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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. május 15-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 85/2013. (V.15.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A 76/2013. (III.8.) határozat, a 194/2012. (VI.14.) számú határozat 1. pontjával
elfogadott, valamint a 315/2012. (X.25) számú határozatával meghosszabbított
bankgarancia kezességvállalás lejárati időtartamát, a Zalakaros Turisztikai Egyesület
által elnyert TDM2 pályázat záró-jegyzőkönyv felvételi napjáig, de legkésőbb 2013.
július 31-ig meghosszabbítja.
A határozatok többi része változatlan marad.
2. A képviselőtestület hozzájárul, hogy a Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonát
képező 311/1. hrsz.-on megtalálható Fürdő Vendégház és Sporttelep Zalakaros Termál
u. 1. szám alatt
található ingatlan tulajdoni lapján a jelzálogbejegyzés 2013. július 31-ig
fennmaradjon.
3. Egyidejűleg felhatalmazza Novák Ferenc polgármestert a Magyarországi Volksbank
Zrt pénzintézet és a Zalakaros Város Önkormányzata között létrejött jelzálog
szerződés meghosszabbításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann s.k.
Mb.jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. május 15.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb.jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. május 15-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 86/2013. (V.15.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Képviselőtestülete a „Termáltó és Ökopart” projekt megvalósítási céljából
adódó hatályos településfejlesztési eszközeinek (rendezési terv) módosítási igényét
megtárgyalta és úgy határozott, hogy:
a) a „Termáltó és Ökopart” projekt megvalósítása céljából adódó településrendezési eszközök
módosítási igényének vizsgálatát lehetővé teszi, amelynek során:
aa) a zalakarosi 264/11.hrsz-ú és a 264/5. hrsz-ú ingatlanokat magában foglaló telektömb
„K-ST”, jelű építési övezete és/vagy annak előírásai felülvizsgálandóak projekt
megvalósításához szükséges mértékben;
ab) új övezetek mint, különleges beépítésre nem szánt terület és zöldterület-közpark
kialakítandó;
ac) az É-ról csatlakozó „Tv-1” és „Üü-3” jelű övezetek változatlanul megtartandóak..
ad) a strandfürdő műszaki telephely változatlan terület-felhasználással és szabályozással
megtartandó.
b) a módosítási igény vizsgálata során az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6. hatályos
állapot szerinti előírásait kell figyelembe venni a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
45.§ (2) bekezdés a) pontja alapján.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Közreműködik: Klie Zoltán városi főépítész
Határidő: azonnal
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann s.k.
Mb.jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. május 15.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb.jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. május 15-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 87/2013. (V.15.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A „Termáltó és Ökopart” beruházás megvalósítása kapcsán az erdészeti hatóság előtti
eljárásához az alábbi nyilatkozatot teszi:
- A zalakarosi 264/11.hrsz-ú és a 264/5. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló „Termáltó és
Ökopart” beruházás helyszínének meghatározása során figyelembevételre került, hogy
az érintett terület jelenleg egy feltöltött, roncsolt területrész, mely jelenleg nincs
hasznosítva. A beruházás megvalósításával értéknövelő hasznosításra nyílna lehetőség.
- A „Termáltó és Ökopart” üzemeléséhez szükséges elfolyó termálvíz elvezetése
jelenleg is az ingatlanon – a tervezett tó vonalában - történik, új vezeték kiépítésére
nincs szükség.
- A beruházás más területre történő tervezésére azért nem került sor, mivel e terület
volt az, amely a Gránit Gyógyfürdőhöz való közelséget illetve az infrastruktúra
kiépítettségének mértékével a legelfogadhatóbb környezet- és költségkímélést
eredményezi
- A szükségessé váló erdőterület csökkentésének ellentételezésére az előírt mértékű
csereerdősítést a Zalakaros Város Önkormányzata saját területén biztosítja.
- A tervezett Dísztérrel való közterületi kapcsolat – mint közterületi bővítmény – ezen
a területen valósítható meg szervesen.
- A tervezett elfolyó-vízre telepítendő tó szerves kapcsolata a fürdő vendégeivel,
annak használatával itt valósítható meg.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Közreműködik: Klie Zoltán városi főépítész
Határidő: azonnal

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann s.k.
Mb.jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. május 15.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb.jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. május 15-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 88/2013. (V.15.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a Zalakaroson megrendezendő XXXII. Nemzetközi Sakkfesztivált a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület bonyolítsa le.
2/ A 76/2013. (IV.18.) számú Képviselőtestületi határozat 1.1.pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„1.1. A Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére a Zalakaroson megrendezendő XXXII.
Nemzetközi Sakkfesztivál támogatására 2.500 eFt összeget biztosit.”
3/ A határozat többi pontja változatlan marad.
Határidő: Azonnal, 2013. május 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann s.k.
Mb.jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. május 15.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb.jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. május 15-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselői kérdések:

Int.05.15./1/.

üi. Tóthné

hi. 2013. 05.30.

Böröcz József: A Szőlő utcával foglalkozni kell, mert nem megfelelő a mostani állapota. A
padkát fel kell emelni.
Novák Ferenc: Még nincs befejezve.
Böröcz József: A mostani beruházás befejezett.
Novák Ferenc: Ez padka, nem parkolóhely.

Tett intézkedés:
……………..

Int.05.15./2/.

üi. Magyarné
hi- 2013.06.15.
Kovács Melinda

Czirákiné Pakulár Judit: Ismételt szúnyogirtás lehetőségét kéri. A meglévő hatása nem megfelelő.
A költségvetésből plusz forrást kell fordítani erre.
Magyarné Kovács Judit: Balatoni cég végzi a szúnyogirtást. Az idén több szúnyogirtást fognak
végezni, arról tájékoztattak, de késve is kezdték.
Czirákiné Pakulár Judit: Nem is volt olyan alapos, mint az előző években.

Tett intézkedés:
……………..

Int.05.15./3/.

üi. Szabóné
hi. 2013. 06.15.
Dr Szentgyörgyvölgyi Eszter

Böröcz József: A „Szoszó” üggyel mi a helyzet?
Novák Ferenc: A következő Képviselőtestületi ülésre behozzuk.

Tett intézkedés:
……………..

Int.05.15./4/.

üi. Koma Ildikó

hi.Azonnal

Böröcz József: Kéri, hogy a Hivatal bocsássa rendelkezésére azt a képviselőtestületi határozatot,
amelyet a parkerdő fejlesztésével kapcsolatban hoztak.
Szigorú határidők voltak, a felelősök meg volt jelölve.
Novák Ferenc: A képviselő úrnak a Képviselőtestületi határozatot rendelkezésére kell bocsátani.

Tett intézkedés:
A képviselőtestületi határozatot Böröcz képviselő úr rendelkezésére bocsátottam a május 15-i
képviselőtestületi ülést követően. (189/2012. (VI.14.) Kt.határozat)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Mariann s.k.
Mb.jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. május 15.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb.jegyző

