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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 22-én 17,00
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs képviselők,
Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester,
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Szirtes Balázs és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1. Közvilágítás fejlesztésére beérkezett ajánlatokról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2. Egyéb ügyek keretében javasolja:
- Eb chipeltetés költségének biztosítása
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

1. Közvilágítás fejlesztésére beérkezett ajánlatokról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/ előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a közvilágítás fejlesztéséhez
szükséges pénzügyi fedezet hiánya az alábbiak szerint biztosítható a 2012. évi beruházási
megtakarítások átcsoportosításával:
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a) 1 millió Ft-ot a Mókusköz vízelevezetéséből ( már tavaly rendeztük a számlát)
b) 500 e Ft-ot pedig a vizíközmű beruházásokból való átcsoportosítással.
Szavazásra teszi fel javaslatával kiegészített határozati javaslatot.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
A képviselőtestület 253/2012.(VIII.22) számú határozata
A képviselőtestület

1/ A „Közvilágítás beruházások Zalakaroson” tárgyban meghirdetett beszerzési
eljárásban elfogadja az EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő
Kft. (9700 Szombathely, Szent Gellért u. 2.) 4.500.000 Ft + ÁFA= 5.715.000 Ft
összegű ajánlatát.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kiviteli szerződés aláírására, melyben
meghatározott kivitelezési határidő 2012. október 22.
3/ Az 1. pontban megjelölt közvilágítási beruházások fedezetét a 2012. évi
költségvetés felhalmozási céltartalékra (7. számú melléklet II/3. sora) előirányzott
összeg terhére, valamint az alábbiak szerint biztosítja:
- 1 millió Ft-ot a Mókusköz vízelevezetéséből továbbá
- 500 e Ft-ot pedig a vizíközmű beruházásokból való átcsoportosítással
biztosítja.

2. Egyéb ügyek
- Eb chipeltetés költségének biztosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Novák Ferenc: Az önkormányzat már 2010-ben és 2011-ben is vállalta az eb chipeltetés
költségét, javasolja, hogy az idei évben is ezt vállalja az önkormányzat. Költségét tekintve
2010-ben mintegy 130 eFt-ot jelentett. A korábbi határozat szerint biztosítsa ezt az
önkormányzat.
Szavazásra teszi fel javaslatát.
A képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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A képviselőtestület 254/2012.(VIII.22) számú határozata
A képviselőtestület
A Zalakaros város területén tartott, nyilvántartásba vett ebek egyedi tartós
azonosításának biztosításáról szóló rendeletében meghatározott chipbeültetés költségét
a 2012. évi költségvetési rendeletében biztosítja.
A chipeltetési akcióban biztosított kedvezmények hatálya nem terjed ki az ebet
tenyésztési céllal tartókra és a veszélyes ebek tartóira.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Határidő: 2012. december 31.
Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet a Civis Ber Zrt. korábbi ülésen tárgyalt
anyagával kapcsolatban arról, hogy a testület által feltárt hiányosságokról szóló határozatot
azonnal az ülést követően elküldték a cégnek, mely a héten küldött dokumentumokat a
határozatra reagálva. Az anyagok azonban véleménye szerint nem kielégítőek, jórészt
építészeti tervdokumentációk. Kéri, hogy a testület vegye tudomásul azt, hogy a tájékoztatja a
beruházót arról a tényről, hogy a határozatban rögzítetteknek megfelelően kérjük az anyag
megküldését.

Novák Ferenc: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszöni a részvételt és a
nyilvános ülést 12,30 órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Szirtes Balázs
Jkv.hitelesitő

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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