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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 17/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 220/2013. (X.24.) számu lejárt határidejű határozat vonatkozásában a következő
képviselőtestületi ülésre elrendeli a saját tulajdonú erdőrészek pontos kitűzését, a költségekről
kimutatás, tájékoztató készítését, valamint arról is, hogy a pereskedés esetén milyen költségek
merülnek fel.
Határidő: 2014. áprilisi soros ülésre
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens, Csetneki
Ügyvédi Iroda)
2/ A Polgármester beszámolóját elfogadja.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 18/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A belső ellenőr által „Az Önkormányzat működési és céljellegű támogatásainak
ellenőrzése” tárgyban lefolytatott ellenőrzés (A civil szervezeteknek, sportegyesületeknek
adott támogatások vizsgálata) során készült Belső ellenőri jelentést megtárgyalta, az abban
szereplő javaslatokkal egyetért.
2./ Egyetért Zalakaros Város Önkormányzata nonprofit szervezetek önkormányzati
támogatásáról szóló Szabályzatában foglalt módosításával.
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a Szabályzat egységes szerkezetbe foglalásáról és a
belső ellenőrzést végző szakértő részére történő megküldéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann
(operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 19/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 278/2009. (XI.26.) számú határozatával
elfogadott, többször módosított Non-profit Szabályzata 6. § alapján a civil szervezetek
működésének elősegítése érdekében a támogatások átláthatósága és kiszámíthatósága
érdekében pályázatot hirdet az alábbi célokra:

a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények
támogatása;
c) a szervezetek pályázati önrészének támogatása;
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett
tevékenység támogatása,
e) turisztikai, idegenforgalmi célok támogatása.
f) testvérvárosi kapcsolatok támogatása.
g)Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása
h)Egyházi , vallási célok támogatása
i)Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
j) Közművelődési tevékenység támogatása
k)Szociális, karitatív célú felhasználás
l)Zalakaros és kistérségben élő gyermekek táboroztatása
m)Borturizmus népszerűsítése
n)Zalakarost népszerűsítő kiadványok, prospektusok,
o)Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, prevenció, ( pl. Véradások, szűrő
vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására )
p)Idegenforgalmi szempontból jelentős a településen megvalósuló sport, kulturális
rendezvény
r)Nemzetközi kapcsolatok céljára

s)Települési sportfeladatok céljára
sa/ versenysport, utánpótlás nevelés működési támogatása,
sb/ eredményességi támogatás, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget
ad,
sc/ diáksport támogatása,
sd/ rendezvény-támogatás,
se/ előre nem tervezett sportesemények támogatása, ha a sport támogatására fordított
összeg erre lehetőséget ad,
sf/ sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása,
sg/ sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása,
sh/ új sportlétesítmények építésének támogatása, ha a sport támogatására fordított
összeg erre lehetőséget ad.

Nem támogathatók a nonprofit szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény
vagy más jogszabály tiltja.

A pályázaton részt vehetnek a szabályzat hatálya alá tartozó azon társadalmi szervezetek –
alapítványok, egyesületek stb. – (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a
bíróság a pályázati kiírás időpontjáig nyilvántartásba vett és az alapító
okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen
folytatják.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31.
A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere, 8749
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb 2014.
április 19-ig.
A döntést követően a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselőtestület döntéséről.

A pályázati támogatások felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető
szabályait, valamint a benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmát és a pályázat feltételeit
részletesen jelen pályázati felhívás mellékletét képező non-profit szabályzat tartalmazza.

Az odaítélhető támogatás összegét a 2014. évi költségvetés 7. sz. melléklete az alábbiak
szerint tartalmazza:

I.

Működési célokra

1.

Nonprofit szervezetek pályázataira

2.

Sportegyesületek támogatására

5 000
10 000

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás
kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos
internetes honlapján, valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget téve a
kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.

Határidő: 2014. március 8. (közzététel)
2014. április 19. (döntés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 20/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
5/ Keretszerződések keretében ellátandó feladatok elbírálása (2014. 02.28-ig fennálló)
8/ Önkormányzati bérlakás bérlőjének kijelölése
14/4/ „Termáltó és Ökopart” című NYDOP-2.1/F-12-2012-0005 azonosító számú beruházás
környezetrendezési munkáira, illetőleg mesterséges tó kialakítására beérkezett ajánlatok
elbírálása

című napirendek megtárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./
pontjában foglaltakra.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 21/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzben megváltásáról, a parkoló alap képzésről és
felhasználásról és a parkolók használatáról szóló 15/1998. /VII.28./ számú rendelete
figyelembevételével a kérelmet nem támogatja.
2/ A kizárólagos használati díjat a rendeletben foglaltak szerint kell 2014. évre vonatkozóan
alkalmazni.
3/ A döntésről a kérelmezőt értesíteni kell.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 22/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1/ A Zala Megyei Önkormányzat kérelmére 150.000,- Ft anyagi támogatást biztosit azzal,
hogy a támogatási összeget nem a Zalavári Történelmi Emlékpark fejlesztéséhez, hanem a
Zalavári Emlékpark működéséhez biztosítja.
2/ A támogatási összeget a 2014.évi nonprofit-szervezetek támogatására szolgáló céltartalék
terhére biztosítja.
3/ Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
Határidő: 2014.február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 23/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Város Napi rendezvény sikeres megvalósítása érdekében

1. Az ünnepi műsort a Kertmoziban 2014. július 18-án 18,00 órakor rendezi meg.
Határidő: 2014. július 18.
Felelős: Grófné Csatos Andrea BLOKK vezető

2. A település polgárai részére vendéglátást biztosít, amelynek tartalma egytálétel és ital.
3. A Város Napi rendezvény költségeihez a 2014. évi költségvetésben rendelkezésre álló
1. 500 000 Ft összeget biztosít.
4. A szórakoztató rendezvények és az ellátás megszervezésére a Turisztikai Egyesületet
kéri fel.
Határidő: 2014. július 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czimondor Nándor Turisztikai Egyesület elnöke
Grófné Csatos Andrea BLOKK vezető

5. Felkéri a Hivatalt, hogy a 2013. város napi rendezvényre fordított 1,5 millió Ft
felhasználásáról készítsen kimutatást a következő képviselőtestületi ülésre.
Határidő: 2014. február 25.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 24/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1./ Zalakaros városban az alábbi személyeket a választja a szavazatszámláló bizottság
tagjának illetve póttagjának:
1.számú szavazókör- Zalakaros, Városi Könyvtár, Liget u. 28.

Tagok:

1. Tóthné Krémer Mária (Zalakaros, Csermely u. 58.)
2. Giber Zoltánné (Zalakaros, Liget u. 3.)
3. Császár Zoltán (Zalakaros, Dózsa Gy. u. 22.)

Póttagok:

4.Szili Veronika (Zalakaros, Fenyőfa köz 7.)
5.Lidvin Sándor Endre (Zalakaros, Hegyalja u. 58.)

2.számú szavazókör- Zalakaros, Kerékpáros ház , Gyógyfürdő tér 10.

Tagok:

1.Czippán Sándor (Zalakaros, Zalagyöngye u. 15/a.)
2.Ország Ilona (Zalakaros, Petőfi u. 7.)

3.Imrei Lászlóné (Zalakaros, Petőfi u. 17.)

Póttagok:

4.Baloghné Fábos Éva (Zalakaros, Liget u. 61.)
5.Vargáné Marton Mária (Zalakaros, Liget u. 34/c.)

2./ Felkéri a jegyzőt, mint a helyi választási iroda vezetőjét, hogy gondoskodjon a
szavazatszámláló bizottság alakuló ülésének összehívásáról és a polgármester előtti eskü
illetve fogadalomtétel megszervezéséről.
Határidő: 2014. február 27.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(Operatív felelős: Torma László aljegyző, Koma Ildikó szervezési ügyintéző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 25/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1./ Az Önkormányzat valamint a Közös Önkormányzati Hivatal munkabiztonsági feladatainak
ellátására kiírt pályázati felhívásra benyújtott ajánlatok közül Schmidt Attila (8800
Nagykanizsa, Alkotmány út 43.) nettó 25.000 Ft + ÁFA/hó összegű, azaz bruttó 31.750 Ft/hó
összegű ajánlatát fogadja el.

2./ Felhatalmazza a polgármestert, Schmidt Attila (8800 Nagykanizsa, Alkotmány út 43.)
munkavédelmi vállalkozóval, benyújtott árajánlatának megfelelő Megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
(Operatív felelős: Dr. Surdi Krisztina kistérségi jogi referens)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 26/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1. Megbízza az Erdőszolga Erdőbirtokossági Társulatot (8825 Pat, Fő u. 146.), hogy az
erdőtelepítési kiviteli terv alapján az árajánlata alapján 1.053.540 Ft + ÁFA összegért
az erdőtelepítést a Zalakaros, 057/8 hrsz-ú (az osztatlan közös tulajdon megszüntetése
után kialakult: 057/11 hrsz-ú) ingatlanon elvégezze.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
3. Felkéri a hivatalt, hogy az erdőgazdálkodói feladatokra felkért szakemberrel 2015.
január 31-ig mérje fel a szükséges pótlás mértékét, s annak függvényében kérjen az
Erdőszolga Ebt.-től ajánlatot a pótlás és a 2015. évi munkák elvégzésére.
Határidő: azonnal, illetve a 3. pont esetében 2015. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és kv-i referens)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 27/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I.
1/ Elfogadja az üzemeltetési javaslatot, így a „B” épület emeletén található szobák
értékesítése a mindenkori „A” épület üzemeltetőjének feladata legyen. A „B” épület
üzemeltetéséből származó bevételek – kiadások az „A” épület üzemeltetőjét illetik – terhelik.

2/ A szobák régi bútorjának cseréje a mindenkori „A” épület üzemeltetőjét terheli, aki köteles
évente legalább 1 szobát felújítani.
Konkrét funkció megléte esetén kell visszatérni a felújítás lehetőségére.
3/ Az üzemeltetési szerződés elkészítésére felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát.

Határidő: 2014. március 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Biczó Tamás Karospark
Kft üv., Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens)

II. Pályák karbantartása és értékesítésének vizsgálata:
A Sportcentrumban található sportpályák értékesítése, csak az „A” épület közreműködésével
valósítható meg a folyamatos recepciós szolgálat segítségével.
A pályák karbantartását a KAROS-PARK Kft. látja el.

1/ Egyetért azzal, hogy a Sportcentrumban található sportpályák értékesítésébe a mindenkori
„A” épület üzemeltetője segítsen a Karos-Park Kft-nek külön megállapodás alapján, az
értékesítésből származó bevétel továbbra is a Karos-Park Kft-t illeti meg.

2/ A pályák karbantartását továbbra is a KAROS-PARK Kft. végezze el, hisz rendelkeznek a
megfelelő technikai felszereléssel, ill. gyakorlott munkaerővel, melyekkel biztosítható
továbbra is a pályák megszokott színvonalú állapota.

Határidő: 2014. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
((operatív felelős: Biczó Tamás Karospark Kft üv.)

3/ A labdarúgó pályák öntözéséhez meg kell vizsgálni kút furásának lehetőségét.
Ennek érdekében kimutatást kell készíteni a kút furás és megvalósítás, a tervek, vízjogi
engedélyek beszerzése költségéről.
Továbbá vizsgálni kell azt is, hogy a parkban lévő esővíztározó rendszer bővítésével hogy
alakulnak a költségek.

Határidő: 2014. március 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási üi, Magyarné Kovács Judit pénzügyi
osztályvezető, Biczó Tamás Karospark Kft. üv.)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 28/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Megerősíti csatlakozási szándékát az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesülethez.
2./ Az önkormányzat részt kíván venni az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a
Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének
előzetes elismerésében.
Határidő: 2014. február 27.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Torma László aljegyző)
3./ Felkéri a Polgármestert, vizsgálja meg, hogy a munkaszervezet részére Zalakaros város
tudna-e irodát felajánlani és a munkaszervezetet ide hozni.
Határidő: 2014. áprilisi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Torma László aljegyző)
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 29/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a Cycle in a network” című HUHR/1101/1.2.2/1007 azonosító számú
projekt keretében megvalósuló „Kerékpárút építés Zalakaroson és kerékpárút felújítás
Galambok-Zalakaros között” címmel közbeszerzési eljárást indít a PRAG előírásai szerint.
2/ Az 1. pontban megjelölt eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját az előterjesztés
szerint jóváhagyja.
3/ Felkéri a közbeszerzési szakértőt az ajánlati felhívás megjelentetésére.
4/ A kivitelezés költségét a Cycle in a network” című HUHR/1101/1.2.2/1007 azonosító
számú projekt támogatásából, valamint a 2014. évi költségvetésből biztosítja.
Határidő: 2014. február 25. (megjelentetés)
Ajánlati felhívás szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Tóth Melinda projektmenedzser, Ceu Tender Kft.)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 30/2014. (II.19.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
(4/2014. (I.31.) BM rendelet) címmel kiírt pályázat benyújtásával, a Zalakarosi Óvoda,
Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár konyharészének elektromos hálózatának fejlesztésére,
az Óvoda és Bölcsőde épület közötti átjáró lefedésére, az Óvodába ÖKO-kuckó
berendezéseinek beszerzésére 10 977 686 Ft összköltséggel
2/ A pályázathoz szükséges 20 %-os mértékű, 2 195 537 Ft összegű önrészből 1 500 000 Ft-ot
a Zalakaros Város Önkormányzat a 2014. évi költségvetési általános tartalék terhére, 695 537
Ft-ot a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése
terhére biztosítja.
3/ A konyharész elektromos hálózat fejlesztési költség (9 500 000 Ft) ÁFA részét, 2 565 000
Ft összeget a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár a 2014. évi
költségvetéséből biztosítja.
4/ A pályázathoz szükséges 5 fő közfoglalkoztatottat 1 hónapig közfoglalkoztatási jogviszony
keretében alkalmazni legalább az építési célra igényelt támogatás 5 %-ának mértékéig,
amelynek összege 420 703 Ft.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser)
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Interpelláció:
Süslecz Árpád: Hétfőn 10 órakor a hivatalban az agráregyesület vezetésének megalakítása
volt. Süle Katalin által értesítés jött az önkormányzathoz, hogy a helyben szokásos módon
értesítsék az agrárkamarai tagokat. Zalakaroson 106 fő van kamarai tag. 10 órakor 4-en
jelentek meg ettől függetlenül. A tagok azt állították, hogy nem kerültek értesítésre, nem
függesztette ki a hivatal.
Felhívja a figyelmet a Gyógyfürdő téren lévő óra és hőmérséklet jelző oszlopra, vagy át kell
helyezni, vagy a fákat le kell lenyesni, mivel eltakarják az oszlopot, nem látni.
Garabonc felől érkezve a településre térfigyelő kamera és polgárőrség jelző tábla van kitéve,
amelyet a fa koronája eltakar. Más helyre át kell helyezni, felhívja az illetékes figyelmét erre.
Novák Ferenc: A Karos Park Kft. felé jelzik az óra oszlop és táblák áthelyezését, biztosítva a
láthatóságot.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Az agrárkamara másodízben keresett meg bennünket, eleget
tettünk a kérésüknek. Arról nem szólt a felkérés, hogy az agrárkamarai tagokat nekünk kellett
volna toborozni. Nekik kellett volna arról gondoskodni, hogy az érintettek részt vegyenek az
általuk összehívott rendezvényen.
Rengeteg irányból jönnek a feladatok az önkormányzathoz. Amit ígértünk megtettük,
kifüggesztettük a hirdetést.
Kötő Attila: Ausztriában egy település megújuló energia terén hatalmas fejlesztést csinált,
szakmailag tanulni kell ezekből az eredményekből. Felvette a kapcsolatot a várossal, egy
napos munkalátogatást szeretne megszervezni. A polgármester fogadna bennünket, ha
konkréttá válik, szakmai küldöttség menne Zalakarosból.
Novák Ferenc: Kötő Attila alpolgármester javaslatával egyetért. Ha konkrétummá válik a
szakmai látogatás Ausztriába, akkor képviselőtestületi ülésre kerüljön beterjesztésre az utazási
költség megtárgyalása végett.
A Süslecz képviselő által felvetettekről tájékoztatni kell a Karos Park Kft. vezetőjét, hogy a
szükséges lépéseket tegye meg.
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 31/2014. (II.19.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1. Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő
által, a „2014.évi közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítási és tanácsadói
feladatai” tárgyában megindított beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja.
2. A „2014.évi közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítási és tanácsadói feladatai”
tárgyában soron kívül új ajánlatokat kell kérni.
3. A beérkezett ajánlatokat a Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság
2014. február 24-i ülésére, valamint a Képviselőtestület 2014. február 25-i ülésére elő
kell terjeszteni.
4. Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő
által, a „Zalakaros tervezési, építési és karbantartási beruházásainak műszaki
ellenőrzése” tárgyában megindított beszerzési eljárást eredményesnek minősíti.
5. „Zalakaros tervezési, építési és karbantartási beruházásainak műszaki ellenőrzése
feladatainak” ellátására - a Zalaber Vállalkozási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 11.)
 Magasépítési szakterület (É-1.) a beruházás ………………………….1,6 %-a
 Mélyépítési és mélyépítési műtárgyak (M) szakterület: a beruházás …1,6 %-a
 Építmény és épületvillamosság (ÉV) szakterület: a beruházás … ……1,5 %-a
 Építmény és épületgépészet (ÉG) szakterület: a beruházás …………..1,5%-a
 Közlekedési szakterület (KÉ/I.): a beruházás ……………………… ..1,6 %-a
 Vízgazdálkodási szakterület (VZ): a beruházás.....................................1,6%-a
ajánlatát fogadja el.
6. Felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés aláírására.

7. Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő
által, a „Zalakaros Város önkormányzati ingatlanjainak értékbecslése” tárgyában
megindított beszerzési eljárást eredményesnek minősíti.
8. „Zalakaros Város önkormányzati ingatlanjainak értékbecslése” feladatainak
ellátására”az ADAMIL Kft. (8800 Nagykanizsa, Rákóczi u. 44., Széchenyi tér 3.
Tf.:93/536-477, Fax.:93/536-478, e-mail: adamil@vnet.hu, .)
 üres telek értékelése: 18.000- Ft/ db (3.000 m2-ig)- 20.000-Ft/db (3.000 m2-ig)
+ÁFA
 felépítményes ingatlan (telek + felépítmény): 20.000-Ft/ db (épület 150 m2-ig)
- 22.000-Ft/db +ÁFA
 lakás: 18.000- Ft/ db (lakás: 100 m2-ig) 20.000-Ft/db+ÁFA) ajánlatát
fogadja el.
9. Felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné Dr Csányi Mariann, jegyző
(operatív felelős: Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 32/2014. (II.19.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1/ A képviselőtestület egyetért dr. Oláh Eszter kérelmében foglaltaknak.
2/ A képviselő-testület a Liget u.28./d szám alatt található 59 m2 alapterületű 2 szobás lakást
dr.Oláh Eszter részére bérbe adja.
3/ A bérleti szerződés 2014. március 1-től 2019.12.31-ig terjedő határozott időre jön létre.
4/ A meghatározott tevékenység fennállásáig a bérleti szerződéskötés ismételhető.
5/ A bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy külön
megállapodásban rendelkezni kell a Liget u. 28/d sz. alatti lakás felújítási munkáinak pontos
meghatározásáról, az azok elvégzésére köteles fél megjelöléséről és a költségek
megosztásáról, figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat, csak számla ellenében tudja
elismerni a bérlő ráfordítási költségét.
A lakás felújítására 680 eFt bruttó értékű munka fordítható.
A lakás felújításhoz a bérlő 300 eFt értékben Áfa-s számlával igazoltan járuljon hozzá, amely
a bérleti díjba beszámításra kerül. (A 300 eFt értékű munka elvégzése a bérlő feladata.)
A fennmaradó 380 eFt-ot az önkormányzat biztosítja a 2014. évi költségvetés céltartaléka
terhére. (A 380 eFt értékű munka elvégzése az Önkormányzat feladata.)
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens, Magyarné Kovács Judit pü-i
ov, Tóthné Őri Ibolya beruházási üi., Biczó Tamás Karospark Kft üv.)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. február 19-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 33/2014. (II.19.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a „Termáltó és Ökopart”című NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005
azonosító számú beruházás környezetrendezési munkáira, illetőleg mesterséges tó
kialakítására” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, és nyertes
ajánlattevőként a SZABAU-SZABADICS Közös Ajánlattevő (Vezető: Szabau Invest Kft.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) Tag: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. 8749 Zalakaros,
Jegenye sor 3.) ajánlattevő 143.511.553,- Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
3/ Az 1. pontban megjelölt beszerzés költségeit a NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 számú
„Termáltó és ökopart” című projekt támogatásából, valamint a 2014. évi költségvetésből
(5.sz. melléklet) biztosítja.
Határidő: 2014. március 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. február 28.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

