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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 164/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása IX. sz. módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. A képviselő-testület
módosításának aláírására.

felhatalmazza

a

polgármestert

a

Társulási

Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Megállapodás

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 165/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. a 2000019/09CÉDE projekt keretében beszerzett, a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás
tulajdonában, az önkormányzat használatában álló, előterjesztés 1. sz. mellékletében felsorolt
eszközök tulajdonjogának térítésmentes átvételét határozza el Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulásától, és vállalja a felsorolt eszközök vonatkozásában a szolgáltatási, a működtetési és
egyéb kötelezettségeket a fenntartási időszak végéig, azaz 2015. november 30.-ig.
2. Felhatalmazza a polgármestert a Zala Megyei Önkormányzat jóváhagyását követően az
átadás-átvételi dokumentumok aláírására.
Határidő: 1. Azonnal 2. Zala Megyei Önkormányzat jóváhagyását követően
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 166/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Kt. 102.§./2/bek. c. pontjában biztosított jogkörében a Móra Ferenc Általános Iskola,
Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Könyvtár óvodai Intézményegysége esetén
2012/2013. tanévére vonatkozóan szükségesnek tartja 4. csoport 12 fővel történő indítását
2012. szeptember 1. napjától – 2013. junius 30. napjáig.
2/ Az intézmény átszervezése – az óvodai csoportok számának bővítése miatt - a végleges
döntés meghozatala érdekében a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 88.§. /5/ és /6/
bekezdés, a 102.§ /3/ bekezdése szerinti egyeztetések, és vélemények beszerzését rendeli el.
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A vélemények beszerzését követően a végleges döntés meghozatala érdekében az
intézmény alapító okiratának módosítását a képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2012. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Az. 1. pontban megjelölt 4. csoport indításához szükséges költségeket és a szükséges
létszámbővítést az alábbiak szerint biztosítja:
- 2012. évre vonatkozóan 760 eFt összeget pótelőirányzatként biztosít az intézmény számára
az általános tartalék (működési célú) terhére.
- 2013. évben az intézmény költségvetésébe beépítésre kerülnek a feladatellátás költségei a
2012/2013. tanév második félévéig.
- az intézményi létszám bővítéseként 1 fő főfoglalkozású és 1 fő részfoglalkozású dolgozó
alkalmazását engedélyezi a 2012/2013. tanérvre.
5/ Felkéri az iskola vezetését, hogy a 2012. szeptemberi Képviselőtestületi ülésre állítson
össze egy listát amelyben lehet látni, hogy a bölcsödétől fogva , óvoda illetve az iskolán
keresztül hogy alakulnak a létszámok a kifejezetten zalakarosi gyerekeket figyelembe véve,
valamint Balatonmagyaród és Zalamerenye tekintetében is.
Határidő: 2012. szeptember 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 167/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény 88.§. /4/ bekezdése alapján a 2012. napján
Balatonmagyaród Község önkormányzatával kötött közoktatási megállapodást módosítja, a
megállapodás hatálya a 2012/2013. tanévre , 2012. szeptember 1. napjától - 2013. augusztus
31. napjáig terjedő határozott időre módosul azzal, hogy a megállapodásban foglalta
felülvizsgálatával a megállapodás hatálya közös megegyezés esetén meghosszabbítható.
2./ A feladat ellátásáért a fenntartó az intézményben ellátott Balatonmagyaródi gyermekek
után a 2012/13-as tanév I. félévére vonatkozóan hozzájárulást nem állapit meg.
Egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert, hogy Balatonmagyaród község Polgármesterével
folytasson tárgyalásokat a 2012/13-as tanév II. félévére vonatkozó Balatonmagyaród
Önkormányzatának anyagi szerepvállalásáról, esetleges hozzájárulásként fizetendő
összegéről, figyelemmel arra, hogy annak összege a 2013. évi költségvetésben
Balatonmagyaród Önkormányzata részéről betervezésre kerülhessen.
3/ A képviselőtestület határozatáról Balatonmagyaród község önkormányzatát tájékoztatni
kell.
Határidő: 2012. június 15. (értesítésre)
2012. július 17. (tárgyalásra)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 168/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalamerenye Község Önkormányzatával létrejött közoktatási intézményfenntartó társulás
fenntartását továbbra is szükségesnek tartja.
2. Zalamerenye község önkormányzatának fizetési kötelezettsége tekintetében
2012/2013 tanévre nem tart igényt a megállapodás 9.1. pontja szerinti
összegére.

hozzájárulás

3/ A képviselőtestület döntéséről Zalamerenye Község önkormányzatát értesíteni kell.
Határidő: 2012. június 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 169/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 2012. évi közbeszerzési terv alábbi sorral való
kiegészítésére, egységes szerkezetbe foglalására és a város honlapján való megjelenítésére:

A közbeszerzés CPV Irányadó Tervezett
Időbeli ütemezés
Közbeszerzési Sor kerül-e
tárgya és
kód eljárásrend eljárási
eljárást
vagy sor
az eljárás
szerződés
mennyisége
típus
lebonyolító
került-e
adott
megindításának, teljesítésének
szervezet közbeszerzéssel
illetve a
várható
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére
Tanulmánytervek,
Külső
nemzeti
kiviteli terv
2013.
szervezet,
értékhatárt meghívásos 2012. május 31.
Nem
elkészítése
november 15. megbízás
elérő
OCR projekt
alapján
2/ Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési terv aláírására.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 170/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az OCR projekt pályázat tanulmánytervének, kiviteli tervének és utó tanulmányának
elkészítésére vonatkozó, a Kbt. 122. § /7/ bekezdés a./ pontjában foglaltak alapján
közbeszerzési eljárást indít.
2/ Az 1.pontban megjelölt eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját az alábbi
kérdés tisztázását követően hagyja jóvá:
- a pályázattal kapcsolatban megbízott villamos szakértővel egyeztetés lefolytatása szükséges
arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban az OCR projekt pályázat kapcsán
engedélyes vagy kiviteli tervdokumentáció elkészítése kerüljön megkövetelésre és a
közbeszerzési eljárásban rögzítésre.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció aláírására.
4/ Az 1. pontban elkészített tanulmányok költsége pályázati forrásból biztosított.
Határidő: 2012. május 31. (kiküldés)
Ajánlati felhívás szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a villamos szakértő bevonásával vizsgálja meg, hogy
az önkormányzat által pályázat útján elnyert és beépített un. feszültségszabályozók
áthelyezésére sor kerülhet-e annak érdekében, hogy a maximális megtakarítást hozzák a nem
LED-es lámpatestek esetében.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 171/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 057/8 hrsz.-ú osztatlan közös tulajdon megszüntetése okán, önálló ingatlanná alakítás
iránt kérelmet nyújt be a Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Körzeti Földhivatalához.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eljárásban Zalakaros Város Önkormányzatát,
mint tulajdonost képviselje.
Határidő: azonnal, 2012. június 01.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 172/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ 153/2012. (V.10.) számú határozata 1. pontjának első mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
„Egyetért „A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” (TÁMOP-5.6.1.B-12/2)
címmel kiírt pályázat benyújtásával maximum 26 millió Ft összköltséggel.
2/ A határozat többi pontja változatlan marad.
Határidő: azonnal.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 173/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
13/ Kamionparkoló céljára meghirdetett területre beérkezett ajánlatok elbírálása (zárt)
14/ Környezetfejlesztési pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása
15/ Út, járda, csapadék elvezetés kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
16/ Karbantartási feladatok kivitelezésére beérkezett pályázatok elbírálása
17/ Viziközmű beruházások kivitelezésére érkezett ajánlatokról döntés
című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 174/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja az EL HUNGARO TRANS Fuvarozó, Szolgáltató Kft. (8749 Zalakaros, Liget
u.2.) által a Zalakaros, 1323/6 hrsz-ú ingatlan benzinkúttal szemben lévő, mintegy 17 m x 20
m nagyságú betonozott rész kamion parkolás céljára történő bérbeadása tárgyában benyújtott
bruttó 200 Ft/m2/év összegű ajánlatát.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert a Bérleti szerződések aláírására.
Határidő: 2012. június 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 175/2012. (V.30.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A „Zalakaros-fenntarthatóság és turizmus” c. pályázat keretében megvalósuló
csapadékvízzel történő öntözés kivitelezésére benyújtott pályázatok közül nyertes
ajánlattevőként a Szabau Invest Kft. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) bruttó 12.509.500,- Ft
összegű ajánlatát fogadja el.
2/ A „Zalakaros-fenntarthatóság és turizmus” c. pályázat keretében megvalósuló őshonos fák
ültetésére benyújtott pályázatok közül nyertes ajánlattevőként a Magnólia Art Kertépítő Kft.
(8372 Cserszegtomaj, Barát u. 176.) bruttó 9.668.256,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.
3/ A beruházás pénzügyi fedezetét a 2012. évi általános tartalék (fejlesztési) terhére 3.390 eFt
összegben, valamint a pályázati támogatásból (30.451eFt) biztosítja.
4/ Felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási szerződések aláírására.
Határidő: 2012. június 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 176/2012. (V.30.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2012. évi út - és járdaépítési, felújítási munkáinak, valamint csapadékvíz-elvezetés
munkáinak kivitelezésére benyújtott pályázatok közül nyertes ajánlattevőként a Magyar
Aszfalt Kft. (9700 Szombathely, Vépi út 27/a.) 10.964.011,- Ft + Áfa összegű ajánlatát
fogadja el.
2/ A beruházás pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:
-

8 millió Ft-ot a 2012. évi költségvetés felhalmozási céltartalékra (7.számú melléklet II/1.sora)
előirányzott összeg terhére
6,5 millió Ft-ot a 2012. évi vizíkömű használati díjakból befolyó többletbevételek terhére
3/ Felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási szerződések aláírására.
Határidő: 2012. június 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. június 6.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 177/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az önkormányzati ingatlanok 2012. évben elvégzendő karbantartási, felújítási munkáinak
kivitelezésére benyújtott pályázatok közül a „Móra Ferenc Általános Iskola konyha teljes víz és szennyvízvezeték rendszerének rekonstrukciója” kivitelezésére nyertes ajánlattevőként a
Szabau Invest Kft. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) 4.150.000,- Ft + Áfa (bruttó 5.270.500,Ft) összegű ajánlatát fogadja el.
2/ Az önkormányzati ingatlanok 2012. évben elvégzendő karbantartási, felújítási munkáinak
kivitelezésére benyújtott pályázatok közül a „Kertmozi részleges felújítása” kivitelezésére
nyertes ajánlattevőként Szabau Invest Kft. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) 2.641.680,- Ft +
Áfa (bruttó 3.354.934,- Ft) összegű ajánlatát fogadja el.
3/ A beruházások pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítja:
-

6 millió Ft-ot a 2012. évi költségvetés karbantartási és felújítási feladatok terhére biztosítja,
(melyből 2 millió Ft a céltartalékból kerül átcsoportosításra)
3 millió Ft-ot a 2012. évi költségvetés viziközmü használati díjak terhére
4/ Felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási szerződések aláírására a vállalkozó által tett
véleményeltérés elfogadásával együtt.
Határidő: 2012. június 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5/ Az önkormányzat vállalja az iskolai konyhai járólapburkolat beszerzését és helyszínre
szállítását, melynek költségét a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. május 30-án megtartott
zárt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 178/2012. (V.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a „Viziközmü beruházások kivitelezésére érkezett ajánlatokról döntés”
című előterjesztés kapcsán a döntést a június 14-i ülésre halasztja azzal, hogy az ajánlati
felhívásban résztvevő pályázókat értesíteni kell.
Határidő: 2012. június 14.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Interpelláció:
- a 400 m-es salakos futópálya állapota rossz, karbantartása szükséges, mivel nincs már rajt
salak. Az itt üdülő vendégek is használják, nemcsak a lakosság. Meg kell nézni mibe kerülne
a futópálya salakkal történő leterítése.
- a benzinkútnál tartózkodott, amikor oda bement egy üdülő vendég, aki egyik szállodában
tartózkodott. A benzinkútnál fejfájás elleni gyógyszervásárlási lehetőséget keresett.
Sérelmezte, hogy a városban sehol nem talált nyitva tartó gyógyszertárat, és Zalakomárban
sem volt nyitva.
Kéri, hogy ügyeleti és egyéb intézményben találjanak lehetőséget arra, ha valakinek szüksége
van vény nélkül kiváltható gyógyszerre, pl. fájdalomcsillapítóra, tudjon hozzájutni.
A polgármester a szállodák vezetői felé jelezze ezt az igényt.
- A településen sok a rendezvény. Javasolja, hogy a város bevezető utjain ne egy-két nappal
előbb kerüljenek elhelyezésre a reklámok, hanem 2-3 héttel korábban legyen látható, valamint
több reklámanyag kell, több cég részéről.
- A futballpálya melletti játszóteret bővíteni kellene, a mellette lévő parkból javasol területet
bevonni erre a célra.
Bőrdeszka, bőrkorcsolya, kerékpár akadálypálya elhelyezését javasolja kialakítani, ahol
versenyeket is lehetne rendezni.
- A Rózsa-Liget utca sarkán sok a víz, a kanyarba kihordta az árokpartot, szakadék van. Hetek
óta így van, kéri, hogy kerüljön megjavításra.
- a Karos Park Kft-t figyelmeztetni kell, hogy nagyobb eső után, mint pl. a Szőlő utcai
vízelvezető árok eltelik, ezeket ellenőrizze, tegye szabaddá, figyeljenek oda ezekre.

