Határozat: 294 - 295
Rendelet: 20

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2015. november 12-én megtartott
nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. november 12-én 18,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné
Gulyás Edit, Horváth Vencel, Kötő Attila, Magyar Mária képviselők,
Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Szirtes Balázs képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Kulcsár
Csongor pénzügyi bizottság tagja.
Jegyzőkönyvet készítette: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
A jegyzőkönyv hangfelvételről készült.

Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Horváth Vencel és Magyar Mária képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:

1/ Zalakarosi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének V. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Középiskolai ösztöndíj kérelmek elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Zalakaros Város Karácsonyi díszkivilágítás eszközök szállítása valamint
látványtervek készítése karácsonyi fénydekorációra kiírt közbeszerzési pályázatra
benyújtott ajánlatok elbírálása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
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4/ Zalakaros Város Önkormányzata részére karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése
beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
5/ A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására javaslat
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
6/ Közfoglalkoztatottak csekély összegű ajándék juttatására javaslat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Közvilágítás karbantartására ajánlatkérés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Javasolja felvenni az alábbi napirendek megtárgyalását:
8/ Pályázati felhívás és dokumentáció módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ A Municipium Kft-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Nagykanizsai Kórház kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Hulladékudvart ellátó vízvezeték építésének pótmunkái, illetve azzal kapcsolatos
telekrendezetlenségek kérdése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Aqua Profit Zrt. szerződés módosítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.
Napirendek tárgyalása:
1/ Zalakarosi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének V. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 130/2015. (XI.12.) számú
határozata:
A bizottság:
A Zalakarosi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének V. módosítását az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra az alábbi kiegészítéssel:
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- javasolja a képviselőtestület részére, fogalmazzon meg ajánlást a jegyző részére, hogy a
hivatalnál a jutalomkeret felosztása egységes elvek alapján, a végzett munka értékelése
alapján történjen.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 181/2015. (XI.12.)
számú határozata:
A bizottság:
A Zalakarosi Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének V. módosítását az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra az alábbi kiegészítéssel:
- javasolja a képviselőtestület részére, fogalmazzon meg ajánlást a jegyző részére, hogy a
hivatalnál a jutalomkeret felosztása egységes elvek alapján, a végzett munka értékelése
alapján történjen.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslat elfogadását
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja 20/2015. (XI.13.)
önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015.(II.13.) Önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 2-től a 12. számu napirendek zárt ülés
keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b. és c./
pontjára.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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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.
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
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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.
Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részt vételt és a nyílt ülést 18,12
órakor bezárta.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Horváth Vencel
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Magyar Mária
Jkv. hitelesítő
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