Határozat: 49 - 69
Rendelet: 5

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2016. március 10-én megtartott
nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-én 16,30
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné
Gulyás Edit, Horváth Vencel, Kötő Attila, Szirtes Balázs, Magyar Mária képviselők,
Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri
Ibolya városfejlesztési osztályvezető.
Jegyzőkönyvet készítette: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
A jegyzőkönyv hangfelvételről készült.

Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Benkőné Gulyás Edit és Kötő Attila képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1. Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2. Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve
Előadó: Krampek Mihály Egyesület elnöke
3. Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve
Előadó: Kovács Szabolcs Kft. Ügyvezetője
4. Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve
Előadó: Biczó Tamás Ügyvezető
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5. Karos park Kft. Közszolgáltatási szerződése
Előadó: Biczó Tamás Ügyvezető
6. Rózsa utcában vérszilva fasor azonnali kivágása miatti favisszapótlás
Előadó: Biczó Tamás Ügyvezető
7. 2016. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv
Előadó: Kovács Szabolcs Kft. Ügyvezetője

8. Pályázati felhívás civil szervezeteknek
Előadó: Novák Ferenc polgármester

9. Kistérség feladatbővítés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10. Képviselőtestület 4/2016. (I.14.) számú határozata - Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány – adminisztratív módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11. ZK Hotel Kft kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12. Probusz telek bérbeadása (Pályázati felhívás bérbeadásra, parkoló igény kielégítése)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13. Pucheimi testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14. Tó üzemeltetési szerződés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15. Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-vel
kötendő megállapodás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16. Álláshelyek KÖH
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17. Gyógyhelyi Látogatóközpont pályázat benyújtása (GINOP-7.1.3-2015)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18. Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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19. Az önkormányzati jelképekről, azok használatáról, valamint a településnév használatáról
szóló 26/2004.(XI.26.) rendelet módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20. Ökopart térfigyelő kamerarendszer építésére beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21. Ökopart szökőkút építésére beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22. Zalakaros Város Önkormányzata törzskönyvi bejegyzés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23. Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Zöld város
kialakítása fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP-2.1.2-15 felhívásra pályázatírási,
projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása” tárgyú, a
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban
eredményhirdetés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24. Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának „Vállalkozási
szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés projekttel kapcsolatos, a TOP-3.1.1-15 felhívásra pályázatírási,
projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása” a Kbt.
115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban eredményhirdetés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25. Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának „Vállalkozási
szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Barnamezős területek
rehabilitációja projekttel kapcsolatos, a TOP-2.1.1-15 felhívásra pályázatírási,
projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása” a Kbt.
115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban eredményhirdetés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
26. Galamboki Református Egyházközség kérelme- képviselőtestület 366/2015. (XII.16.) számú
határozatának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
27. Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás felújítási munkáinak
elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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28. TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra benyújtandó "Zalakaros zöld
szíve" című pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és partnerségi egyeztetések
lebonyolítására ajánlati felhívás kibocsájtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
29. Az idegenforgalmi szezonban a Zalakaros Rendőrőrsre vezényelt állomány fogadásáról
döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Javasolja felvenni az alábbi napirendek megtárgyalását.
30/ EGYÉB ÜGYEK
30/1/ Zala Megyei Sport nap
30/2/ Partnerségi egyeztetés
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Kérdezem a képviselőket milyen észrevételek vannak a benyújtott
anyagokhoz?
Benkőné Gulyás Edit: A 18/2016. (II.11.) számú képviselőtestületi határozatnál (4. pont)
kérdése hogy nyilatkozott-e a Klikk vezetése hogy az iskola igazgatójának a beterjesztett
felújítási igényekből 2016-ban mit kíván megvalósítani?
Novák Ferenc: Még nem nyilatkozott. Személyesen beszéltem Tomity Máriával, jelezte, hogy
továbbítja ezt a kérést, mint tankerületi igazgató, megpróbálom megsürgetni a választ azért,
hogy tudjuk ütemezni ezeket a feladatokat. És nyilván tájékoztatom a testületet arról, hogy a
Klikk milyen választ adott.
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Horváth Vencel: Kérem a tisztelt polgármester urat, hogy a lakóhelyi környezet állapotáról
szóló beszámolót azt vegyük le erről a napirendi pontról tekintettel arra, hogy nagyon
lényeges kérdések kimaradtak belőle valamint a megfogalmazás általánossága és
konkrétumok hiányára való tekintettel ismételten kerüljön visszahozásra.
Novák Ferenc: A határidő akkor az áprilisi soros ülés legyen. Kérem, aki ezzel egyetért, amit
a képviselő úr mondott emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a levételre
vonatkozó javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Kérem akkora műszaki osztályvezető asszonyt, hogy alaposan készítse elő ezt
a témát.
Kérdezem van-e még más észrevétel a polgármesteri beszámolóhoz kötődően? Ha nincs,
akkor mivel egy képviselői felvetés volt, amelyre külön szavaztunk, jeleztem szintén, hogy
vissza fog jönni a Klikkes történet képviselőasszonynak.
Aki elfogadja a polgármesteri beszámolóban foglaltakat, kérem, emelje fel a kezét
legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót
elfogadta és az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 49/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ felkéri a polgármestert, a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló alapján készített
intézkedési tervet ismételten terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. április 28. soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens
Kovács Melinda településstratégiai referens
2/ felkéri a polgármestert, a 18/2016. (II.11.) számú képviselőtestületi határozat 4./ pontjára
vonatkozóan (felkéri a polgármestert, kérje fel nyilatkozattételre a KLIK vezetését, hogy az
iskola igazgatója által beterjesztett felújítási igényeket tartalmazó listából 2016-ban mit kíván
a KLIK megvalósítani) beérkezett válaszról a képviselőtestületet tájékoztassa.
Határidő: Klik válasza megérkezését követően
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
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3/ A Polgármester beszámolója többi részét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 2., 3., 4., 14., 16., 20, 21., 23., 24., 25.,
számú napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §.
/2/ bekezdés c./ pontjára, a nyílt ülést követően.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 50/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 2., 3., 4., 14., 16., 20, 21., 23., 24., 25., számú napirend zárt
ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára,
a nyílt ülést követően.

3/ Karos park Kft. Közszolgáltatási szerződése
Előadó: Biczó Tamás Ügyvezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Biczó Tamás ügyvezető

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 19/2016. (III.07.) számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a Karos Park Kft üzleti tervének elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Kft
ügyvezetője a testületi ülésig mutassa be, hogy mekkora üzemeltetési költséget takarít meg a
leselejtezésre váró 3 db gépjármű forgalomból való végleges kivonásával és ezzel szemben
mekkora forrásigénye van kishaszon gépjármű beszerzésére.
- a Karos Park közszolgáltatási szerződést javasolja elfogadni azzal a módosítással, hogy
kerüljön beépítésre, kik jogosultak a közszolgáltatási szerződés által meghatározott feladatok
teljesítésigazolására
- felkéri a Kft ügyvezetőjét, Kft. irányítási ábráját nyújtsa be a képviselőtestületi ülés
időpontjáig
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy hozzon olyan tartalmú határozatot, hogy a
Termáltó és Ökopart területére kutyát csak pórázzal lehessen bevinni és legalább 1 darab
kutyaürülék tároló szerkezetet kutyaürülék zacskókkal kell felszerelni.
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Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 29/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a Karos Park Kft üzleti tervének elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a Kft
ügyvezetője a testületi ülésig mutassa be, hogy mekkora üzemeltetési költséget takarít meg a
leselejtezésre váró 3 db gépjármű forgalomból való végleges kivonásával és ezzel szemben
mekkora forrásigénye van kishaszon gépjármű beszerzésére.
- a Karos Park közszolgáltatási szerződést javasolja elfogadni azzal a módosítással, hogy
kerüljön beépítésre, kik jogosultak a közszolgáltatási szerződés által meghatározott feladatok
teljesítésigazolására
- felkéri a Kft ügyvezetőjét, Kft. irányítási ábráját nyújtsa be a képviselőtestületi ülés
időpontjáig
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy hozzon olyan tartalmú határozatot, hogy a
Termáltó és Ökopart területére kutyát csak pórázzal lehessen bevinni és legalább 1 darab
kutyaürülék tároló szerkezetet kutyaürülék zacskókkal kell felszerelni.
Horváth Vencel: Felmerült kérdés és jogosan hogy van egy tóüzemeltetési utasítás, amit úgy
gondolom, hogy a testületnek nem célszerű megkérdőjelezni. Ebbe a tóüzemeltetési utasításba
vannak olyan dolgok, amik a tónak nemcsak az ott munkát végző emberekre vonatkoznak,
hanem nagyon lényeges szempontrendszere az ott megjelent vendégek biztonságával
kapcsolatos dolog is. Ezért akkor az volt a javaslat, hogy újra legyen szabályozva ez a
közszolgáltatási szerződés, és kerüljön konkrétan beleépítésre egyértelműen meghatározva,
hogy ezek a vendégre vonatkozó munkavédelmi vagy balesetvédelmi előírások vagy
szabályok kinek a feladata ezt a dolgot elvégezni illetve bemutatni, megcsinálni. Ezért a
javaslat az, hogy ha tekintettel arra későbbi napirendi pontoknál szó kerül a fürdőnek a dolga
és a fürdő ezt a szerződést nem kívánja aláírni, ezért a Park Kft-nek is a szerződését
ideiglenesen fogadjuk el, a tó üzemeltetésére vonatkozásba való tekintettel, mert lehet, hogy
bizonyos feladatokat ebbe a dologba még fog kapni, attól függően, hogy a fürdő szerződése
hogy kerül aláírásra. De ugyanakkor itt is megismétlem azt, amit a fürdő szerződésénél el kell,
hogy mondjak. Azáltal hogy az önkormányzat átvette a tavat az átvétel pillanatától kezdve az
ott lévő vendégekkel kapcsolatos balesetvédelmi előírások és kötelezettségek abba a
pillanatba miután vendég megjelent ott az önkormányzat felelőssége megjelenik.
Ezért a kérésem az hogy egy olyan határozat kiegészítést tegyünk ami igaz hogy nemcsak a
park Kft-hez kapcsolódik hanem a fürdőhöz is, hogy azonnali hatállyal polgármester úr által
illetve jegyző asszony által kijelölt személy felelősségével ezen tó üzemeltetési szabályoknak
a vendégre vonatkozó balesetvédelmi részét soronkivül végezzék el és az oda vonatkozókat
tegyék meg függetlenül attól hogy kinek a szerződésébe kerül. Ugyanakkor volt még egy
javaslat arra hogy tekintettel arra a zöld gyep véglegesül akkor táblázzuk ki egyértelműen
hogy kutyát csak pórázzal lehet bevinni, és aki ezt a szabályt megszegi azt az ide vonatkozó
szankcióval sújtsuk de ugyanakkor a másik lehetőségként pedig a tó beruházások terhére
legalább egy db olyan szemét kutyagumi gyűjtésére alkalmas eszközrendszert telepítsünk a tó
környezetébe mert a kutyás vendég is ha pórázzal beviszi a kutyát akkor a kutyának lehet
szükséglete és ne a más vendég találja meg ezt a dolgot.
Novák Ferenc: Köszönöm. Más észrevétel a napirendi ponthoz? Ha jól értem akkor Horváth
úr már ide javasolja és itt is akkor a határozati formába bele lehet javasolni amit emlitett a
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vendégbiztosnság témakörébe hogy az önkormányazat tegye meg soronkivül a szükséges
lépéseket míg a kaors Park közszolgáltatási szerződésének … ideglenes jelleggel fogadja be
és a szabályok közé iktassuk be a kutya pórázon való közlekedését, kitáblázását és annyit még
egyébként a kutyaürülékkel kapcsolatban megrendeltük a szükséges kellékeket ehhez, ez igy
most okafogyottá vált, ezeket be fogjuk akkor vezetni. Van-e más észrevétel?
Nincs. Javasolnám akkor, hogy a Karos Park közszolgáltatási szerződést ezzel a három
megjegyzéssel fogadja el a képviselőtestület.
Horváth Vencel: Megjegyzés arra vonatkozik, nem biztos, hogy az ő szerződése is módosul,
de módosulhat, tehát ezért legyen a figyelem ebbe a dologba felhívva illetve soronkívüliség az
pedig a hivatal fele.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Ezzel a három kiegészítéssel magam is javaslom
elfogadásra a közszolgáltatási szerződést. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét
legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 51/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ jóváhagyja a Karos-Park Kft. közszolgáltatási szerződését, - és a hozzá kapcsolódó, annak
elválaszthatatlan részét képező mellékleteit és függelékeit - módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva, azzal a kiegészítéssel, hogy a közszolgáltatási szerződés 8. számú
mellékletét képezi a bizottsági javaslatnak megfelelően a teljesítésigazolásra jogosultak
körének meghatározása.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a módosított, egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási
szerződés aláírására.
3./ felkéri a polgármestert, tegyen intézkedéseket a tóüzemeltetési utasítás vendégre
vonatkozó balesetvédelmi részének alkalmazására addig az időpontig is, amíg nem kerül
meghatározásra, kinek a feladatát képezi ezen rendelkezések alkalmazása.
4./ egyetért, hogy a Termáltó és Ökopart területére kutyát csak pórázzal lehessen bevinni.
5./ felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedéseket a 4. pontban lévő rendelkezés
kitáblázására és legalább 1 darab kutyaürülék tároló szerkezet-mely kutyaürülék zacskókkal
ellátható- felszerelésére.
Határidő: azonnal 2016.03.10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
9

(operatív felelős: Biczó Tamás Karos-Park Kft. ügyvezető,
Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető 3-5 pont vonatkozásában
Koma Ildikó- határozat megküldéséért)

4/ Rózsa utcában vérszilva fasor azonnali kivágása miatti favisszapótlás
Előadó: Biczó Tamás Ügyvezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 20/2016. (III.07.) számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára fogadja el a szakvéleményre való tekintettel, hogy a
Rózsa utcában lévő vérszilvafák kivágását a Park Kft. végezze el külön díjazás nélkül, úgy
hogy a meglévő tuskók talajszint alá 10 cm-re alásüllyesztésre kerüljenek.
- Ugyanakkor javasolja a határozati javaslat A) változatának elfogadását, azzal, hogy az
ültetvényezést legkésőbb március 20-ig végre kell hajtani.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 30/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára fogadja el a szakvéleményre való tekintettel, hogy a
Rózsa utcában lévő vérszilvafák kivágását a Park Kft. végezze el külön díjazás nélkül, úgy
hogy a meglévő tuskók talajszint alá 10 cm-re alásüllyesztésre kerüljenek.
- Ugyanakkor javasolja a határozati javaslat A) változatának elfogadását, azzal, hogy az
ültetvényezést legkésőbb március 20-ig végre kell hajtani.
Horváth Vencel: Illetve volt egy ajánlás hogy dréneket építsen be mellé azért, hogy az
öntözhetőség és az éledés biztonsága meglegyen, függetlenül attól, hogy nem szabad
gyökeres, hanem földlabdás fákat tervez a kft. oda ültetni.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Javaslom magam is a bizottsági állásfoglalás
érvényesítését. Aki ezzel egyetért, emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 52/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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1./ felkéri a Karos-Park Kft. ügyvezetőjét a benyújtott szakvéleményre való tekintettel, hogy a
Rózsa utcában lévő vérszilvafák kivágását a Karos-Park Kft. végezze el külön díjazás nélkül,
úgy hogy a meglévő tuskók talajszint alá 10 cm-re alásüllyesztésre kerüljenek.
2./ elfogadja, az A. verziót a fapótlás minőségére, mely alapján a kivágott fákat 40 db (12/14)
(200/220) minőségű vérszilva facsemete és 15 db (10/12) (200/220) minőségű vérszilva
facsemete ültetésével pótolja. A telepítést a KAROS-PARK Kft. a Közszolgáltatási szerződés
keretében elvégzi. A karókat a Hegyalja u-i korábban ültetett fasortól beszedve biztosítható
költséghatékony módon. Az ültetvényezést legkésőbb március 20-ig végre kell hajtani.
3./ a facsemeték beszerzésének 812.000 Ft + ÁFA = 1.031.240 Ft összegű költségét a 2016.
évi költségvetés Önkormányzati fejezetének dologi kiadásai terhére biztosítja.
Határidő: azonnal 2016. 03.10.
Felelős: Novák Ferenc Polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit Pénzügyi Osztályvezető
Biczó Tamás KAROS-PARK Kft. ügyvezető

5/ 2016. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv
Előadó: Kovács Szabolcs Kft. Ügyvezetője
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
A napirend tárgyalásánál jelen van Kovács Szabolcs, Krampek Mihály, Molnár Veronika.
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 17/2016. (III.07.) számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára az idegenforgalmi és marketing terv elfogadását az
előterjesztésnek megfelelően, azzal a kiegészítéssel, hogy jelenjen meg a tervben, a
fizetőképes kereslet célcsoport meghatározása, továbbá, hogy Zalakaros a mikrorégión belül
kikkel kíván turisztikai és marketing területen együttműködni.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 27/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára az idegenforgalmi és marketing terv elfogadását az
előterjesztésnek megfelelően, azzal a kiegészítéssel, hogy jelenjen meg a tervben, a
fizetőképes kereslet célcsoport meghatározása, továbbá, hogy Zalakaros a mikro régión belül
kikkel kíván turisztikai és marketing területen együttműködni.
Horváth Vencel: Ennek két mondatos magyarázatát amit jó ha zalakarosi polgárok is tudnak
nagyon szép eredményeink vannak különös tekintettel a belföldi vendégéjszakák
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vonatkozásába ami harmadik Zalakaros országon belül, de ennek a statisztikának van egy
nagyon rossz része hogy ezen nagyon kedvező országos első tíz helyeink közötti szereplésünk
mellett az egy éjszakára eső árbevételünk az 23-24. helyen vagyunk, ami azt jelenti hogy
5300-5400 Ft egy éjszakára az árbevétel, tehát annak kéne keresni a módját hogy
fizetőképesebb keresletet próbáljunk Zalakarosba megszerezni, nem most mert az egyik
pillanatról a másikra nem megy, tűzzük ki ezt célul. A mikro régión belül együttműködés
pedig azt kijelenti hogy mindenkivel aki mondjuk 30-60 km-es körzeten belül működjünk
együtt aki számunkra nem konkurens, itt a konkurenciát a szállás vendégéjszakák
vonatkozásában értjük mert ahol a vendég hál, tehát alszik döntően ott képződik a fizetőképes
kereslet de ugyanakkor adjunk nekik a kínálatunkba megjelentetett módon hogy milyen
szabadidős tevékenységeket a környéken hogy tud eltölteni hogy ezáltal a mikro régiónkba
nem lévő vonzerőket próbáljuk bevonni, bocsánat Zalakarosba nem lévő vonzerőket
egészítsük ki a mikro régió vonzerejével.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Van-e más észrevétel a képviselők részéről? Kérdezem a
turizmus vezetőit is hogy kívánnak-e reagálni az elhangzottakra, a bizottsági állásfoglalásra
röviden.
Kovács Szabolcs: Igen egy mondattal szeretnék. Másodikak vagyunk …. a vendégéjszakákat
illetően. A pontos mutató ennek utána néztem, a múlt alkalommal nem volt pontosan
beidézve, tehát azok a mutatókra, amikre gondoltunk, tehát az egy főre jutó költés erre nekem
nincsenek adataim, tehát amire vannak a KSH-tól az az egy vendégéjszakára jutó bruttó
szállásdíj bevétel, illetve az egy vendégre eső bruttó szállásdíj bevétel. Az egyik a
vendégéjszakára jutó bruttó szállásdíj bevétel 1,5 %-ot növekedett 2014-hez képest, a
vendégre jutó bruttó szállásdíj bevétel viszont 3,3 %-os csökkenést mutat. Mind a kettő
kereskedelmi szálláshelyre vonatkozó adatok, magánszálláshelyekre vonatkozó adataink még
nincsenek a 2015-ös évet illetően, így nem tudjuk, hogy ez a tendencia, ami 2010-től 2014-ig
40 %-os csökkenést mutat ez tovább süllyed-e, viszont visszatérve ezekre a mutatókra,
pontosan nevén nevezve őket, én pótolni fogom ezt a marketing tervbe. Egy kis időt ehhez
még kérek, mert az nem megy csettintésre. Egy biztos elkezdtem már fejbe összerakni
termékfejlesztés és minőségfejlesztéssel ezeket a mutatókat szeretnénk növelni. Szállodai
hozam menedzsment rendszereket kell alkalmaznunk, tehát dinamikus árazást, túltöltést,
respekciók alkalmazása, tehát ez szállodai értékesítési technika, amivel ezeket a mutatókat
javítani tudjuk. Az azt jelenti, hogy mondjuk egy minimum tartózkodási időszakot állítunk be,
dinamikusan árazunk, tehát ha kell, akkor naponta, akár kétszer az on-line rendszereken
átárazzuk a házakat és egy olyan abszeling alkalmazása, amikor egy minőség fejlesztés vagy
egy termékfejlesztés következtében magasabb tehát ennek van egy kivánalati oldal fejlesztési
része is amiitől ezt nem lehet kivonni ezeket a mutatókat. A harmadik, ami erre illeszkedik a
szezonalitás csökkentése, aminél az átlagárunk emelkedik és ezáltal ezeket a mutatókat is
lehet javítani. Még egy pont, külföldi vendégéjszakák növelése, hiszen a külföldi vendégek
4,4 éjszakát töltenek el nálunk, ami majdnem magasabb, mint a belföldi vendégéjszakáknak
az átlagtartózkodása. És ezekre vonatkozó adatok ezek azért vannak a marketing tervbe a
bizonyítékon való orvoslás alapjainak a megerősítése, vork shopok, illetve az orvos látogatói
mintára egy olyan analóg program kidolgozása hogy elkezdjük a vizünknek még inkább
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úgymond megtalálni a versenyképességét és a piaci részét, ez viszont nem egy ilyen egy hetes
dolog, ezt nem tudom lerakni egy hét alatt, pláne nem két nap alatt. Ehhez egy kis türelmet
kérek, szeretném több szektor bevonását is erre, jelenleg tárgyalás folyik egyébként budapesti
dentálos cégekkel, és akik egészségturisztikai beutaztatással is foglalkoznak, őket is
szeretném bevonni, tehát ez lenne egy másik vork shopnak az összehívása, ahol ezek az utazó
ügynökök, ezek a dentálosok, akik rendszeresen járnak ki Németországba toborozni és
Svájcba, ők mondják el azt, hogy hogy tudnak minket beépíteni. Előzetesen ők már nekem
elmondták azt, hogy biztos, hogy be tudnak építeni minket úgy a portfóliójukba mintegy
inszentévő csomag komponenst, tehát azokat a betegeiket és pácienseiket, akik egy bizonyos
frank felett költenek, beteszik Zalakarost, mint desztinációt, de ehhez még kis türelmet kérek,
hogy ennek a részleteit kidolgozzam. Még egy pont van, amit tartalmazott a marketing terv
csak ennyire tematikusan nem ezekre a mutatókra hegyeztem ki, az pedig a rés marketing,
tehát a résmarketing az, hogy réstermékeknek az alkalmazása hogy találjuk meg azokat,
elsősorban a gyógyászati szegmensbe, csináljunk olyan medical velnes csomagokat, ami csak
ránk jellemző, csak Zalakaros tud. Igazából ezek azok, amiket én gondoltam egyelőre, de hát
ez még nem annyira kiforrott, de nem is lehet ennyi idő alatt szerintem.
Novák Ferenc: Köszönjük a lendületes és lelkes magyarázatot, kommentet mindezekhez. Ezek
összefüggnek Horváth úr által feltett kérdéssel, ami látszódik, hogy azért bár a bruttó számok
ugye bővülnek több helyütt, aminek részben, hogy az idegenforgalmi növekménye is megvan,
de ugyanakkor tényleg az van, hogy ösztönözni kell és meg kell találni azokat az elemeket és
azokat a módszereket, amelyekkel az emberek költési hajlandósága fokozható.
Horváth Vencel: Ez nem statisztikai adatoknak a számszerűsítésére hanem a statisztikai
adatok gyűjtése és a forráshoz a turizmus panoráma ami úgy tudom hogy mindenkinek on-line
módon elérhető, tehát ott készült egy cikk ahol a vendégéjszakákkal kapcsolatos költéseket és
az egy éjszakára eső költéseket összegzi és jóval nem leértékelve senkit se Magyarországon
neve alapján nem biztos hogy ennyire fényesen csillogó helyek is kőkeményen az utóbbi
időben megelőztek, tehát ezért mondtam én azt amit mondtam és természetes hogy azt nem
holnapra lehet megcsinálni hanem célként csináljuk meg mert a sok vendég az sok gonddal,
bajjal és amortizációval jár, ugyanakkor jóval kisebb haszonnal.
Czirákiné Pakulár Judit: Én azt gondolom hogy Horváth úr sok esetben nyitott kapukat
dönget, hiszen ezekről beszélünk már nagyon jó ideje hogy fizetőképes keresletet hozzunk ide
és desztinációban gondolkozunk tehát én azt gondolom hogy az itteni turisztikai szereplők
mind arra törekszenek hogy a zalakarosi kinálatot kiegészitsük a térség kinálatával, értsük
ezen a városi szereplőket akik természetesen nem konkurensei zalakarosnak, tehát akár
keszthelyről bezsélünk akár nagykanizsáról de nagyon szigoruan gondolkozunk a KisBalatonban és a környező településekben is. Tehát én azt gondolom, hogy a szemlélettel
nincsen gond és ez az anyag, ami ide lekerült elénk, azt gondolom, hogy bár nem lehet azt
mondani rá, hogy mindenre kitér és teljeskörü, de ettől függetlenül, mint kiindulási pont én
azt gondolom, hogy már most jelentős előrelépést és változásokat mutat. Én azt gondolom
hogy egy új szemlélet került ide elénk és hogyha a Szabolcs ezt meg tudja valósítani, akkor én
azt gondolom hogy már év végére fogjuk látni hogy egy holtpontról elindultunk valamerre, és
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nyilván őneki is ahhoz a két hónapos vagy három hónapos itteni tapasztalatszerzésen túl
hosszabb időre van szüksége hogy ezekkel a részletekkel és az egyebekkel kiegészítse
mindezt a tervet illetve egyáltalán a marketing stratégiát, tehát lehet hogy ebben azért még
jelentős módosítások és módosulatok is lesznek, de azt gondolom hogy az irány meg eleve az
hogy itt új szempontok és új dolgok bejöttek, az nem rossz. Tehát én nagyon nagyon
optimista vagyok és nagyon sok mindent várok a Szabolcstól, aki ezt tudja is és nagyon bízom
benne, ha ezeket, ami leírásra került meg tudja valósítani akkor azt, gondolom egy hosszutávu
együttműködésnek meg egy hosszutávu fellendülésnek leszünk most itt tanúi és nagyon
bízom, hogy ez így lesz.
Novák Ferenc: Köszönöm. Magam is gratuláltam a marketing tervhez. De felhívom a
figyelmét arra, apróságok csak nyilván a munka és a különböző témák beillesztésén dolgozik
a turizmus tekintetében. Ugye Horváth úr szólt a mikro régiónak a rendezvényeire, a szabari
halászlé főző verseny látom, nulla Ft-tal szerepel, de itt van a bivalyfesztivál, amit remélem és
látom, hogy szerepel a kanizsai dödölle fesztivál, tehát a térségünkből érdemes ide csábítani
egyrészt az embereket másrészt pedig ajánlani rendezvényként lehetőségként programcsomag
elemeként ezeket a rendezvényeket. Lesz ugye még tárgyalva a turizmus, illetve amit
alpolgármester asszony is mondott azért javasolnám hogy amikor a féléves adatok a
rendelkezésre állnak, hogy amikor letisztulnak ezek a dolgok és konkrétabbá válnak ezek az
elképzelések, én örömmel venném hogyha képviselőtestületet a turizmus vezetői
tájékoztatnák amikor megvannak a féléves adatok hogy hogyan állnak ezekkel az
elképzelésekkel, mit sikerült elérni és mik azok a tények amelyeknek alapján az első félévet
tudnánk esetleg értékelni hiszen ne a következő év elejére hagyjuk a turizmus értékelését
hanem akár közben is nyilván figyelemmel kísérjük a település gazdaságát meghatározó
turizmusnak a helyzetét. Van-e más valami a turizmushoz kötődően a turisztikai egyesület
egységes idegenforgalmi marketing tervével kapcsolatban?
Kovács Szabolcs: Most jöttem egy munkamegbeszélésről egy közgyűlésről a nyitott Balaton
programról, ez a balatoni TDM szövetségnek a kezdeményezésére indult program ahol már
részt vettünk, de több jelzést is kaptam, hogy nem szerepelünk kellő mértékkel a saját
programjainkkal. Tehát azt mondom, hogy nagyon fontos a mikro régiós termékeknek a
beemelése csak ott azért először azért magunkat váltsuk meg, tehát először azokon a
portálokon, azokon a platformokon zalakarosi rendezvények legyenek fent és akkor a
második lépés az, hogy a mikro régiós koordináta rendszerbe is elhelyezzük Zalakarost, meg
az hogy ne ilyen ad- hoc menjen, azért valamilyen koncepciót erre ki kell dolgoznunk,
múltkor Horváth úr ez már felvetette. Alapvetően jó ötletnek tartom azt, hogy bizonyos
városoknak vagy partnereknek beemeljük a programját a portfóliónkba, csak azért legalább
azokat a pontokat ki kellene hangsúlyozni mi alapján, kerüljenek ezek kiválasztásra. Kit
emeljünk be. Nyilván aki nem rendelkezik szállodai szubra struktúrával, hogy ne ütközzenek
az érdekeink. Nyilván az, aki nem ütközik zalakarosi rendezvénnyel, és nyilván amelyik
illeszkedik az új szezonoknak a megteremtésére, csak hol húzzuk meg a határt, tehát ezt
egyedül még nem tudom, annyira még nem ismerem a desztinációt hogy tehát ebbe
mindenféleképpen segítséget kérnék majd, tehát egy személyként azért ezt nem tudom
megváltani, de köszönöm az alpolgármester asszonynak a bizalmat. Mindent megteszek azért,
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hogy erre azért mégis rácáfoljak erre a mondatomra, tehát szeretném, hogyha berobbanna
Zalakaros, de ez azért közös munka lesz, tehát segítséget kérek ahhoz, hogy ezeket az elő
vonalakat együtt húzzunk, meg hogy kit vegyünk be ebbe. Nagykanizsa értelemszerűen egy
városi komponens tud ebbe lenni, de mi van, mondjuk Zalamerenyével, vagy Gelse, vagy
valami, tehát hogyan rakjuk ezt össze. Akik kimaradnak, utána vádolnak minket, hogy őket
miért nem raktuk bele. Ki dönti el ezt? Mi döntjük el.
Horváth Vencel: Én úgy gondolom, terítékre kerül zárt ülésen ez a terv mellett a gazdálkodási
terv, nagyon pontosan ki lehet fejteni, tehát mi senkit nem akarunk megsérteni, senkit nem
akarunk leértékelni, mert kicsi és akármi, hanem az, ami a zalakarosi vendéghez méltó és
szükséges és elégséges. Azt hiszem a másik dolog is egyértelmű, ki lett mondva, akivel
nekünk nincs szálláskonkurenciánk. A Balatonnak nagyon szép a megcélzása, a Balatonból
azért lőttek bennünket mindig vissza, mert a Balaton szálláskonkurenciának tekint bennünket
és ettől a pillanattól kezdve a kapuk kőkeményen azért záródnak. Majd ha konkrétumok
lesznek, akkor észre lehet venni, de erre térjünk vissza zárt ülésen.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Igen, még zárt ülés keretében tudunk erről beszélni.
Czirákiné Pakulár Judit: Bocsánat, erre csak egy mondattal muszáj, hogy reagáljak, mert ezen
múltkor is vitatkoztunk a Horváth úrral, nem értek vele egyet hogy nekünk a Balatont fel kell
adni. Mi igenis a Balaton desztinációhoz tartozunk turisztikailag mindenféle szempontból.
Tehát nekünk Balaton az lételemünk, a Balaton az a szegmens, amit mindenhol ismernek a
világon. Ha arról beszélünk, hogy Magyarország, akkor Hévíz, Balaton, Budapest. Ez az a
három dolog, amiről tudják, hogy Magyarországon van. Ha mi nem a Balatonhoz tartozunk,
akkor nekünk régen rossz. Olyan helyről indulunk, tehát annyit hoz nekünk a Balaton, hogy
igenis ezért nekünk kepesztetnünk kell és igenis ezért kompromisszumokat kell kötnünk és
nekünk ragaszkodnunk kell tíz körömmel, hogy mi a Balatonhoz tartozzunk.
Novák Ferenc: Köszönöm. Érdekes szakmai vita kezd …
Horváth Vencel: Bocsánat, én nem ezt mondtam, csak azt mondtam, hogy ennek a
megvalósítása nagyon nehéz, mert ott szállás konkurensnek tekintenek bennünket és abba a
pillanatba nehezebben megyünk bele ebbe a dologba. Én nem azt mondtam, hogy ne
próbáljuk meg csak ez a dolog nagyon nehéz.
Novák Ferenc: Igen és azért nem szabad elfelejtenünk, hogy a fürdőt is tömegével látogatják
rossz idő esetén a balatoniak, sőt látom itt elhangzott az a bizonyos helyi mikro régiós és
regionális szintekről beszélünk, aminek nyilván mindegyiknek megvan a maga feladata ebben
a történetben, sőt Zalakaros azért országos szinten is kell, hogy pozícionálja magát.
Krampek Mihály: Alapvetően mindenkinek igaza van. A Horváth úr azt próbálta kiemelni,
hogy a balatoni régió részéről néztek bennünket mindig egy picit sandán, de én szerintem az
utóbbi időbe egész jó kapcsolat alakult ki a Balatonnal. Mi a Balatonból jól élünk, tehát abba
a pillanatba, ha rossz idő van a szezonba, mi a szezon, alapvetően a nyár három hónapja, de
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talán mondhatom akkor optimista voltam a nyár két hónapja, amikor rossz idő van akkor a
balatoni vendég a balatoni turizmus is tudja, hogy az unatkozó vendéget hova kell küldeni,
tehát van egy kiegészítés. Ezt nem akarom jobban ragozni, szinte mindenki tudja, aki itt ül,
mert ez évek óta jól működik, aminek a Szabolcsnak a félelmei vannak az itt töltött rövid idő
miatt és a feladat nagysága miatt én mint a TE elnöke és az elnökség nevében mondhatom
hogy föl tudjuk ajánlani a segítségünket és nem fogunk elzárkózni és nagyon meg fogjuk
együtt határozni mi az ami belekerüljön ezekbe bevett elemekbe. El kell, hogy mondjam,
hogy nagyon jó műsorok és nagyon jó programok vannak a mi zalakarosi programjainkon
kívül a közeli falvakba is. Odáig jutottak látjuk azt hogy augusztus 20-a körül óriási csúcsaink
voltak és kutattuk az elmúlt egy-két évbe hogy augusztus 20-a egy-két-három napos ünnep,
miért nem jön a vendég, majd a következő nap munkanap Zalai Hírlapba látni hogy Zalakaros
30 km-es vonzáskörzetében 8 falunak volt olyan falunapokat rendeznek, olyan nívósan, olyan
fellépőkkel mind amiket mind mi idehívunk sőt van olyan fellépő aki az egész falu arra spórol
egész évben hogy odahozzanak egy 1,5 millió Ft-ot, amit mi meg se engedhetünk magunkat.
Na most erről a településről azon a napon Zalakarosra fürdeni senki nem fog jönni. Tehát
nagyon nagyon meg kell nézni ebbe a mikro régióba és igaza van a Horváth úrnak megnézni,
hogy összehangolni, hogy mi hol történik és úgy megcsinálni a mieinket is, de a mi
vendégeinknek is lehet tudni, mert elmehet oda egy fürdés után vagy fürdés előtt és ott is
körülnézhet, csak ennyivel akartam segíteni, de az egyesület mindenképpen fog segíteni
ennek a célkitűzésnek a végrehajtásában, amit a Szabolcs felvázolt.
Novák Ferenc: Elfogadásra javaslom akkor a marketing tervet ezen észrevételekkel. És akkor
az a kérésem amint rendelkezésre állnak az első félévnek a számai lényeges változások
történnek, a turizmus szervezésében akkor arról tájékoztassa legyenszives Szabolcs a
képviselőtestületet.
Kovács Szabolcs: Kérték tőlem, hogy akkor dolgozzak ki erre valamit, hogy ezek az egy főre
jutó mutatók hogyan tudjuk emelni őket, hogy ennek mi legyen a határideje? Tehát azért egy
héten belül nem tudom.
Horváth Vencel: Célmegjelölésként beépíteni.
Novák Ferenc: Így van a feladatok köré és nyilván azok a szakmai grémiumokon az elnökség
és más fórumokon természetesen, hogy ezeknek el kell fogadniuk és mi is várjuk a
tájékoztatást. Köszönöm. Aki egyetért a terv elfogadásával és azon észrevételek beépítésével,
amik itt elhangzottak, emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 53/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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1./ Zalakaros város 2016. évi turisztikai marketingtervét az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:
- jelenjen meg a tervben, a fizetőképes kereslet célcsoport meghatározása, továbbá, hogy
Zalakaros a mikro régión belül kikkel kíván turisztikai és marketing területen együttműködni.
2./ felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a félévi
turizmusstatisztikai adatokról a képviselőtestületet tájékoztassa, valamint készítsen
tájékoztatást a statisztikai adatok alapján a marketingstratégia alakulásáról.
Határidő: 2016. május 31. – marketingterv kiegészítése
2016. szeptember 15. – 2. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

6/ Pályázati felhívás civil szervezeteknek
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést illetve az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 22/2016. (III.07.) számú határozata:
A bizottság:
- javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy
a végfelhasználó mindig a pályázatot elnyert személy lehet, a pályázati támogatás tovább nem
adható.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 32/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
A bizottság:
- javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy
a végfelhasználó mindig a pályázatot elnyert személy lehet, a pályázati támogatás tovább nem
adható.
Novák Ferenc: Aki egyetért az előterjesztésben foglaltakkal a bizottsági kiegészítéssel, emelje
fel a kezét.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 54/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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1. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.) bekezdése
alapján pályázati eljárást hirdet a nonprofit szervezetek részére 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 támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt
célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól
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kivételt képez, amennyiben a támogatási szerződés1 a képviselőtestület döntése alapján erről
kifejezetten rendelkezik.
2.
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
vagy tevékenységüket Zalakaros városának, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.) pontjában nevesített
céljaival összhangban fejtik ki.
3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.

4.
A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere,
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
5.

A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.

6.
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb 2016.
április 30-ig.
7.
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 Adatlap tartalmazza.
8.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás
kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos
internetes honlapján www.zalakaros.hu valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló
jogszabálynak eleget téve a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.
Határidő: 2016. március 11.(közzététel)
2016. április 30. (döntés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter /Magyarné Kovács Judit

7/ Kistérség feladatbővítés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 23/2016. (III.07.) számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a kistérségi feladatbővítés előterjesztés a
kistérséget alkotó önkormányzatok véleményének beérkezése után kerüljön vissza a
képviselőtestület elé, megvizsgálva azt, hogy a kistérségi tevékenység végzésére, szükséges-e
az önkormányzati hivatalon belül humán erőforrás biztosítása, és ha szükséges, ennek
költségeit a kistérségi önkormányzatoknak vállalni kell. Ha nem szükséges állandó humán
erőforrás, de egyes feladatokban a kistérségi önkormányzatok társulásban gondolkodnak, meg
kell ennek az alternatív finanszírozási módjait vizsgálni: eseti megbízási díj, külső szervezet
megbízása.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 33/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a kistérségi feladatbővítés előterjesztés a
kistérséget alkotó önkormányzatok véleményének beérkezése után kerüljön vissza a
képviselőtestület elé, megvizsgálva azt, hogy a kistérségi tevékenység végzésére, szükséges-e
az önkormányzati hivatalon belül humán erőforrás biztosítása, és ha szükséges, ennek
költségeit a kistérségi önkormányzatoknak vállalni kell. Ha nem szükséges állandó humán
erőforrás, de egyes feladatokban a kistérségi önkormányzatok társulásban gondolkodnak, meg
kell ennek az alternatív finanszírozási módjait vizsgálni: eseti megbízási díj, külső szervezet
megbízása.
Novák Ferenc: Köszönöm. Más vélemény? Szavazásra tehetem fel bizottsági állásfoglalást?
Aki egyetért, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 55/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a polgármestert, hogy a kistérségi feladatbővítés előterjesztés a kistérséget alkotó
önkormányzatok véleményének beérkezése után kerüljön vissza a képviselőtestület elé,
megvizsgálva azt, hogy a kistérségi tevékenység végzésére, szükséges-e az önkormányzati
hivatalon belül humán erőforrás biztosítása, és ha szükséges, ennek költségeit a kistérségi
önkormányzatoknak vállalni kell. Ha nem szükséges állandó humán erőforrás, de egyes
feladatokban a kistérségi önkormányzatok társulásban gondolkodnak, meg kell ennek az
alternatív finanszírozási módjait vizsgálni: eseti megbízási díj, külső szervezet megbízása.
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2./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás alelnökét tájékoztassa.
Határidő: 2016. május 15.
2016. április 15. – 2. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
8/ Képviselőtestület 4/2016. (I.14.) számú határozata - Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány – adminisztratív módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 40/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
Képviselőtestület 4/2016. (I.14.) számú határozata - Zalakaros Sportjáért Közhasznú
Közalapítvány – adminisztratív módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
Novák Ferenc: Köszönöm. Észrevétel? Szavazásra bocsáthatom? Aki elfogadja az alapszabály
közalapítvány ilyen tartalmú módosítását kérem, emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 56/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A Képviselőtestület megerősíti a 4/2016. (I.14.) számú határozata 1. pontjában foglaltakat
miszerint:
- a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány kuratóriuma határozatképes, ha
a szabályszerűen összehívott ülésen a megválasztott kuratóriumi tagok több mint fele jelen
van, azaz nyolc főből álló kuratórium esetén legalább öt, hét főből álló kuratórium esetén
legalább négy, hat főből álló kuratórium esetén legalább négy, öt főből álló kuratórium esetén
legalább három tag jelen van. Minden tagnak 1 szavazata van.
- Ha az ülés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirendben
szereplő ügyekben nyolc főből álló kuratórium esetén legalább öt, hét főből álló kuratórium
esetén legalább négy, hat főből álló kuratórium esetén legalább négy, öt főből álló kuratórium
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esetén legalább három tag jelenléte esetén határozatképes. Ezen tényre, jogkövetkezményre a
tagokat a meghívóban előzetesen figyelmeztetni kell. A megismételt ülést az eredeti –
határozatképtelenség miatt elmaradt – ülés időpontját követő 15 napon belüli időpontra kell
összehívni, amely időpont az eredeti kuratóriumi ülés meghívójában is megjelölhető.
2. A 4/2016. (I.14.) számú határozata egyebekben változatlan marad.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott adataiban, valamint az
alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye, a közalapítvány alapító okiratát az alapító nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Csetneki Ügyvédi Iroda/ Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens,

9/ ZK Hotel Kft kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 24/2016. (III.07.) számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára a határozati javaslat A) változatának elfogadását, tehát
a bizottság továbbra sem javasolja a Dísz térből 7-8 m széles területet a MenDan Magig Spa
Wellness Hotel részére eladni.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 34/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára a határozati javaslat A) változatának elfogadását, tehát
a bizottság továbbra sem javasolja a Dísz térből 7-8 m széles területet a MenDan Magig Spa
Wellness Hotel részére eladni.
Novák Ferenc: Köszönöm. Annyi megjegyzést fűznék hozzá, hogy az előterjesztésben is
szerepel, hogy megfontolni szakemberek bevonását, akik a terveket tervezték, hogy mi az ő
javaslatuk e tárgyban. Képviselők arcán látom a nem támogatást. Szavazásra teszem a
bizottsági véleményt, aki egyetért azzal, hogy elutasítsuk, a kérelmet emelje fel a kezét
legyenszives.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 57/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Nem kíván a Dísz térből 7-8 m széles területet a MenDan Magig Spa Wellness Hotel
részére eladni.
2./ döntéséről a MenDan Magig Spa Wellness Hotel-t értesíteni kell.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

10/ Probusz telek bérbeadása (Pályázati felhívás bérbeadásra, parkoló igény kielégítése)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 25/2016. (III.07.) számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a telek D-i részéből 3.100 m2 ne kerüljön
pályáztatásra, a teljes terület mínusz 3 ezer m2 a telek É-i részén pályáztatásra kerüljön úgy,
hogy a megközelítését az É-i oldalról és minden pontról biztosítani kell. A végleges
organizációs tervek jóváhagyását követően térjen vissza a testület, hogy a fürdő megmaradt
telkének D-i végében vagy pedig ezen az oldalon kerüljön az ideiglenes parkoltatás
megoldásra.
- javasolja a képviselőtestület számára, kérje fel a polgármestert, hogy egy A4-es méretű
szórólap készüljön, mely egy térképet tartalmaz, melyen legalább két nyelven fel van tüntetve
a parkolóknak a helye, és a befogadó képesség nagysága, ezt jól látható helyen ki kell
plakátolni, illetve a Tourinform irodában és a fürdőn is hozzáférhetővé kell tenni.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 35/2016. (III.07.)
számú határozata:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a telek D-i részéből 3.100 m2 ne kerüljön
pályáztatásra, a teljes terület mínusz 3 ezer m2 a telek É-i részén pályáztatásra kerüljön úgy,
hogy a megközelítését az É-i oldalról és minden pontról biztosítani kell. A végleges
organizációs tervek jóváhagyását követően térjen vissza a testület, hogy a fürdő megmaradt
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telkének D-i végében vagy pedig ezen az oldalon kerüljön az ideiglenes parkoltatás
megoldásra.
- javasolja a képviselőtestület számára, kérje fel a polgármestert, hogy egy A4-es méretű
szórólap készüljön, mely egy térképet tartalmaz, melyen legalább két nyelven fel van tüntetve
a parkolóknak a helye, és a befogadó képesség nagysága, ezt jól látható helyen ki kell
plakátolni, illetve a Tourinform irodában és a fürdőn is hozzáférhetővé kell tenni.
Magánvélemény: Tegnap és körbejártam a területet, nagyon pontosan leválasztották a
megvásárolt területet, a D-i részén az az un. fürdő tulajdonát képező, de nem a fürdő számára
felhasznált, hanem un. városi parkolóként kötelezően félretett terület az rendelkezésre áll,
tehát így a vizsgálatból az organizációs tervek vizsgálatához közelebb jutunk.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Van-e kiegészítés Horváth úr által elmondottakhoz?
Amennyiben nincs, akkor a bizottsági állásfoglalást teszem fel szavazásra. Aki elfogadja,
mindezeket kérem, emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 58/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ egyetért azzal, hogy a Zalakaros, 293 hrsz.-ú ingatlan D-i részéből 3.100 m2 ne kerüljön
pályáztatásra.
2./ az ingatlan fennmaradó részét szórakoztató tevékenység céljára bérbe kívánja adni úgy,
hogy az ingatlan megközelítését az önkormányzatnak biztosítani kell.
3./ felkéri a polgármestert a bérbeadással kapcsolatos pályázati kiírás közzétételére.
4./ egyetért, hogy azzal, hogy a Parkinn szálloda építéséhez kapcsolódó végleges organizációs
tervek jóváhagyását követően térjen vissza a testület arra, hogy a fürdő megmaradt telkének
D-i végében vagy pedig ezen az oldalon kerüljön az ideiglenes parkoltatás megoldásra.
5./ felkéri a polgármestert, hogy készüljön egy A4-es méretű szórólap, mely egy térképet
tartalmaz, melyen legalább két nyelven fel van tüntetve a parkolók helye, és a befogadó
képesség nagysága, ezt jól látható helyen ki kell plakátozni, illetve a Tourinform irodában és a
fürdőn is hozzáférhetővé kell tenni.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

11/ Pucheimi testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója
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Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 41/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
A Puchheimi testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója előterjesztést az alábbi
kiegészítéssel javasolja elfogadásra:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy kérje fel a polgármestert, hogy az előző
képviselőtestületek még élő tagjait, valamint a díszpolgárokat is hívja meg a rendezvényre.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Aki egyetért, a bizottsági határozattal kérem, emelje fel a
kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Tegnap érkezet egy meghívás, nagyon élénkek a puchheimi kapcsolataink, ami
azt jelenti, hogy április 8-10. között a Folkfest rendezvényére várják a polgármestert a
feleségét és 2-3 képviselőt. Az a kérésem a képviselők részére hogy egy héten belül
válaszoljanak, hogy e részt kíván-e venni. Péntek reggel indulás és vasárnapi visszajövetel
lenne, többek számára már ez a rendezvény ismerős. Kérésem akkor, hogy legyenek szívesek
ezt a képviselők jelezné és javaslom a képviselőtestületnek, hogy fogadjuk el a meghívást.
Kérem, hogy a képviselők írásban jelentkezzenek és fogadjuk el a meghívást. Aki ezzel
egyetért, kérem, emelje fel a kezét legyen szíves.
Horváth Vencel: Forrása?
Novák Ferenc: Nemzetközi kapcsolatok terhére. Akkor ezzel a pontosítással.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 59/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I.
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1./ jóváhagyja a 2016. április 28-2016. május 1 között megtartandó Zalakaros-Puchheim
települések hivatalos kapcsolatainak 25 éves ünnepségét és programtervezetét, erre a célra
Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a személyi juttatások soron
tervezett külkapcsolatok terhére 750.000 Ft-ot biztosít.
2./ felkéri a polgármestert, hogy az előző képviselőtestületek még élő tagjait, valamint a
díszpolgárokat is hívja meg a rendezvényre.
Határidő: 2016. április 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető
II.
1/ A 2016. április 8-10. közötti Volkfest meghívásra vonatkozó Puchheimi meghívást
elfogadja.
2/ Forrását a 2016. évi költségvetés nemzetközi kapcsolatok terhére biztosítja.
3/ Résztvevők: Polgármester valamint házastársa
2-3 képviselőtestületi tag
Határidő: 2016. április 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető

12/ Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofi Kftvel kötendő megállapodás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 42/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
Nagykanizsa és Környéke Foglalkoztatási, Szociális és Közművelődési Nonprofit Kft-vel
kötendő megállapodás határozati javaslat B./ változatát javasolja elfogadásra.
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Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Más vélemény? Aki egyetért azzal, hogy ne kössük meg a
megállapodást az legyenszives emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 60/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ nem kíván megállapodást kötni a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és
Közművelődési Nonprofit Kft-vel a mentori szolgáltatások ellátására.
2./ döntéséről a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési
Nonprofit Kft-t értesíteni kell.
Határidő: 2016. március 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző

13/ Gyógyhelyi Látogatóközpont pályázat benyújtása (GINOP-7.1.3-2015)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 26/2016. (III.07.) számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy a határozatba kerüljön be, hogy a pályázat 100 %-os támogatási
kérelemmel kerül benyújtásra.
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a gyógyhelyi látogató központ kialakításához
szükséges terület megszerzésére irányuló határozatot egészítse ki az alábbiakkal:
1./ A Képviselőtestület a 6/2016. (I.14.) számú határozatát az alábbi 7-9 ponttal egészíti ki:
7./Addig az időpontig, amíg a 6/2016. (I.14.) számú határozatban meghatározott
tulajdonszerzés a 264/18 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nem valósul meg, ingyenesen
kívánja használatba venni a szükséges területet, azzal, hogy a használatba adással kapcsolatos
összes költséget a Gránit Gyógyfürdő Zrt. viselje.
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8./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén a
képviselőtestület ezen döntését az ülés napirendjére vetesse fel és az Önkormányzat érdekeit
a határozat 7. pontjában megjelöltek szerint képviselje.
9. /Felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát, hogy az ingyenes használatra vonatkozó szerződést
készítse el, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 36/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását
azzal a kiegészítéssel, hogy a határozatba kerüljön be, hogy a pályázat 100 %-os támogatási
kérelemmel kerül benyújtásra.
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a gyógyhelyi látogató központ kialakításához
szükséges terület megszerzésére irányuló határozatot egészítse ki az alábbiakkal:
1./ A Képviselőtestület a 6/2016. (I.14.) számú határozatát az alábbi 7-9 ponttal egészíti ki:
7./Addig az időpontig, amíg a 6/2016. (I.14.) számú határozatban meghatározott
tulajdonszerzés a 264/18 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nem valósul meg, ingyenesen
kívánja használatba venni a szükséges területet, azzal, hogy a használatba adással kapcsolatos
összes költséget a Gránit Gyógyfürdő Zrt. viselje.
8./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén a
képviselőtestület ezen döntését az ülés napirendjére vetesse fel és az Önkormányzat érdekeit
a határozat 7. pontjában megjelöltek szerint képviselje.
9. /Felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát, hogy az ingyenes használatra vonatkozó szerződést
készítse el, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Horváth Vencel: Hogy mindenki számára érthető legyen, tekintettel arra hogy ismételten új
információ került a birtokunkba aminek a lényege az hogy nem kell valószínű kötelezően
megszerezni a terület tulajdonjogát hanem elég ha csak a használati jogának a birtokába kerül
ezért a javaslat lényege az hogy ez ügyben hoztunk egy határozatot hogy meg kell szerezni a
tulajdonjogot, ezt a határozatot ne elimináljuk el, tekintettel arra hogy bizonytalan a világ,
tehát ha mégis arra fordul hogy ezt a határozatot életbe kell tartani akkor annak az
előmunkálatai megvannak, hanem egészítsük ki egy olyan móddal, amennyiben nem
szükséges a tulajdonnak a megszerzése akkor az un. használati joggal kapcsolatos
megállapodást kell a fürdővel lerendezni az ingyenes használatba vétellel összhangba, e
tekintettel ilyen határozat a Gránit gyógyfürdőnél elég bonyolultan lehet meghozni, mivel
végig kell menni a hierarchián, tehát e testületi döntés alapján össze kell hívni a közgyűlést,
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ahol a közgyűlésen ezeket a dolgokat végig kell vinni. Tehát a lényege az, hogy 100 %-os
pályázati támogatással, valamint amennyibe, ha nem szükséges megszerezni a tulajdonjogot,
hanem csak használati jogot akkor ezt az alternatívát is emeljük be és e használati jog
megszerzésének a jogi formuláját, végigvéve az összes törvényes fórumon azt pedig tegye
meg.
Novák Ferenc: Ha jól értettem képviselő urat hogy az egyben azt is jelenti, hogy ez egy
gyorsabb megoldás, amely lehetővé teszi a pályázat benyújtását, de ugyanakkor pedig
folytassuk a tulajdon átruházás kérdését is ugye?
Horváth Vencel: Tekintettel arra, hogy mivel nem tudjuk 100 %-ba bizonyítani, mert egyszer
úgy volt, hogy nem kellett tulajdon, decemberbe jött, hogy kell tulajdon, ennek megfelelően
megtettünk minden lépést, most megint az jön, hogy nem kell tulajdon, tehát válasszuk az
egyszerűbbet és a könnyebbiket, de mind a két vasat tartsuk a tűzbe, tekintettel arra, hogy
melyik kell. Erre vonatkozott a javaslat.
Novák Ferenc: Jó, rendben van és ugye nyilván ebbe a javaslat sorba, amit ön említett már
benne van, hogy ez a döntés, amelyben hogyha elfogadásra kerül, a képviselőtestület által
akkor felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy ezt a közgyűlésen képviselje..
Horváth Vencel: Tehát teljesen végigvigye.
Novák Ferenc: Így van. Természetesen szinte azonnal meg kell tenni ezt a lépést, hiszen a
pályázat beírásának rendkívül rövid a határideje. Aki egyetért akkor a Horváth úr általi
javaslatokkal, és amit említett a pályázat benyújtásához kötődően tételesen had ne soroljam
fel és gyakorlatilag szinte azonnal és rendkívül sürgősen össze kell hívni a fürdő közgyűlését
is meg kell tartanunk csak ebben az egy témában, hogy meglegyen hozzá a hozzájárulása a
fürdő vezetésének. Aki mindezekkel egyetért, így az emelje fel a kezét legyen szíves.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 61/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I.
1./ A T.J. Terv Bt.(8315Keszthely, Béke u.32.) által készített Gyógyhelyi Látogatóközpont
módosított építési engedély terveit és a hozzá tartozó tételes költségbecsléssel elfogadja,
amely alapját képezi a bemutatott projekt megvalósulási költségeinek.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gondoskodjon a Gyógyhelyi turisztikai fejlesztés
(GINOP-7.1.3-2015) elnevezésű pályázatra a Zalakarosi Gyógyhelyi Látogatóközpont
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megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról. A pályázat 100 %-os támogatási kérelemmel
kerül benyújtásra.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat sikere érdekében vállalkozásokat vonjon
be és a meghirdetett pályázat eredményeként a legjobb ajánlatot adók közül 4 fővel
együttműködési megállapodást kössön.
Határidő: 2016. március 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető,
projektmenedzser, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)

Tóth

Enikő

II.
A Képviselőtestület a 6/2016. (I.14.) számú határozatát az alábbi 7-9 ponttal egészíti ki:
„7./Addig az időpontig, amíg a 6/2016. (I.14.) számú határozatban meghatározott
tulajdonszerzés a 264/18 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nem valósul meg, ingyenesen
kívánja használatba venni a szükséges területet, azzal, hogy a használatba adással kapcsolatos
összes költséget a Gránit Gyógyfürdő Zrt. viselje.
8./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén a
képviselőtestület ezen döntését az ülés napirendjére vetesse fel és az Önkormányzat érdekeit
a határozat 7. pontjában megjelöltek szerint képviselje.
9. /Felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát, hogy az ingyenes használatra vonatkozó szerződést
készítse el, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.”
Határidő: 2016. március 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Csetneki Ügyvédi Iroda

Novák Ferenc: Én majd akkor a fürdő vezérigazgató úrral egyeztetni fogok ezeket a dolgokat
illetően, hogy ezt miképpen tudjuk sürgősséggel lerendezni.

14/ Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
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Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 43/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
Az Óvodai jelentkezések időpontjának meghatározását az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Köszönöm. Aki ezt elfogadja, egyetért, vele kérem, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 62/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ az óvodai jelentkezések időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2016. április 25-26. 8-12 valamint 15-17 óra között
2. / felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodai beiratkozásról szóló közleményt az
önkormányzat honlapján jelenítse meg, illetve kezdeményezze a Zalakarosi Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetőjénél, hogy a közlemény az intézmény honlapján is megjelenjen.
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Szenyéri Lászlóné intézményvezető

15/ Az önkormányzati jelképekről, azok használatáról, valamint a településnév
használatáról szóló 26/2004. (XI.26.) rendelet módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 44/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
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Az önkormányzati jelképekről, azok használatáról, valamint a településnév használatáról
szóló 26/2004.(XI.26.) rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
Novák Ferenc: Aki egyetért a rendelet módosításával, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja az 5/2016. (III.11.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzati jelképekről, azok használatáról, valamint a
településnév használatáról szóló 26/2004. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

16/ Zalakaros Város Önkormányzata törzskönyvi bejegyzés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 49/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
A Zalakaros Város Önkormányzata törzskönyvi bejegyzés módosítását az előterjesztésnek
megfelelően javasolja elfogadásra.
Novák Ferenc: Kérem, a testület fogadja el ezt a jogtechnikai részt. Aki egyetért, ezzel emelje
fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 63/2016. (III.10.) számú határozata:

A Képviselőtestület dönt arról, hogy:
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1.) a Zalakaros Város Önkormányzata tevékenységei sorába felveszi az 104037 Intézményen
kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciót.
2.) felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet módosítását a kormányzati funkciók pontosítása érdekében a következő soros
testületi ülésre készítse elő.
Határidő: 2016. március 12. – 1. pont vonatkozásában
2016. április 28. – 2. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető-törzskönyvi bejegyzés
tekintetében

17/ Galamboki Református Egyházközség kérelme- képviselőtestület 366/2015. (XII.16.)
számú határozatának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 48/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslattal
szemben olyan tartalmú határozatot fogadjon el, melyben a konkrét kérelmet, azaz Kovács
István református lelkipásztor kérelmét támogatja azzal, hogy egyeztetéseket folytasson a
Közösségi Ház vezetője a pontos időpont meghatározására, kezdés, zárásra vonatkozóan.
Novák Ferenc: Aki egyetért a bizottsági határozattal, emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 64/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Kovács István református lelkipásztor kérelmét támogatja azzal, hogy a református egyház
csak vasárnap és ünnepnapokon hitéleti tevékenységhez használhatja térítésmentesen a Civil
Házat.
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2./ felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjét folytasson egyeztetést
a pontos időpont meghatározására, kezdésre, zárásra vonatkozóan.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető

18/ Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás felújítási
munkáinak elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 29/2016. (III.07.) számú határozata:
A bizottság:
- felkéri a hivatalt, hogy a képviselőtestületi ülésig vizsgálja meg, hogy a beruházás műszaki
átadása valamint a műszaki átadást követő garanciális szavatossági hibák kijavítását követően
jelenleg az épületre való kötelező alkalmassági időszakon belül vagyunk-e vagy kívül. Ha
belül vagyunk, akkor a kivitelezőt a legrövidebb időn belül fel kell szólítani a hiba
kijavítására, ha nem vagyunk belül, akkor pedig a szükséges árajánlatokat meg kell kérni.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 39/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
- felkéri a hivatalt, hogy a képviselőtestületi ülésig vizsgálja meg, hogy a beruházás műszaki
átadása valamint a műszaki átadást követő garanciális szavatossági hibák kijavítását követően
jelenleg az épületre való kötelező alkalmassági időszakon belül vagyunk-e vagy kívül. Ha
belül vagyunk, akkor a kivitelezőt a legrövidebb időn belül fel kell szólítani a hiba
kijavítására, ha nem vagyunk belül, akkor pedig a szükséges árajánlatokat meg kell kérni.
Horváth Vencel: Tehát az volt a bizottsági állásfoglalás hogy erre a testületi ülésre készül egy
egyértelmű jogi állásfoglalás, hogy hogyan lépjünk tovább, mert ha kivitelezővel van valami
követelésünk a kivitelező jelenleg is működő jól prosperáló cég, tehát akkor hajtsuk be ezt a
követelést rajtuk, ha nincs, akkor pedig utána nézzük meg a továbblépési lehetőséget.
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Kérdezem műszaki osztályvezető asszonyt, hogy reagáljon
a képviselő úr felvetésére.
Tóthné Őri Ibolya: Az elmúlt két napban átnéztük az összes rendelkezésünkre álló anyagot a
jogász kolléga nőmmel és úgy látjuk, hogy a kivitelezőnek még javítási kötelezettsége fennáll
a 10 éven belül mivel szerkezeti hibáról vagy mulasztásról van szó. Elküldjük a levelet. A
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levelet elkészítettük, pontosan levezettük, hogy milyen határidők, milyen szavatossági idők
tekintetében milyen kötelezettsége van a kivitelezőnek és ezt el kívánjuk küldeni a ZÁÉVnek.
Horváth Vencel: Akkor egyértelmű a határozati javaslat. Tehát először hogyha úgy ítéljük
meg első körbe, hogy a kivitelezőnek az építési jogszabályokból adódóan kötelező felelőssége
van, akkor ezt a felelősségét érvényesítsük, és hogyha a felelősség érvényesítését követően
döntsünk az esetlegesen ebbe nem beleférő vagy pedig e körön kívül de szükséges
munkálatok elvégzéséről. Tehát se egyelőre a szóba jöhető kivitelezőtől árajánlatot ne kérünk,
mindaddig, amíg ez a jogkérdés egyértelműen nem tisztázódik.
Novák Ferenc: Tehát akkor soron kívül keressük meg a kivitelezőt.
Kötő Attila: Egy elírás szerepel az előterjesztésben, 2077-es dátum.
Novák Ferenc: Kicsit messze van.
Kötő Attila: Ezt javítani kell.
Novák Ferenc: Hát akkor azt a jogi lépést tegyük meg soron kívül, amely a kivitelező
felelősségére apellál, és ezt követően tegyük meg a szükséges lépéseket. Aki ezzel egyetért,
emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 65/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás felújítás kapcsán
1./ felkéri a polgármestert, keresse meg az akkori kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt.-t, az épitési
jogszabályokból adódó kötelező felelősség érvényesítése tárgyában.
2./ egyetért, a felelősség érvényesítését követően kíván dönteni az esetlegesen ebbe nem
beleférő vagy pedig a felelősségi körön kívüli, de szükséges munkálatok elvégzéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
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19/ TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra benyújtandó
"Zalakaros zöld szíve" című pályázathoz szükséges dokumentumok elkészítésére és
partnerségi egyeztetések lebonyolítására ajánlati felhívás kibocsájtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Kérjük az ajánlati felhívás jóváhagyását a képviselőtestülettől. A
Közbeszerzési bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Kötelező kellék, amely a pályázat
benyújtásához szükségeltetik. Javaslom a képviselőtestület számára az ajánlati felhívás
kibocsátásának megszavazását. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 66/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatni kívánt, „Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a
Zöld város kialakítása fejlesztési projekttel kapcsolatos, a pályázati felhívás 8. fejezetében
hivatkozott módszertani útmutató előírásainak megfelelő igényfelmérés és kihasználtsági terv,
továbbá a Városfejlesztési Kézikönyv előírásainak megfelelő Akcióterületi Terv, üzemeltetési
koncepció és költség- haszon elemzés elkészítése” tárgyú, Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumot elfogadja.
2./ Felkéri a közbeszerzési szakértőt, hogy regisztrálja a közbeszerzést a Közbeszerzési
Adatbázisba, lássa el elektronikus aláírással és küldje ki ajánlattevők részére az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumot.
Határidő: 2016. március 7.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Tóth Enikő, Magyarné Kovács Judit)

20/ Zala Megyei Sport nap
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Novák Ferenc: Kérelem érkezett be a Megyei Sportnap támogatásának vonatkozásában a
megyétől és ebben 200 eFt-os támogatást kérnek. Képviselő asszony látom, hozzá kíván
szólni, hogy ennek a sportnapnak milyen lehetőséget látja, hogy Zalakaros érdemben
tárgyaljon róla és milyen lehetőségek lennének.
Benkőné Gulyás Edit: A javaslatom az, hogy a sportalapítványhoz, mint pályázó nyújtsák be
erre a rendezvényre az igényüket és javasolni fogjuk majd a sportalapítvány, hogy támogassa
ezt a neves rendezvényt.
Novák Ferenc: Köszönöm, tehát a civil alaphoz tereljük át ezt a kérdést és most erről akkor
így döntsünk, hogy akkor ott vegyük figyelembe és ott mérlegeljük ezt a kérést. Aki ezzel
egyetért, kérem, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 67/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zala Megyei Sportnap kapcsán
1./ egyetért azzal, a kérelmezők a Zalakaros Sportjáért Közalapítványon keresztül nyújtsák be
támogatási igényüket a rendezvény támogatására.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

21/ Az idegenforgalmi szezonban a Zalakaros Rendőrőrsre vezényelt állomány
fogadásáról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javaslom a képviselőtestület számára, hogy anyagiakat fordítson a rendőrség
megerősítésére készenléti rendőrség Zalakarosi megjelenésére, ez minden éven meg szokott
jelenség és komoly lehetőséget, biztosit a rendezvényeink biztosítására, jelentős mértékben
hozzájárul a Zalakaros és környékének a közbiztonságához. Jelezték, hogy elméletileg
lehetőség van arra, hogy szintén fogadjuk a rendőröket.

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
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Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 50/2016. (III.07.)
számú határozata:
A bizottság:
Az idegenforgalmi szezonban a Zalakaros Rendőrőrsre vezényelt állomány ellátása
előterjesztésre vonatkozóan az alábbiakat javasolja:
Az előző évi kondíciókkal javasolja elfogadni, javasolja, hogy idén is érkezzen a nyári
időszakban megerősítő rendőri szolgálat a településre.
Szirtes Balázs: Szerdai naptól rendkívüli helyzetet hirdetett a belügyminiszter úr, ami
gyakorlatilag a készenléti szolgálatot kirendelte a határra és nem tudjuk, hogy meddig fog ez
tartani. Így is tudják biztosítani a plusz főket a városunkban?
Novák Ferenc: Ígéret van rá…
Szirtes Balázs: Ígéret szerda óta van rá, mert szerdán történt a rendkívüli helyzet kihirdetése?
Novák Ferenc: Gyakorlatilag érkezett, nem az hogy megkeresés, hanem a korábbi évek
gyakorlata alapján a kiemelt helyekre a készenléti rendőrség, ha egyéb elfoglaltsága, ha nem,
a képviselő úr erre utalt, akkor Zalakarosnak lehetősége van erre a fogadásra. Azért hoztam be
ezt a kérdést, mert amennyiben mégis megjelennének a készenléti rendőrség emberei
Zalakaroson, amely plusz költséget jelentene, akkor viszont a testület úgy döntene, hogy nem,
akkor viszont ez kellemetlen szituáció kerekedne. Teljes egészében igaza van a képviselő
úrnak, hogy és erre utaltam, hogy amennyiben nyilván az ország biztonsági helyzete
megengedi, hiszen tudjuk azt, hogy az elmúlt év augusztusának végén is vontak el innen már
rendőri erőket épp a különleges feladatokra.
Horváth Vencel: Én javasolnék, mert ez megint egy olyan döntés, amihez semmilyen forint
nincs hozzá rendelve, úgy szól, hogy a konkrét létszám ismeretében dönt az ellátáshoz
szükséges hozzájárulásról. Én úgy gondolom, hogy azért erre érdemes pénzt áldozni, mert a
közbiztonság egy érték és egy mondjuk, egy tavalyi összegnek megfelelőt zároljunk a
költségvetésünkbe erre a célra függetlenül attól, hogy milyen lesz a helyzet.
Novák Ferenc: Természetesen attól függően, amikor konkrétumok lesznek, akkor térnénk rá
erre vissza. Köszönöm a képviselőtestület támogatását. Akkor javaslom azt, amit a Horváth úr
forintosított illetve a múlt évhez hasonló vagy azonos nagyságrendű összeget, biztosit 6 főnél
és 1 millió Ft-os nagyságrendről volt szó, ebből meg tudtuk oldani a készenléti rendőrségnek
a fogadását.
Horváth Vencel: Még egy dolog nem szerepel, annak az elhelyezésével kapcsolatba az pedig
ugyanúgy a tavalyi elhelyezési módot kéne rendezni.
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Novák Ferenc: Igen, a B. épületben szeretnénk ugyanúgy.
Horváth Vencel: Mert ezt se tartalmazza, tehát nemcsak az ellátás, hanem az elhelyezés
kérdése is. Tehát magyarul számoljon rá a fürdő nehogy bérbe adja azt a részt.
Novák Ferenc: Köszönöm, erről már egyeztetés folyt. Aki ezzel egyetért, emelje fel a kezét
legyen szíves.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 68/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./Zalakaros Város közbiztonságának érdekében a nyári idegenforgalmi szezonban fogadja a
rendőrség által a rendőri merősítés céljára küldött maximum 6 főt és a konkrét létszám
ismeretében dönt az ellátáshoz való hozzájárulásról. Az ellátásra 2015-ben fordított összegnek
megfelelő forrást a 2016. évi költségvetésben el kell különíteni. A rendőrök elhelyezése a
Fürdő Vendégház „B” épületében történhet.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek érdekében folytasson tárgyalásokat a
nagykanizsai rendőrkapitányság vezetőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

22/ Partnerségi egyeztetés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Megkérem jegyző asszony röviden ismertesse a képviselőkkel hogy miért
szükséges ennek a döntésnek a meghozatala.
Szabóné dr. Csányi Marianna: Igazából a 28-as napirend keretében is elmondhattam volna ezt
a határozati javaslatot, amelyik Önök elé kerül. A Zalakaros Zöld Szíve civil pályázathoz
szükséges különböző dokumentumok elkészítése, amelynek az alapja egy meghatározott
partnerségi rend alapján kell, hogy megvalósuljon. Az önkormányzatnak van egy 2013. évben
megalkotott erre vonatkozó szabályzata, amelyet a település rendezési terv vonatkozásában
fogadott el és tulajdonképpen ez alapul szolgálhat a pályázathoz szükséges partnerségi eljárás
lebonyolításához is. Ezért kérném a tisztelt képviselőtestületet hogy ezt a bizonyos 50/2013-as
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határozatot egy ponttal bővítse ki mégpedig azzal hogy felhatalmazza a polgármestert hogy a
314/2012. (XI.8.) korm. rendelet által nem szabályozott településfejlesztési dokumentumok
esetén az adott dokumentumhoz kapcsolódó partnerségi elvárásokat meghatározza, mert ugye
itt azért elég gyors lépésekre van szükség a pályázatok vonatkozásában és ugye ez a
partnerségi szabályzat ez tulajdonképpen az egyeztetéseket tartalmazza, a különböző
partnerségi csoportok vonatkozásában kikkel hogy kell ezt lebonyolítani és ugye ezt a
pályázat író illetve a dokumentum elkészítőnek a kötelezettsége, hogy ezt lefolytassa illetve
ennek a megfelelő dokumentumok dokumentálását is megtehesse. Ezen belül kerül sor majd
akkor a polgármester úr részéről az operatív irányító csoport illetve városfejlesztési
munkacsoport illetve a meghatározott partnerekkel való egyeztetésre szervezetek kijelölésére.
Köszönöm szépen. Kérem, hogy ezt szíveskedjenek elfogadni.
Szirtes Balázs: Tisztelettel kérdezem, hogy ezt az előterjesztés a bizottságok előtt miért nem
lett megtalálható?
Szabóné dr. Csányi Marianna: Erre a pályázat író kért fel bennünket és ez egy soron kívül
készített anyag volt ilyen szempontból.
Szirtes Balázs: Technikai szünetet szeretnék kérni ez ügyben,.
Novák Ferenc: 17,39 órakor technikai szünetet rendelt el.

Novák Ferenc: 17,50 órakor bejelenti, hogy folytatódik az ülés.

Novák Ferenc: Több csoportot kell létrehozni a projektek véleményezésének a tárgyában. Az
előzetes szünetben elhangzott vélemények alapján azt javaslom a képviselőtestületnek, hogy
rendkívüli ülésen újra kerüljön elő az összetétele a különböző csoportoknak, amelyek a jegyző
asszony tájékoztatása szerint a különböző projektjeinket civilként véleményezik és
hozzáteszik a javaslataikat a projektek megvalósításához.
Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: És azt szeretném megkérdezni hogy milyen határidővel tudja a hivatal ezt
előkészíteni a rendkívüli ülést?
Szabóné dr. Csányi Marianna: Nem tudom. Magam részéről ezt megfelelően előkészítettnek
tekintem a pályázat író felkérése alapján. Ezt jövő hét után.
Novák Ferenc: Jó, tehát a következő hét utáni időszakra megjelöljük akkor azt, hogy ezt külön
napirendi pontként tárgyaljuk.
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Aki elfogadja ezt a határidőt kérem emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 69/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetésről szóló előterjesztést rendkívüli
ülésen ismét terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Mielőtt rátérnénk a zárt ülésen tárgyalandó témákra interpellációs és
közérdekű bejelentések következnek. Kérdezem a képviselőket hogy e témakörökben milyen
kérdéseik, illetve közérdekű bejelentéseik vannak?
Ha nincs, akkor áttérünk a zárt ülések napirendi pontjainak a tárgyalására.
Mivel nyílt több napirend nem volt, megköszönte a részt vételt és a nyílt ülést 17,52 órakor
bezárta.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Benkőné Gulyás Edit
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kötő Attila
Jkv. hitelesítő
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