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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2014. július 3-án megtartott
nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. július 3-án 8,00 órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Deutschné Lang Erika, Süslecz Árpád,
Szirtes Balázs, Tóth Ferenc képviselők, Novák Ferenc polgármester, Szabóné Dr Csányi
Marianna jegyző.
Tanácskozási joggal meghívott: Magyarné Kovács Judit Pénzügyi osztályvezető.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6
képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Szirtes Balázs és Tóth Ferenc képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1./ Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása- ajánlattételi felhívás pályázat megírására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2./ A Zalakaros Üdülősor – Zalakaros Újfalu között egy 768 méteres kerékpárút építés a
KÖZOP–3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” kiemelt projektben
projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3./ Zalakaros, Üdülősor – Újfalu között tervezett kerékpárút II. üteméhez kapcsolódó
területek megszerzésének ügye
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Egyéb ügyek keretében javasolja megtárgyalni az alábbi napirendeket.
4/1/ 2014. júliusában induló közmunka program
4/2/ Innovativ Dél-Zalai Vidékfejlesztési Egyesület kérelme

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1. sz. napirendet a képviselőtestület ne tárgyalja meg a
jelen ülésen.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ A Zalakaros Üdülősor – Zalakaros Újfalu között egy 768 méteres kerékpárút építés a
KÖZOP–3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” kiemelt projektben
projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 2. és 3. sz. napirendek zárt ülés
keretében kerüljenek megtárgyalásra az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjában foglaltak alapján.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 154/2014.(VII.03.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő
2./ A Zalakaros Üdülősor – Zalakaros Újfalu között egy 768 méteres kerékpárút építés a
KÖZOP–3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” kiemelt projektben
projektmenedzsment feladatok ellátására beérkezett ajánlatok elbírálása
3./ Zalakaros, Üdülősor – Újfalu között tervezett kerékpárút II. üteméhez kapcsolódó
területek megszerzésének ügye
sz. napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés c./ pontjára tekintettel.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

Novák Ferenc: 8,30 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

2/ 2014. júliusában induló közmunka program
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 65/2014.(VII.03) számú határozata:
A bizottság egyhangúlag javasolja elfogadásra 2014. júliusában induló közmunka
programról szóló előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Novák Ferenc: Már többször tárgyalta a képviselőtestület, kéri, hogy vegyék tudomásul és
támogassák a 15 fő100 %-os támogatottságát.
Böröcz József: A 100 %-os bértámogatását finanszírozzák, de az egyéb költségre is kíváncsi
lett volna a bizottság, honnan lesz elvéve. Már a Karos Park finanszírozását többször
kiveséztük, ez honnan lesz?
Magyarné Kovács Judit: Nem terjesztett be a Karos Park plusz igényt, a saját
költségvetésében is vannak pénzek, benzinre, fünyiráshoz az eszközei megvannak, amit a
térkő gyártásból elvettünk, a 2 millió Ft-ot pótoljuk vissza a tartalék terhére. Az
útkarbantartásból a 4 millió Ft-ot is tudnánk pótolni.
Böröcz József: A 15 fő gyomlál?
Novák Ferenc: Az eszközök megvannak a munkavégzéshez.
Szirtes Balázs: Jó lehetőség, pontos kalkuláció legyen a plusz költségekről, kéri, mert a cég
olyan helyzetbe kerül, mint előző években. Feladatot kap, de nincs a felmerülő költség
kompenzálva nekik. Annak nincs értelme, hogy ha nincs megfelelő adottság, úgy
foglalkoztatni embereket.
Novák Ferenc: Egyetért. Javasolja, hogy hozzanak olyan határozatot, hogy a 10 napon belül

Biczó Tamás ügyvezető tájékoztassa a képviselőtestületet a feltétel rendszerről, a
költségekről. Ha szükséges a kipótlása, akkor tudjuk azokat az összegeket biztosítani.
Böröcz József: Egyetért Szirtes képviselővel.
Magyarné Kovács Judit: Ha közmunkásokról van szó, minden számla az önkormányzathoz
jön, nem a Karos Parkhoz. A védőitaltól kezdve mindent az önkormányzat fedez. A térkő
gyártásnál az anyagkérdés merülhet fel, hogy áll, mire van szüksége.
Novák Ferenc: A pénzügyi osztályvezető által elmondottakat kéri figyelembe venni.
Böröcz József: Nekünk is kerül pénzbe. Erre kíváncsiak.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a 15 fő alkalmazását a kiegészítéssel, hogy Bizcó Tamás
ügyvezető és a pénzügyi osztályvezető 10 napon belül jelentést tegyen a képviselőtestületnek
hogy menyi plusz költséget jelent.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 157/2014.(VII.03.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Vállalja a 2014. júliusában induló közfoglalkoztatási program keretén belül 15 fő
közfoglalkoztatott alkalmazását, melynek költségeihez az önkormányzat részére 100 %-os
bértámogatást kerül központilag biztosításra.
Határidő: 2014. július 3.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda települési stratégiai referens
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
2/ Felkéri a Karos Park Kft. ügyvezetőjét és a Hivatal Pénzügyi osztályvezetőjét, hogy 10
napon belük készítsen kimutatást a Képviselőtestület számára a felmerülő plusz költségekről.
Határidő: 2014. július 13.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető

3/ Innovativ Dél-Zalai Vidékfejlesztési Egyesület kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester

A napirend tárgyalásánál jelen van Flórek Zsolt Turisztikai Egyesület képviseletében.
Novák Ferenc: Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy az Innovativ Dél-zalai Egyesülettől
kérés érkezett az önkormányzathoz.
Flórek Zsolt: Ismerteti az egyesület kérését.
Az Innovatív Dél-zalai Vidékfejlesztési Egyesülettel hétfőn értekezletet tartottak, hogy a
rendezvényeken van alapvető probléma, amely az elárusító helyek elfoglalásából következik.
A rendezvénynapokon arra korlátozták a termelői piac használatát, hogy a standokat
elfoglalják, utána 5 órától átveheti a standokat a nem termelői piacos árus. Fellépett a
probléma, hogy már korábban ide szeretnének jönni ők, a termelői piacosok befizetik a
hétvégi rendezvényre is a részvételi díjat, de van 2-3 árus, aki szeret ott leni 5 óráig, utána
elmegy. Az elárusító, helyek üresek maradnak utána. Üres részek maradnak, ami nem
esztétikus. A többi árus mivel 5 óra után foglalhatja el a helyet, lehet, hogy teljesen üresen
marad néhány árusító hely. A Tourinform parkoló felőli parkoló felől van lehetőségük most a
standok elfoglalására. Elfogadható lenne-e, hogy fél 2-re vinnék le az időpontot, hogy az
árusuk átvehessék a standokat, ehhez kell a képviselőtestület elfogadása, utána tudja a
vidékfejlesztés felé bevinni.
Szirtes Balázs: Miért kell ehhez képviselőtestületi döntés?
Novák Ferenc: Kell állásfoglalás, mivel az Innovatív egyesület a piac tulajdonosa.
Szirtes Balázs: Átadtuk nekik a jogokat és kötelezettségeket, ne tőlünk várja a döntést.
Konfliktus helyzet fog így kialakulni. Van szabályzat, alkalmazzák azt, ha mi letesszük a
voksunkat, az önkormányzat lesz, akire mutogatnak. Az egyesület kötelessége ezeket kézben
tartani, ebben nem vagyunk kompetensek.
Flórek Zsolt: A rendezvények szempontjából jó, ha Zalakaros is gyakorol nyomást az
árusítókra, ha az Innovativ egyesület azt mondja, hogy nem akarják szankcionálni a
piacosokat, akkor üresen maradhatnak a standok.
Novák Ferenc: Kéri az önkormányzat támogatását a TE pozíciójának javításában.
Tájékoztatja a Képviselőtestületet, hogy el kell mennie, átadja az ülés vezetését Deutschné
Lang Erika alpolgármester asszonynak.

2014. július 18-án (péntek) 18 órakor kerül megrendezésre a Város Napja a kertmoziban, kéri,
hogy vegyenek részt.
Asperhofenből 12 fős küldöttség érkezik, és 4 fős lengyel küldöttség vesz részt. A város
egészségére, mint tavaly koccintás lesz, a sportcentrumban lesz a program.

Novák Ferenc az ülésteremből távozott.

Kötő Attila: Az Innovativ Dél-zalai Egyesület külső szereplő, őt nem érinti az a történet, hogy
Zalakaroson hogy történik a standok feltöltése, megoldást kell találni hogy ne legyenek üresek
a standok. Az egyesülettel kompromisszumos megoldást kell keresni, ne legyen érdeksérelem.
Nem igényli, hogy a képviselőtestület döntsön erről. Ha mégis visszajön képviselőtestület elé,
akkor ismételten beszélnek erről.
Flórek Zsolt: Az egyesületet jobban bevonják ebbe akkor.
Kötő Attila: Az egyesület külső szereplő, a termelők érdekeit szem előtt kell tartani, az
árusokkal a TE tárgyaljon és ezt jelezze az egyesület felé.
Böröcz József: Egyetért Kötő Attilával, a termelőkkel egyeztetni kell. A fél kettő nem jó, 3
órakor is ráérnek elfoglalni a standot, mivel 6 órakor kezdődnek a rendezvények, de a
termelőkkel tárgyalni kell.
Tóth Ferenc: A piac össze van nyomorítva, kevés a hely, ritkítani kellene.
Flórek Zsolt: Ha ellenőrzés van, a projektnél mindent figyelembe vesznek, hogy van
elhelyezve, hány cm-re van a járdától, stb., valóban nem szerencsés.
Deutschné Lang Erika: Kérelem formájában érkezett be?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Az Innovatív szervezet vezetője küldte át írásban neki tegnap a
kérelmet, az egyeztetésen elhangzott, hogy 2-3 személy van, aki nem úgy igazodik a
rendszerhez, ahogy a szabályozás van, illetve az ő érdekeikben kellene, hogy megegyezés
szülessen. Ők nem kívánnak a rendezvényeken díjat fizetni és nem kívánnak a tovább
árusítani, ezért nem ment ki a kérelem, este kapta meg. A TE már folytatott egyeztetéseket az
Innovantivval.
Deutschné Lang Erika: Arról kell dönteni, hogy a képviselőtestület javasolja, hogy az
Innovatív egyesület kompromisszumos megoldásra törekedjen az árusokkal és a TE-tel, hogy
a nagyrendezvények idején megfelelő legyen az árusítás?
Szirtes Balázs: Mielőbb rendezzék a problémát.

Kötő Attila: Az egyesület nem fogja rendezni ezt, ezért javasolja, hogy a TE tárgyaljon az
árusokkal és közöljék az Innovatív egyesülettel a tárgyalás eredményét.
Szirtes Balázs: Ki a felelős az Innovatív egyesület működéséért?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Szabályzat van a piac működésére.
Szirtes Balázs: Közösen is lehet tárgyalni képviselőtestületi ülésen is, a TE, az Innovatív
egyesület, és az árusok együtt tárgyaljanak. Előre kellene gondolkodni, mivel már itt vannak a
rendezvények.
Kötő Attila: Azt válaszolná, hogy felkérték a TE-et, hogy folyatasson a termelőkkel
egyeztetést, és utána folytassanak az egyesülettel további tárgyalásokat.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Akkor, ha a képviselőtestület egyetért azzal, hogy a
képviselőtestület felkéri a TE-t, hogy folytasson tárgyalást a termelői piacon résztvevő
árusokkal, és a piac rendjének zavarása és a rendezvények megfelelő lebonyolítása érdekében
kompromisszumos megoldást találjanak a termelői piac üzemeltetése kérésében.
Deutschné Lang Erika: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 158/2014.(VII.03.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Felkéri a Zalakarosi Turisztikai Egyesületet, hogy folytasson tárgyalást a termelői piacon
résztvevő árusokkal, és a piac rendjének zavarása és a rendezvények megfelelő lebonyolítása
érdekében kompromisszumos megoldást találjanak a termelői piac üzemeltetése kérésében és
az Innovatív Dél-Zala Egyesülettel is ezt egyeztesse, majd erről tájékoztassa a
Képviselőtestületet.
Határidő: 2014. július 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: TE elnöke, Kovács Melinda

Interpelláció
Süslecz Árpád: Flórek Zsolthoz kérdése: jelezték az árusok, akik 5 óra után váltanak jegyet 4
órára, hogy azok 5 eFt-ot fizetnek. Sérelmezik, sokallják ezt az összeget a zöldségesek a
termelői piacon. A bevétel nincs arányban az 5 eFt kiadással szemben. Lehet-e csökkenteni
ezt az árat?
Flórek Zsolt: Az árszabásnál a tavalyi évet vették figyelembe, és 9 %-os árnövekedés volt, ez
az ár bruttóban sem éri el a 2012-es részvételi árakat. Ők biztosítják a standot és borházat,
nem kell hozni semmilyen eszközt nekik, az áramot, vizet is tartalmazza az ár.
Süslecz Árpád: Megéri, ha nem fognak kimenni, és kevesebb összeg sem lesz? Tárgyalni
lehet-e velük?
Flórek Zsolt: Lehet tárgyalni, de folyamatosan érkeznek a rendezvényre részvételi
lehetőségek, de tudnak tárgyalni.
Czirákiné Pakulár Judit: Az árak megállapításakor kb. 1 éve induló árként került bevezetésre,
a környékbeli településeken lévő árak figyelembe vételével. Ezek bevezető piaci árak, és
alacsonyabbak, mint máshol. Önfenntartóvá kell, hogy váljon, nem jótékonysági intézmény,
mivel sorban állnak, hogy ki jöhet és ki nem.

Flórek Zsolt az ülésteremből távozott.

Böröcz József: Ha ezek után a bizottsági üléseken a részvétel így lesz, ahogy ma és az elmúlt
időszakokban, akkor nem fog asszisztálni. Az utóbbi 2-3 ülésen már kevesen vettek részt, így
nincs értelme az ülésnek, a technikai személyzet sem megfelelő. Ha még ilyen előfordul,
akkor lemond az elnöki posztjáról is, amit egy hete fogadott el, és nem jön el a bizottsági
ülésre sem.
A fürdő gasztronómiai helyzetével a város vezetése kell, hogy foglalkozzon, mivel sok
támadás éri őket. A vendégek folyamatos panaszáradattal lepik el a szállásadókat a
településen, akinél laknak. Nem fognak a következő évben ide jönni így. Lépni kell ebben a
városvezetésnek. A fürdő vezetésnek javasolja, hogy mit hogy kellene, de a
képviselőtestületnek is dönteni kell ez ügyben, mert ez tarthatatlan.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A polgármester megkereste a fürdő vezetését, egyeztetett
Krampek úrral, aki július 1-től fürdő vezető. Nem tudja, hogy milyen megegyezésre jutottak,
milyen álláspontot foglalt Krampek úr, hogy kívánnak ezen változtatni. Írásban is
megkerestük erre vonatkozóan. A napokban meg fog érkezni a válasz, a polgármester kézbe
vette ezt az ügyet.

Czirákiné Pakulár Judit: A két hetes tájékoztatásra vonatkozóan lejárt más a határidő.
Deutschné Lang Erika: A polgármester tárgyalást folytat, a válasz meg fog érkezni.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Kiküldjük, ha megérkezik a válasz.
Deutschné Lang Erika: A Behánék megnyitottak a fürdőn, ahol nem önkiszolgálás van.
Tóth Ferenc: Ezek nem igazak szerinte. Ő többször volt lenn a fürdőn, ilyen szép kiszolgálás
és választék soha nem volt, csak pünkösdkor volt sorba állás, azóta egyszer sem. Ellenkező a
véleménye. A büféasztalnál is el tudnak menni a szállodában, pedig ott is sorba kell állni.
Győződjenek meg róla a képviselők is, menjenek el a fürdőre.
Böröcz József: Nem ő találta ki, hanem jelezték, akinek vendége van és minden nap ott van a
fürdőn.
Czirákiné Pakulár Judit: A vendégek azt mondták, hogy nem fognak többet Zalakarosra
visszajönni, pedig 20 éve ide járnak.
Tóth Ferenc: Javasolja, hogy nézzék meg személyesen.
Böröcz József: Ezzel igenis kell foglalkozni, ez Zalakaros jövője, ebből él Zalakaros.
Czirákiné Pakulár Judit: Ha már többen jelezték, akkor így is van, nem mindegy hogy 2, vagy
22 ember mondja.
Tóth Ferenc: Véleménye, tapasztalata szerint rendben van minden.
Czirákiné Pakulár Judit: 1600 Ft-ért adnak egy turóscsuszát, ezen is változtatni kell.
Deutschné Lang Erika: Folynak a tárgyalások már.
Czirákiné Pakulár Judit: Nem mindenkinek van pénze rá.
Böröcz József: Hibás döntés volt, hogy 2-3 egységre le lett szűkítve a kiszolgálás.
Tóth Ferenc: Erről már kár beszélni, akkor így döntött a képviselőtestület, megszavazták.
Szirtes Balázs: Az nem a képviselőtestület döntése volt, hanem a fürdő vezetéséé, amelynek
Tóth Ferenc is tagja.
Tóth Ferenc: Ő az FB tagja, nem a menedzsmenté.

Czirákiné Pakulár Judit: Bele kell szólni, mivel egy család 10 eFt-ból nem tud megebédelni.
Sárváron és máshol fél óra alatt önkiszolgáló jelleggel 1 eFt-ból megette az ebédet
kulturáltan.
Kötő Attila: Az FB részéről Tóth Ferenc javasolta, hogy kevesli az éttermet, de a
menedzsment ezt nem fogadta el.
Tóth Ferenc: A Berényi egysége több részből áll, mindent lehet kapni, nem kell sokat sorba
állni.
Böröcz József: Nem mindegy hogy mennyibe kerül mindez.
Tóth Ferenc: Akkor hogy lehet szabályozni?
Böröcz József: Nem kellett volna 2-3 egységgel szabályozni, ha ez így fog menni, jövőre még
ennyi vendég sem fog jönni.
Tóth Ferenc: Ezelőtti években a fürdőn 8-12 vállalkozó volt, mind tönkre mentek 3
kivételével. Ha jól ment volna, akkor miért buktak meg? Mert a beszerzési ár alatt adták, hogy
a másikkal ki tudjanak szúrni.
Böröcz József: A beszerzési ár alatt nem adhatja el.
Tóth Ferenc: Nem szó szerint kell érteni.
Böröcz József: A Rigóéknál mindig teltház van a soron. Milyen áron meg lehet nézni, de ezt a
fürdő belterületén nem lehet megvalósítani.
Kötő Attila: Az árral van a legnagyobb probléma, nem a sorbaállással. Hiába van többféle
menü, erre kell megoldást találni. Május 1-jével meg kellett volna nyitni minden árusnak, de
nem történt meg. A vendégek visszajelzései nem pozitívak.
Tóth Ferenc: Az árusokkal tárgyalni kell akkor, hogy olcsóbban adják.
Deutschné Lang Erika: Várjuk meg a fürdő vezetése reagálását a felvetésre először.
Böröcz József: Neki személy szerint nincs vele problémája, mivel egy évben 2-szer megy le,
ő akár 20 eFt-ot is ki tud fizetni, nem az ő problémája, hanem az itt üdülő vendégek
visszajelzését közvetítette.
Tóth Ferenc: Vannak német és magyar, stb. vendégei, és csak a Pünkösdkor panaszkodtak,
azóta minden rendben van.

A parkolással kapcsolatosan kérdése: Zalakaroson a parkolás ingyenes, a Men-Dan szállóban
levő vendégek foglalják el a parkolók nagy részét, a vendégek nem tudja hol fognak megállni.
Minden szálloda saját parkolóval kell, hogy rendelkezzen. A Men-Dan-nak van-e parkolója?
Köteles bizonyos számú parkolót biztosítani a vendégeknek, az önkormányzatnak fizetnie kell
a területért.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A polgármester tárgyalást folytatott a Men-Dan új vezetésével
ebben a kérdésben. A parkoló úgy került régebben használatra, hogy van egy bizonyos rész,
amely a ZK hotel tulajdonában van, bizonyos területrész az önkormányzat tulajdonában van.
Tárgyalások folynak arra vonatkozóan, hogy nekünk fizessen a ZK hotel, illetve mi fizessünk
az ő területének használatáét. Visszatérnek, elő veszik a megegyezést, régen az önkormányzat
megegyezett a Men-Dan-nal, hogy ők nem fizetnek az önkormányzatnak és mi sem fizetünk a
Men-Dan-nak. A felállított régi csövek visszahelyezésre kerülnek.
Tóth Ferenc: A Men-Dan a fákat kivágta, a területet tönkre tette, de nem épült meg az épület,
amit akart, a konferencia központ.
Kötő Attila: Amikor Vargáné irányította a szállodát kérte, hogy a bérleti díjakat csökkentse az
önkormányzat, de ezt az önkormányzat elutasította.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Ő ott nem volt tulajdonos, csak irányította a szállodát, mert a
Várkonyi úr egyik cégének a terület. Ő bérleti díjat kellet, hogy fizessen a területért.
Tóth Ferenc: Rendezni kell ezt a problémát.
Szirtes Balázs: Most is külön tulajdonviszonyok vannak, hogy ki mit használ.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A Men-Dan terület a Men-Dan-é, illetve az önkormányzaté, a
használat célszerűsége miatt kellene, hogy mi az ő területéből, ő pedig a miénkből használna.
Szirtes Balázs: Nem ugyanarról a cégekről van szó, jogilag teljesen elkülönül, meg kell nézni
kinek mi a tulajdona. Akié a terület, nem fizetett bérleti díjat sem. Rendezni kell az ügyet, ne
a múltat nézzük.
Tóth Ferenc: Autókat is tárolnak ott, sátrat állítottak fel a parkolóban. Neki is úgy adtak
szállodára engedélyt, ha megfelelő parkolóval rendelkezett.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Felkéri Czimondor Nándort, hogy írásban kérje a terület
rendezését, és a képviselőtestület állásfoglalását ebben a kérdésben.
Szirtes Balázs: Beépítési kötelezettség is van arra a területre, ami már le is járhatott.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Rendezzük ezt a kérdést mielőbb.

Tóth Ferenc: Tájékozhatást kért a tó pénzügyi dolgairól, támogatottságáról, üzemeltetéséről.
Magyarné Kovács Judit: Tájékoztatást adott a tóval kapcsolatos pénzügyi dolgokról.
Deutschné Lang Erika: Tájékoztatást adott a tóüzemeltetésről.
Süslecz Árpád: A Liget út- Napnyugat köz sarkán, a Muskátli Vendéglő előtti járdában van
egy közműnek a szerelő aknája, 4 cm-re kiáll a négyzet alakú fed lap kerete, ezt meg kell
nézni, mivel babakocsit toló szülő jelezte, hogy nagyon ráz és veszélyes. Le kell süllyeszteni
vagy aszfalttal hozzá igazítani, hogy ne legyen szintkülönbség.
A Men-Dan D-i oldalán terjeszkedés van, kiülők, árnyékolók, a közterületet érinti ez a jelzés
szerint, van-e erre engedély? Az út, járda részt foglalják el, és miért kérdés?
Deutschné Lang Erika: A Muskátli étterem előtti járdát a Liget utca felőli részen meg kell
nézni, a Karos Park Kft-t megkérjük, hogy nézze meg.
Czirákiné Pakulár Judit: A kertmozi ÉK-i sarkánál átkötés van a csapadékvíz elvezetésnél,
megsüllyedt a járda ott, az is veszélyes, meg kell nézni. Nem lehet a járdán átmenni, a térkő
besüllyedt.
Deutschné Lang Erika: Ezt is meg kell nézni a Karos Parknak.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A Men-Dan közterült használatával kapcsolatban tájékoztatja a
testületet, hogy Várkonyi úr ahogy visszavette a hotelt, megkereste polgármestert. A
polgármester a közterület használat engedélyezője, hatáskör jogosultja. Engedélyt adott a
közterület használatra, de utána néz és írásban tájékoztatja a képviselő urat.
Deutschné Lang Erika: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részt vételt és 9,20
órakor a nyílt ülést bezárta.
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