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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. augusztus 8-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 263/2011. (VIII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 151/2011. (V.26.) számú Képviselőtestületi határozat 1. pontjában szereplő
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 81. §. /1/ bek. e./ pontja és /3/
bekezdésre történő hivatkozást törli.
A határozat egyéb rendelkezéseit változatlan formában, hatályában fenntartja.

Határidő: Azonnal (2011. augusztus 9.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. augusztus 9.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. augusztus 8 -án
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 264/2011. (VIII.08.) számú határozata:

Képviselőtestület:
1/ A 233/2011. (VIII.08.) számú határozatának 2. pontját módosítja azzal, hogy a
bérleti szerződés kezdő időpontja 2011. szeptember 1. napjában kerüljön
meghatározásra.
A határozat egyéb pontjait változatlan formában fenntartja.
2/ Dr Baranyi Enikő 2011. július 31. napján kelt, az előterjesztés mellékletét
képező kérelme alapján a rendelő és váróhelyiség kivitelezési munkái közül az
önkormányzat az általa elfogadott karbantartási tervben szereplő festési és
szüksége javítási munkálatokat elvégzi, azzal, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a bérlő
az általa szükségesnek tartott egyéb kivitelezési – a rendelés esztétikai színvonalát
emelő - munkákat saját költségén elvégezze a költségek önkormányzat felé való
érvényesítésének kötelezettség nélkül.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pont szerint Dr Baranyi Enikővel erre
külön megállapodást kössön, és azt aláírja.
4/ A Petőfi u. 19. sz. alatti rendelő és váróhelyiség 2. pont szerinti önkormányzat
által vállalt felújítási költségeit a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.

Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. augusztus 9.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Képviselői bejelentések, kérdések:
Böröcz József: A beruházásoknál a helyi vállalkozóknak is teret kell engedni. Ismerteti
Takács István helyi vállalkozó panaszát. Kéri a hivatalt, hogy tájékoztassa a panaszost az
eljárás menetéről.
Dr. Józsa Zsanett: Takács István helyi vállalkozó festőként van nyilvántartva nálunk.
Tájékoztatjuk az eljárás menetéről.
Böröcz József: Kéri a hivatal közreműködését a településen a gazos területek rendbetétele
érdekében: az új telepen 2 ilyen ingatlan van, ami kaszálást igényel, említi a szennyvíz
átemelő ingatlanát.
Méltatja a városnapi ünnepséget, azonban kifogásolja a férfi narrátor ruházatát, melyre jobban
oda kell figyelni. Véleménye szerint a szónokok munkáját segíteni kell a városról való
beszámolók eljuttatásával.
Kötő Attila: A polgármester kiadta feladatul, hogy minden rendezvény után a szervezők
készítsenek értékelést. A helyi vállalkozók aktív bevonásával egyetért, azt a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. figyelmébe is ajánlotta az FB.
Süslecz Árpád: Egyetért Böröcz Józseffel. Tájékoztatást kér az Újmajori járda megépítésének
határidejéről.
Kötő Attila: 2011 Szeptember 30.
Czirákiné Pakulár Judit: Tájékoztatást kér a Dózsa György utcai játszótérnél a kapu és padok
elhelyezéséről.
Kötő Attila: A táblák és a rendezvény téren lévő munkák befejezése után a Dózsa utcai
játszótér következik.
Süslecz Árpád: Többször felvetette üléseken a településen fák, bokrok felnyesését, de nem
történik semmi. Kéri a hivatal intézkedését.
Dr. Józsa Zsanett: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a hivatal a képviselői
felvetéseket minden esetben továbbítja az arra illetékesek felé. A hivatalnak nincsenek fizikai
munkásai a feladatok elvégzésére, mi csak a Karos Park Kft.-nek tudjuk a felvetéseket
továbbítani. A kft. az önkormányzat tulajdonában van, a jegyzőnek nincs kényszerítő eszköze
az ügyvezetővel szemben. Kéri ennek megértését.
Süslecz Árpád: a polgármesternek van erre jogosítványa
Marton Tamás: Sok a Kft. munkája.Megemlíti, hogy a feszültségszabályozókról szóló cikk a
Karosi Krónikában tárgyi tévedésekkel van tele, nem egyértelmű. Javasolja, hogy ilyen
szakmai témákban az újságíró egyeztessen az illetékesekkel.

