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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 294/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ ajánlást fogalmaz meg a jegyző részére, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatalnál a jutalomkeret felosztása egységes elvek alapján, a végzett munka értékelése
alapján történjen.

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 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 295/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 2-től 12. számú napirendi pontok zárt ülés keretében történő
megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b. és c./ pontjára.

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 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Közérdekű hozzászólás:
Kulcsár Csongor: Az iskola tornaterem bejáratánál hatalmas faldarabok válnak le, ezek a
vakolatdarabok fönt a gerenda egy részén megakadt, a többi hatalmas .. zuhan le. Két kérésem
lenne, az egyik nagyon gyorsan a Karos Park szüntesse meg ezt az életveszélyt, legalábbis azt
onnan verje le, mert az hogy A4-es papíron ki van téve, hogy omlik a vakolat, az semmit nem
ér. Másik valamilyen hálót rakjanak fel, hogy a lehulló vakolatdarab nehogy valakit
agyonvágjon, mert az ott, ahogy megnéztem, életveszélyes.
Novák Ferenc: Többször felhívtam a figyelmet és a következő költségvetésbe is amellett,
hogy omlik a vakolat, az alapítvány betette a nyílászárókat, az ablakokat, de ugye be is ázik az
épület, valamit mindenképpen kellene kezdeni, mert ez viszont balesetveszélyes, a rácsok
közül kieshet a vakolat.
Kulcsár Csongor: Ott ahol be lehet menni, hatalmas nagy faldarabok lógnak a levegőbe,
vannak a hálók, amit az állványra rá szoktak tenni, föntről … meg, alulra meg húzzák le és
legalább el van vezetve onnan a lehulló vakolat, mert ebből előbb-utóbb iszonyat baj lesz.
Horváth Vencel: Az önkormányzat mulasztásba van a volt Tsz major területén lévő fúrt
kútnak a vízjogi hatóság által elrendelt, elcementálása vagy lezárását tekintettel, a lényeg az,
hogy jelenleg az akna teljesen fel van töltve talajvízzel, a talajvíz visszamegy a rétegbe, akkor
a teljes réteget elszennyezi. Az a javaslatom, hogy 14 napon belül a Park Kft. tegyen rendet,
szivattyúzza ki a kutat, ha jó a kútfej szerelvény, akkor zárja le szakszerűen úgy, hogy
visszaszivárgás ne lehessen, bontsa el az akna fed lapot és töltse fel lomokkal mert abból a
mulasztás abból adódik hogy a rétegek elszennyezhetjük és már komoly játék.
Kötő Attila: A rendőrségtől lefele kettő helyen fel van bontva az úttest, bent van egy
forgalomelterelő tábla, tehát arra sem lehet hivatkozni, hogy tömöríteni szükséges az autók
által, eleve nem lehet a tábla miatt ráhajtani, tehát most időszerű betömni, mert most már
hónapok óta úgy van.
Novák Ferenc: A Hajló közös csatlakozás, ugye?
Kötő Attila: Igen. De azt úgy kéne lejavítani, ne úgy mint ahogy eddig tették. Tönkretették a
Hegyalja utcát a javításokkal. Hogy folt folt hátán az hagyján, de hogy a minősége egynek
sem jó. Úgy néz ki, mint egy szántás. Jó állapotban lévő új útról beszélünk, rendszeresen
felvágják, visszajavítási kötelezettség van, és egyetlen egy foltot nem csináltak meg úgy, hogy
az elfogadható minőség legyen.
Kulcsár Csongor: A Hegyalja utcának a K szegélyei is kezdik felmondani a szolgálatot, mert a
közte levő fugák is tönkre mentek. Előttünk már a csatornánál már beomlott.

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 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 296/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja Darnai Máté Zalakaros, Hegyalja u. 41. szám alatti lakos pályázatát.
Részére 10.000,- Ft/hó támogatást állapít meg.
Határidő: 2015. november 15.
Felelős: Novák Ferenc Polgármester
Szabóné Dr. Csányi Marianna Jegyző
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző
2/ A középiskolai ösztöndíjra vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a 2016. évi
Munkatervbe be kell illeszteni.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
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Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 297/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, „Adásvételi szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzata részére
karácsonyi díszkivilágítás eszközök szállítása valamint látványtervek készítése karácsonyi
fénydekorációra” tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:
1. az eljárás eredményessé nyilvánítja;
2. a VI-BOLD NEU Kft. (8314 Vonyarcvashegy, Kund vezér u. 21.) ajánlattevő
ajánlatát érvényessé nyilvánítja,
2. a LF-VIL 99 Kft. (8360 Keszthely, Árpád utca 36.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. §
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja;
3. a RÓTH VILL Bt. (7627 Pécs, Vadász u. 85/9.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 74. § (1)
bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja;
4. az eljárás nyerteseként a VI-BOLD NEU Kft. (8314 Vonyarcvashegy, Kund vezér u.
21.) ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki 10000 ponttal, és 11.803.000,- Ft + Áfa ajánlati árral.
2./ A beszerzés költségét 5.000.000 Ft erejéig az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
beruházásai között Led-es díszkivilágításra nevesített összeg terhére, valamint 5.000.000 Ft
erejéig az általános tartalék terhére biztosítja, míg a fennmaradó 4.989.810 Ft összeget a 2016.
évi költségvetésben biztosítja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a VI-BOLD NEU Kft.-vel kötendő az adásvételi szerződés,
valamint előleg igénylése esetén a kezességvállalásról szóló szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 298/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata a „Zalakaros Város Önkormányzata részére karácsonyi
díszkivilágítás fel- és leszerelése” tárgyában a VI-BOLD Neu Kft. 8314 Vonyarcvashegy
Kund Vezér u. 21. ajánlatát fogadja el, és bízza meg a munkálatok elvégzésével. Az ajánlat
szerint a díszkivilágítás fel- és leszerelésének díja: 2.378.500 Ft + Áfa = 3.020.695 Ft/szezon,
a karbantartás díja: 280.000 Ft + Áfa = 355.600 Ft.
2/ A karácsonyi díszvilágítási elemek leszerelésének határidejét 2016. február 5-ben határozza
meg.
3/ A munkák pénzügyi forrásában a felszerelés 1.510.347 Ft összegű költségét a 2015. évi
költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítja, a leszerelés 1.510.347 Ft összegű, valamint
a karbantartás 355.600 Ft összegű költségét a 2016. évi költségvetésben kell biztosítani.
4/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
5./ felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedéseket arra, hogy a felszereléskor az új
beszerzések mellett a meglévő és feljavított dísz kivilágítási elemekről tételes leltár kerüljön
felvételre a vállalkozónak a közreműködésével az önkormányzati hivatal által kijelölt
településüzemeltetési ügyintéző jelenlétében, aki a műszaki teljesítésigazolást is ellátja. Az
eszközökről a pénzügyi karton mellett műszaki kartonokat is kell vezetni. A
településüzemeltetési ügyintéző által a leszereléskor tételes jegyzőkönyv készüljön a
leszereléskori állapot rögzítésével, és a felelős őrzésre való átadásra. A karbantartási
költségekbe beletartozik a garanciális szakaszon kívüli, jelenleg is az önkormányzat
tulajdonában lévő dísz kivilágítási elemek teljes körű javítása és karbantartása, valamint az új
elemek garanciális és szavatossági idején felül a három éven belüli időszakra vonatkozik, a
2015. november 27-én felszerelt mennyiségi állapotokra vonatkozóan. Valamint beletartozik
az is, hogy ezen a költségen a dísz kivilágítások felszerelését követően a vállalkozónak a
tönkrement dísz kivilágítási elemek javítását az ajánlatban szereplő hiba kijavítási időn belül
folyamatosan el kell végeznie.
Határidő: 2015. november 27.
2016. február 5- a dísz kivilágítási elemek leszerelésének határideje
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 299/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ javasolja a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése részére, hogy bízza meg a Kft.
ügyvezetőjének 2016. január 1-jétől egy éves időtartamra Kovács Szabolcsot (8380 Hévíz,
Bem József u. 4.) azzal, hogy az egy éves határidő lejárta előtt 45 nappal közölni kell a
megbízott ügyvezetővel, hogy megbízása meghosszabbítása megtörténik-e, amennyiben nem
történik hosszabbítás, abban az esetben azonnal pályázatot kell kiírni az ügyvezetői feladatok
ellátására.
2./ Felhatalmazza az Alpolgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a Kft. taggyűlésén
képviselje.
3./ felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát, hogy az ügyvezető személyében történő változást a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződésén vezesse át.
4./ a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. és a település marketingvezetői munkakör
összevonását követően a Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület közötti együttműködési megállapodás 32. pontja, mely szerint a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület, a Gránit Gyógyfürdő Zrt. és Zalakaros Város Önkormányzata közösen
alkalmaz településmarketingesként 1 főt, melynek alkalmazási feltételeiről közösen döntenek,
2015. december 31-vel hatályát veszti.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 300/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ csekély összegű ajándékként Erzsébet utalvány formájában nyújtandó juttatást állapít meg
2015. évben, zalakarosi munkahelyen közfoglalkoztatottként dolgozók részére,- akik
november 15-én állományban vannak, legalább két hónap jogviszonnyal rendelkeznek, nincs
egynél több igazolatlan hiányzásuk.
Az Erzsébet utalványt 2015. január 1-jétől a ledolgozott hónapok arányában, utalvány
formájában kell biztosítani, a jogosult közfoglalkoztatottak számára az Erzsébet utalvány a
novemberben kifizetett bérrel együtt kerüljön átadásra, az érvényes adójogszabályoknak
megfelelően kapják meg a dolgozók.
2./ A juttatás fedezetéül bruttó 1 000 000 Ft-ot biztosít a 2015.évi költségvetés általános
tartaléka terhére.
Határidő: 2015. december 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)

Kmft.
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 301/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Egyetért azzal, hogy a WATT-ETA Kft-vel kötött szerződés meghosszabbításra
kerüljön, az ehhez szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert.
2. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés hosszabbítás aláírására.
Határidő: 2015. december 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző, 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 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 302/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatni kívánt, a „Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a
Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap 2014 és 2020 közötti támogatásaiból megvalósuló
projektjeihez a pályázatok megírása sikerdíjas konstrukció keretében.” tárgyú, a Kbt. 122. §
(7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban az ajánlattételi felhívást és dokumentációt módosítja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a módosított ajánlattételi felhívás és dokumentáció
aláírására, ajánlattevők részére történő kiküldésére.
3./ Pénzügyi fedezetet Zalakaros Város Önkormányzata a 2015-2020. évi költségvetésében
biztosítja, azzal, hogy a konkrét forrás hozzárendelésre a beérkezett árajánlatok függvényében
kerül sor a 2016-os évi vagy azt követő költségvetésben.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 303/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon megépített Ökopart zöldterületeinek automata
öntöző berendezéssel történő locsolása kiviteli munkáinak tárgyában a MUNICIPIUM Kft.vel kötött szerződést módosítja, a nyomásfokozó szivattyú kiépítését nem rendeli meg, így
annak, valamint a hozzá tartozó berendezések és tartozékok összegével, 831.700 Ft + ÁFA =
1.056.259 Ft összeggel a szerződés végösszegét csökkenti. A szerződéses összeg a
módosítással így 8.513.324,- Ft + ÁFA = bruttó 10.811.921,- Ft lesz.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
3./ Egyszeri hálózatfejlesztésként 800.000 Ft + Áfa = 1.016.000 Ft összeget a Gránit
Gyógyfürdő Zrt.-nek átad, aki ennek fejében az átvételi ponton méréssel, megfelelő
nyomással a mindenkori vízdíj 20 %-ának megfelelő összegért biztosítja a vízellátást.
4./ A Gránit Gyógyfürdő Zrt.-vel kötendő, a pénzösszeg átadásáról, valamint a
vízszolgáltatásról szóló szerződések aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Határidő: 1. és 2 pont vonatkozásában azonnal
3. és 4..pont vonatkozásában 2015. november 30. (közüzemi szerződés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető, Magyarné Kovács
Judit pénzügyi osztályvezető, 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 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 304/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csetneki Ügyvédi Iroda
bevonásával az önkormányzat a legegyszerűbb és alapvetően a megegyezéses megoldást
keresve a 063 hrsz-ú árok feletti teljes útszelvénynek a tulajdonjogát vagy szolgalmi jogát
szerezze meg.
2./ felkéri a polgármestert, tegyen intézkedéseket, hogy a hulladékudvar vízellátásának
terveztetését folytassa az önkormányzat a 100-as istálló D-i végéig. Erre a célra a 2015. évi
költségvetés általános tartalékból 400 eFt + Áfa-t különít el.
3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a legjobb ajánlattevővel a megállapított keretösszegen
belül szerződést kössön.
4./ felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatot a Tsz major
csatornázásának a tervezésére.
5./ felhatalmazza a polgármestert a Dél-Zalai Víz-és Csatornamű Zrt. vezérigazgatójával
egyeztetés lefolytatására, hogy a Vízmű 2014. évi és a 2015. évi rendszerhasználati díjnak a
terhére az önkormányzat által tervezett beruházások, felújítások közül, beleértve az un. Tsz
major vízellátásának a megtervezett vezetéképítését, melyek kivitelezését és finanszírozását
tudja a cég vállalni.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető, Magyarné Kovács
Judit pénzügyi osztályvezető, Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens – 1. pont
tekintetében, 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 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 305/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felhatalmazza a polgármestert, hogy az AquaProfit Zrt által készített gyógyhelyfejlesztési
stratégia tárgyában annak lezárásáról november 30-ig folytasson egyeztetést.
2./ felkéri a polgármestert, hogy az egyeztetés eredményéről a 2015. december 16-i
képviselőtestületi ülésen adjon tájékoztatást.
Határidő: 2015. november 30.
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 12-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 306/2015. (XI.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a COR Alapítvány (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Szekeres J. u. 2.-8., adószáma:
19275471-1-20) részére a nagykanizsai Belgyógyászati osztály alapításának 100. évfordulója
alkalmából megrendezendő tudományos ülés támogatására 100 000.-Ft támogatást biztosít.
2. /A támogatási összeget a 2015.évi nonprofit-szervezetek támogatására szolgáló keretbe
történő támogatás visszafizetés terhére biztosítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi 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

