugyanezt a szintű vizsgálatot kérném a mostani FBtől. Én nem a FB munkáját kérdőjelezem meg, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy a
menedzsment a gondos gazda módjával járt-e akkor el, amikor a gasztronómiai beruházásokat
készítette elő. Ha azt mondjuk, hogy igen, akkor tudomásul veszem. De ahhoz úgy gondolom,
hogy körbe kell járni egy történetet, hogy megfelelő álláspontot tudjunk kialakítani. Pontosan
azt szeretném elkerülni, amit Horváth úr is mondott, hogy ez régen nem volt jellemző, ezt
szeretném, ha továbbra sem lenne jellemző, hogy főszezonban olyan beruházásokat végzünk,
amely a vendégek komfortérzetét negatívan befolyásolja és vendégszám csökkenésre fog
kihatást gyakorolni.
Novák Ferenc: Köszönöm. Az a kérésem fogjuk rövidre.
Horváth Vencel: Nagyon rövidre fogom. A kiviteli tervek, ami a tó vendéglő gasztronómiai
kiviteli tervek a Kontur Kft. Budapesti társaság készítette 2014 januárjára. Tehát 2014
januárja és 2014. november 26-ig történt az un. előkészítésnek az időszaka. Tehát azt nem
értem, hogy ezekkel a dolgokkal egyértelmű és tisztába volt a régi FB, a régi FB elnöke, miért
az ujjal kell ezt vizsgáltatni? Tehát van egy konzekvencia, egyetlen egy konzekvenciával
értek egyet a Kötő úrral, hogy a testület arra kényszerítse a tulajdonában lévő társaságot, hogy
az un. főszezonba május 1-ig fejezze be az ilyen típusú tevékenységét, ha nincs havária, de az
összes többivel nem és az összes többi vizsgálatot is azt hiszem, úgy érzem, hogy
maximálisan vissza kell, hogy utasítsam, mert nem illetékes. Egyetlen egy dolgot lehet
elkövetni, hogy a múltra visszamutogassunk, nincs értelme.
Novák Ferenc: Köszönöm. Itt első pontban az időszerűség azok az időpontok, amelyek az
előkészítő munka hosszúsága januártól novemberig történnek, ez alapvetően úgy látom a
diskurzus a két képviselő között. Szavazásra kell feltennem, hogy a képviselőtestület, illetve
Kötő úrnak a javaslata.
Szirtes Balázs: Nem értem, hogy mit szavazunk, ezen a napirenden már régen túl vagyunk,
polgármester úr, most csak a Kötő úr elmondta szóban az, amit írásban beadott és az első
napirendi ponttal tárgyaltunk. Mit akar szavaztatni a polgármester úr?
Novák Ferenc: Jegyző asszony?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Hát a testület megfogalmazhat elvárásokat, hogy a
polgármester úr a fürdővel szemben ezt kérésként vagy javaslatként, vagy kívánalomként

megfogalmazza, de azt gondolom, hogy a fürdő egyébként is ezt szem előtt tartja, tehát nem
tudom, hogy milyen formában kell ezt a fürdőhöz eljuttatni, ami szerintem neki is az érdeke, a
fürdő optimális működése szempontjából. Tehát őneki is az az érdeke hogy a zavartalan
működést megvalósítsa, én úgy gondolom legalábbis, de azt gondolom, hogy ezt a
polgármester úr közgyűlésen …
Kötő Attila: Nem a fürdő FB működését, …… azzal kapcsolatosan fejeztem ki az
aggályaimat, egy bizottságnak nem feladata a menedzsment feladatának ellátása. Én azt
kértem, hogy a menedzsment ebbéli tevékenységét vizsgáljuk. Nekem, mint volt FB tagnak
már nincs jogosultságom arra, hogy megtegyem ezt, jelen pillanatban egyetlen egy
funkcionáló FB van, meg képviselői … nekik van lehetőségük arra, hogy megnézzék, hogy a
menedzsment résztvevői minden tőlük telhetőt megtettek-e azért, hogy ne december közepéig
húzódjon egy kiviteli szerződés megkötése.
Novák Ferenc: Bocsánat, ezt a gyakorlati nyelvre lefordítva azt is jelenti, hogy a Kötő úr
észrevételét summázva hogy kvázi jegyzőkönyvbe kerül, hogy továbbra is fenntartja azokat
az észrevételeket, és amelyek válaszokat kapott az érintettek részéről azzal nem ért egyet.
Horváth Vencel: Most elnézést Tisztelt Polgármester Úr! A jelenlegi FB vizsgálja azt, hogy
az ügyek miért fajultak ide és az a mostani FB vizsgálja azt, hogy az ügydöntő FB aminek a
jogosultsága és a jogosítványai korlátlanok voltak, miért nem intézkedett akkor amikor
intézkedhetett volna, hanem utólag vizsgáljuk ezt az ügyet. Hát a 2014-ben volt egy 2014-es
szezonba benyúló építkezés. Ugyanezt a hibát az ügydöntő FB felügyeletébe, 2015-be is
elkövette. Az új FB egyet tehetett volna, hogy a romokba szétvert, a tó háttérrel működő
Berényinek a régi helyen való működését továbbra is fenntartja, hogy ne nyúljon bele az
építkezésbe, egyet tehetett volna, de úgy gondolom ez ugyanolyan balgaság lett volna. Az
tény hogy a tónak az építkezése is nagyon elhúzódott, nemcsak annak a tó étteremnek a
beruházása rontotta a képet, hanem az É-on lévő összes port meg szemetet, ami az
építkezésen járt, mind behordta a fürdőre, erről is beszéljünk. Az meg a városi beruházás volt.
A városi beruházást meg a régi testület követte el. Most akkor az új FB ezeket a dolgokat
tényszerűen leírhatja és akkor milyen más megállapítást tegyen. Ezek eldöntött tények voltak.
És abba az időszakba ezeket a felügyeleteket nem a mostani FB látta el, hanem az akkori FB
látta el. Az akkori FB elnöke pedig a Kötő úr volt.
Novák Ferenc: Köszönöm. A vitát lezárom. Azt hiszem, összefoglalásképpen el lehet
mondani a korábban említett mondataimat, Kötő úr véleményét a történetről, illetve Horváth
úr is elmondta azt, hogy arra kell törekedni, hogy lehetőség szerint a főszezonban és
mindenfajta olyan megoldás, amely a beruházásokhoz kötődik, ne zavarja az ott lévő
vendégsereget és a strand időszakban ez hacsak kivételes esetről nincsen szó, ez ne legyen a
továbbiakban gyakorlat.
Illetve hát volt az informatikai rendszer vonatkozásában is ismételten felhívtuk és ígéretet
kaptunk az ügyben, hogy megfelelő képpen kezelik ezeket a dolgokat. Nem tudom, hogy

ezzel hogy jegyzőkönyvbe kerültek ezek a dolgok azon kívül mit tudnánk mást ez ügyben
tenni?
Akkor elhangzottak a pro és kontra érvek a 2014. év vonatkozásában az adott területeket
illetően. Nyilván a fürdő vezetése ezekre részben megadta a választ és még Kötő úr más
dolgokat is felvetett, amelyeket természetesen az illetékeseknek továbbítani fogok majd.
Van-e más olyan közérdekű észrevétel vagy interpelláció, ami a képviselőtestület részéről
felvetődik.
Horváth Vencel: Továbbítja? Milyen céllal? Vizsgálat céllal? Tehát milyen céllal továbbítja?
Novák Ferenc: A Kötő úr felvetett olyan dolgokat, amelyek a jegyzőkönyvre és egyebekre
vonatkoznak, ehhez jogi állásfoglalást kértem és természetesen mindenfajta ilyen jellegű
dolgot, amely felvetődik, amely itt is általánosságként megfogalmazódott, pl. az építkezések
vonatkozásában ezekre teszek utalást a vezérigazgató úrnak.
Horváth Vencel: Amire polgármester úr állásfoglalást akar kérni azt hiszem arra a Gt.
egyértelműen választ ad. A testület és a testület egyes tagjai beleértve a polgármestert se
direkt utasítást az ügyvezetésnek nem adhat, mert attól a pillanattól kezdve átveszi a direkt
utasítással a felelősséget. A Gt., mint testületbe, mint tulajdonos a tulajdonosi jogokat a
képviselőtestületen keresztül gyakorolhatja, amire az előzőekbe is felhívtam a polgármester úr
figyelmét, amit ki akar adni a Krampek úrnak, hogy hogy rendezze a jogkérdéseket, akkor a
polgármester úr, mint a testületet képviselő tulajdonos, a tulajdonosi gyűlésen, ami a
részvénytársaságnak a közgyűlése adhat egyértelmű utasítást. De az nem megy, hogy az egyes
képviselő odamegy és akkor utasítások kéréseket és egyebeket fogalmaz meg az
ügyvezetésnek. Ezt a Gt. nem teszi lehetővé, én úgy gondolom. Tehát azért azt gondoljuk
végig, mert így nem fog működni a rendszer. Hogy fogják irányítani a céget? Mindenki
belefon „beszélni”? És akkor kié lesz a felelősség?
Novák Ferenc: Hát ennek örülök, hogy Horváth úr így látja, ezzel egyetértek. Remélem más
intézmények és más szervezetek működésében a képviselők ugyanilyen tartózkodók, mint
ebben az esetben. Világos, a Gt. …..
Horváth Vencel: Bocsánat, mire céloz polgármester úr? Mert senki nem lépte túl a hatáskörét
én úgy gondolom.
Novák Ferenc: Horváth úr, és magam is úgy fogalmaztam, hogy felkérem a fürdő
vezérigazgatóját, hogy pl. bizonyos internetes lépéseket tegye meg. Egy kérést mindig lehet
tolmácsolni egy érintett szervezet felé természetesen és ehhez nyilván megvannak azok a
formák, hiszen a testületi is rengeteg olyan határozatot hozott legkülönbözőbb területeken,
felkérik az intézmény vezetőt, felkérik a fürdő vezetőjét, hogy pl. milyen formában mit tegyen
meg. Ezek felkérések, kérések és nem utasítások.

Horváth Vencel: Tisztelt polgármester úr! Egészen mások a viszonyok, azért mások a
viszonyok, mert a Gt-ra és az intézményekre egész más dolgok vonatkoznak. A Park Kft-re is
teljesen egészen más viszonyok foglalkoznak, mert egy személyi tulajdonos a Park Kft-nek a
Zalakaros Város Önkormányzata, és a polgármester úr azt mondja, hogy a Park Kft-vel kíván
döntést hozni az abban a pillanatban Kft. taggyűléssé is válik és a határozat abba a pillanatba
joghatályos. De addig, amíg a fürdőnek az a speciális helyzete, igaz hogy 2,7 %-kal más a
tulajdonosi kör, ezért ezt a polgármester jogszerűen nem teheti meg. Én azért hívtam föl a
figyelmét, hogy ne így rendezze, hanem mivel nagyon gyorsan RT közgyűlés van,
szíveskedjen ezt jogszerűen lerendezni, amit megtehet, mert a testületi döntéssel, ezzel
felhatalmazták. Tehát a kettő között hatalmas különbség van.
Novák Ferenc: Értem és soha nem is szoktam utasítani, sőt meg is szavazta a testület azt,
hogy a polgármester írhat egy felkérő levelet, amivel felhívja a figyelmet a vezérigazgató
úrnak az internetes honlapon való ténykedésekre és ezekre a dolgokra. Tehát úgy gondolom,
hogy egymás mellett beszélünk el és ebben egyetértünk Horváth úr.
Czirákiné Pakulár Judit: Én csak egy percet szeretnék kérni és talán kicsit kellemesebb
vizekre evezni, így a nyílt ülés végén, de szeretném, hogyha itt még a kamerák előtt tudnánk
köszönteni az egyik képviselő társunkat, akinek ha jól tudom holnap lesz a születésnapja,
remélem, nem tévedek. És ráadásul egy szép kerek dátum, amit nem fogok, mivel hölgyeknél
nem illik feszegetni. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok a képviselőtestület nevében,
és nagyon sok boldog évest egészségben, boldogságban a családod körében.
Benkőné Gulyás Edit: Benkőné: Köszönöm szépen mindenkinek.
Novák Ferenc: Gratulálunk képviselő asszonynak és magam is tiszteletemet fogom tenni és jó
egészséget, sok boldogságot, kitartást a közéleti munkájához kívánunk, leendő születésnapja
alkalmából. A figyelmesség egy rendkívül fontos dolog és ezeket a jókívánságokat akár
jegyzőkönyvbe is lehet rögzíteni és el lehet tenni. Hosszú hosszú évekig kívánjuk, hogy ez így
működjék.
Benkőné Gulyás Edit: Köszönöm szépen.
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 327/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
- felkéri a polgármestert, hogy a jelenlegi biztosítási alkuszon vagy más a polgármester és az
alpolgármester által megfelelő referenciával rendelkezőnek tartott alkuszon keresztül az
önkormányzati vagyonbiztosítást versenyeztesse meg biztosítók között.
Határidő: 2016. augusztus 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 342/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A „Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére kiírt pályázat
elbírálása” tárgyában a szakmai bizottság véleményének figyelembe vételével az alábbi
döntést hozza:
1. A Képviselő-testület 2015. december 1-től 2020. november 30-ig, 5 év határozott időre,
magasabb vezető megbízást ad Sinkovics Norbert részére, a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár igazgatói – magasabb vezetői - feladatának ellátására.
2. Besorolása a közalkalmazotti tábla rendelkezései alapján történik. Bérjellegű juttatásainak
összetevői: a besorolásának megfelelő, garantált illetmény és vezetői pótlék, mely összege a
mindenkori pótlékalap 225 %-a, jelenleg 45 000 Ft/hó.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízással kapcsolatos iratok
előkészítésére, aláírására.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Határidő: 2015. december 1.
Operatív felelős: Horváthné Juhász Barbara pénzügyi és munkaügyi ügyintéző
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 342/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Felkéri a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnökét valamint a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. mb. ügyvezetőjét, hogy a Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, a 2016.
évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv, a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016.
évi Üzleti Terve előterjesztéseket a decemberi soros képviselőtestületi ülésre ismételten
terjesszék elő az alábbiak figyelembe vételével:
1.1/ A képviselőtestület Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. üzleti tervében az 50 millió Ft-os támogatáson felül a következő
kiadáselemeket ismeri el: Tour de Zalakaros kerékpárverseny, Nemzetközi Sakkverseny,
iparűzési adó megtérítése, fizetendő közterület használati díj, a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a béréhez történő hozzájárulás, a turisztikai honlap
kialakításának költsége, a Zalakarosi Turisztikai Egyesületnek a TDM pályázat önrészére
biztosított finanszírozás.
1.2. A felsorolt kiadás nemek közül a TDM pályázat önrészére biztosított finanszírozást a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület üzleti tervében kell szerepeltetni, a többi kiadás nemet a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. üzleti tervében kell megjeleníteni.
Határidő: 2015. december 16.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
Molnár Veronika Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. mb. ügyvezetője
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 343/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ 2016. évre, két tanulmányi félévre, 10 hónapra 5000 Ft/hónap támogatást állapít meg az
alábbi pályázók részére:
KÉPVISELŐTESTÜLETI
NÉV
pályázat
RANGROR
MÉRTÉKE
DÖNTÉS:
típusa
3.
Dörgönye
„A”
Evelin
„A”
5.
Farsang
Diána
„A”
5.
Farsang
Vivien
„A”
4.
Várnagy
András
„A”
4.
Várnagy
Anna
„A”
1.
Gerencsér
Eszter Éva
„A”
7.
Németh
Bianka
„A”
6.
Mikola
Szilvia
„A”
2.
Ivanics
Anna

2./ A támogatás összköltsége 450 000 Ft, melyet a 2016. évi költségvetésben tervezni kell.
3./ A pályázat elektronikus feldolgozására felkéri a Közös Önkormányzati Hivatalt,
figyelemmel a központi határidők betartására.
Határidő: 2015.december 7.
Felelős: Novák Ferenc Polgármester
Szabóné Dr. Csányi Marianna Jegyző
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 344/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, a „Zalakaros Város Önkormányzata közvilágításának és intézményeinek részére
villamos energia beszerzése adásvételi keretszerződés keretében” tárgyú, nemzeti értékhatárt
elérő értékű, nyílt közbeszerzési eljárásban javasolja:
- az eljárás eredményessé nyilvánítását;
- az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.), valamint az E.ON
Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) ajánlattevő ajánlatának
érvényessé nyilvánítását,
- az eljárás nyerteseként az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)
ajánlattevő ajánlatának kihirdetését: intézményi idősoros felhasználási helyekre - 18,48
Ft/kWh, közvilágítási felhasználási helyekre - 15,73 Ft/kWh+ Áfa ajánlati árral.
2./ Az szolgáltatás költségét az önkormányzat a 2016-2018. évi költségvetésből biztosítja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert az MVM Partner Zrt-vel kötendő szerződés aláírására.
4./ Felkéri a csatlakozni kívánt partnereket, hogy mondják fel szerződéseiket.
Határidő: szerződéskötés: moratórium lejártát követően azonnal, azaz 2015. december 7-én
felmondás: testületi döntést követően
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kovács Melinda településstratégiai referens
Horváthné Juhász Barbara pénzügyi ügyintéző
Sinkovics Norbert Zalakarosi közösségi Ház és Könyvtár mb. igazgató
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezetője
Kelemen Lilla projektmenedzser
5./ felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a Gránit Gyógyfürdő Zrt. és a településen
működő szállodák bevonásának lehetőségét központosított közbeszerzés keretében közös
árambeszerzésre.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 345/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, a „Vállalkozási keretszerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a
Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 2014 és 2020 közötti támogatásaiból megvalósuló
projektjeihez a pályázatok megírása, és projekt előkészítési, tervezési tevékenység” tárgyú, a
Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
eljárásban javasolja:
- mindkét rész vonatkozásában az eljárás eredményessé nyilvánítását; a szerződéskötéshez
hiányzó anyagi fedezet rendelkezésre bocsátását;
- mindkét rész vonatkozásában a Hétfa Elemző Központ Kft. (1051 Budapest, Október 6. u.
19.), a „Cseszt Regélő” Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (8973 Csesztreg, Petőfi u.
2. Telephely: 8774 Gelse, Dózsa u. 36.), és a Promen Tanácsadó Kft. (9700 Szombathely,
Horváth Boldizsár krt. 9.) ajánlattevők ajánlatának érvényessé nyilvánítását,
- az 1. Rész (Zalakaros Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában rögzített TOP
projektek) vonatkozásában az eljárás nyerteseként a Promen Tanácsadó Kft. (9700
Szombathely, Horváth Boldizsár krt. 9.) ajánlattevő ajánlatának kihirdetését 10000 ponttal, és
400.000,- Ft + Áfa pályázatírási díjjal és 2 % projekt előkészítési tevékenység maximális
nettó díjával (sikeres pályázat esetén);
- a 2. Rész (A Zalakarosi Gyógyhelyfejlesztési Stratégiában rögzített GINOP projektek)
vonatkozásában az eljárás nyerteseként a Promen Tanácsadó Kft. (9700 Szombathely,
Horváth Boldizsár krt. 9.) ajánlattevő ajánlatának kihirdetését 10000 ponttal, és 550.000,- Ft +
Áfa pályázatírási díjjal és 2 % projekt előkészítési tevékenység maximális nettó díjával
(sikeres pályázat esetén).
2./ Pénzügyi fedezetet Zalakaros Város Önkormányzata a 2015-2020. évi költségvetésében
biztosítja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a Promen Tanácsadó Kft.-vel kötendő szerződés aláírására.
Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követően azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 26-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 346/2015. (XI.26.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. „Zalakaros Város Önkormányzata kép- és hangfelvétele feladatainak ellátása
megbízási szerződés keretében” tárgyú megbízási szerződés módosítást elfogadja.
2. A módosítás alapján 2016. január 1-től-2016. december 3-ig Kulcsár Csongor bruttó
1.500, Ft/ óradíj ellenében látja el Zalakaros Város Önkormányzata képviselőtestületi
ülés videó felvételi feladatait.
3. A bizottsági ülések előtt és után történő technika összeszerelésre alkalmanként 1 óra
díjazásnak megfelelő összeget hagy jóvá.
4. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés- módosítás aláírására.
5. A szerződések teljesítésének finanszírozását az Önkormányzat 2016. évi költségvetés
dologi kiadásai terhére biztosítja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

