Határozat: 36 - 44
Rendelet: -

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. március 31-én
megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. március 31-én 14,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyar Mária, Magyarné Kovács Judit, Marton Tamás, Novák Ferenc képviselők,
Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető.
Igazoltan távol van: Szabadics József képviselő.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Marton Tamás és Novák Ferenc képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Termál úti sétány II. ütem közbeszerzési pályázatok elbírálása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
2/ Ingatlan értékesítésre kijelölése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ Zalakraft Kft. parkoló, önkormányzat terület ügye
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
4/ Közösségi közlekedés pályázat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
5/ Héra Alapítvány támogatása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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6/ Piacüzemeltetési Szabályzat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
7/ Egyéb ügyek
Szirtes Lajos: Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását.
7/1/ Aqua Profit Zrt. ajánlata
7/2/ A 33/2010.(II.11.) számú határozat módosítása
7/3/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás V. sz. módosítása
7/4/ CIL-LOG Kft. kérelme
7/5/ Óvoda felújítására pályázat
7/6/ 28/2010. (II.11.) számu Képviselőtestületi határozat módosítása

Zárt ülés keretében javasolja a 1., 2., 3., valamint a 7/4. sz. napirend megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 36/2010. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirend zárt ülés keretében történő
megtárgyalását.
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1/ Közösségi közlekedés pályázat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester

Czirákiné Pakulár Judit: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a „Közösségi közlekedési
infrastrukturális beruházások” /NYDOP-2009-3.2.1/B./ című pályázat az első fordulóban nem
nyert. A Zalakaros Kistérségi Társulás keretében beadandó új pályázati konzorciumba a MÁV
is tagként részt vesz. A pályázatot a Keszthelyi VOLÁN Zrt. nyújtja be. Zalakaros Kistérségi
Társulás 14 településre érintett a pályázatot illetően. A Képviselőtestület a korábbi pályázat
beadásáról a 234/2009. /X.22./ számu határozatában, az önrészről a 247/2009. /X.27./ számu
határozatában döntött. Tekintettel arra, hogy az önrész összege 11 millió Ft-ról 7 millió Ft-ra
változott, új határozat meghozatala szükséges, mivel új pályázat kerül beadásra.
Tájékoztatja a testületet továbbá arról, hogy a buszvárók kialakítása 3 magántulajdonban lévő
ingatlant érint, a 0111. hrsz-u ingatlant érintően 9 m2, a 092/14. hrsz-u ingatlant érintően 8
m2, és a 0166/13. hrsz-u ingatlant érintően 16 m2 területre vonatkozóan.
Ezért szükséges, hogy ezen területeken az önkormányzat használati jogot alapítson.
Szirtes Lajos: Ismerteti a határozati javaslatot.
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
által meghirdetett „Közösségi Közlekedési Infrastrukturális beruházások” /NYDOP-20093.2.1/B./ című pályázati kiírásra.
A pályázat célja: buszpályaudvar és buszmegálló felújítása Zalakaroson.
A képviselőtestület értsen egyet azzal, hogy a „Közösségi közlekedési infrastrukturális
beruházások” /NYDOP-2009-3.2.1/B./ című pályázathoz szükséges 5 %-os mértékű 7 millió
Ft összegű önrészt a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
Egyetért azzal, hogy a Zalakarosi a 0111. hrsz-u ingatlant érintően 9 m2, a 092/14. hrsz-u
ingatlant érintően 8 m2, és a 0166/13. hrsz-u ingatlant érintően 16 m2 területre vonatkozóan.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 37/2010. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás pályázatot nyújt be a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett „Közösségi Közlekedési
Infrastrukturális beruházások” /NYDOP-2009-3.2.1/B./ című pályázati kiírásra.
A pályázat célja: buszpályaudvar és buszmegálló felújítása Zalakaroson.
2/ Egyetért azzal, hogy a „Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások”
/NYDOP-2009-3.2.1/B./ című pályázathoz szükséges 5 %-os mértékű 7 millió Ft
összegű önrészt az Önkormányzat 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.

4

4/ Egyetért azzal, hogy a Zalakarosi a 0111. hrsz-u ingatlant érintően 9 m2, a 092/14.
hrsz-u ingatlant érintően 8 m2, és a 0166/13. hrsz-u ingatlant érintően 16 m2 területre
vonatkozóan az Önkormányzat használati jogot alapítson.
5/ A Polgármesteri Hivatal a területváltoztatásra vonatkozó szükséges eljárásokat
indítsa meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

2/ Héra Alapítvány támogatása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Vlasicsné Dörgönye Márta: A határozati javaslatot kiegészíteni javasolja azzal, hogy a nem
rendszeres szociális ellátások terhére biztosítja az önkormányzat az adományt.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a kiegészített határozati javaslatot.
Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 38/2010. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Héra Alapítvány által jóváhagyott szociálisan rászoruló lakossági fogyasztók
részére Villamos energia-számlán jóváírt támogatás realizálásához szükséges, a
támogatás 10 %-ának megfelelő mértékű adományt 100.530 Ft- összegben a 2010. évi
nem rendszeres szociális ellátások terhére biztosítja, és felkéri a Polgármesteri
Hivatalt a Héra alapítvány részére történő átutalásra.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester
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3/ Piacüzemeltetési Szabályzat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Vlasicsné Dörgönye Márta: Ismertette az előterjesztést.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 39/2010. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyja az Önkormányzat
tulajdonában lévő piac üzemeltetési szabályzat 7. pont b) alpont második mondata
módosítását az alábbiak szerint:
Egy személy egy nap legfeljebb 2 m2 asztal igénybevételére jogosult, azzal, hogy
amennyiben az árusok száma az előbbi korlátozást nem indokolja, akkor a piac
területén az elárusító helyek kapacitásának függvényében kell az igényeket kielégíteni.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

4/ Aquaprofit Zrt. ajánlata
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester

Czirákiné Pakulár Judit: Tájékoztatja a testületet arról, hogy az Aquaprofit Műszaki,
Tanácsadási és Befektetési Zrt. ajánlatot nyújtott be az Önkormányzathoz, melyben a döntés
előkészítő tanulmány a kalandpark, illetve témapark kialakítására vonatkozó fejlesztési
lehetőségeket tárja fel a városban a keresleti igények figyelembe vételével.
Az ajánlat 2.1. pontja szerinti döntés előkészítő tanulmány keretében felmérés készül a
meglévő adottságokról, továbblépési lehetőségekről.
A tanulmány javaslatot tesz a települések megvalósítható turisztikai beruházás tartalmára,
melyeknek szolgáltatásai az adott helyszínen a legnagyobb eséllyel eladhatók, jövedelmezően
működtethetők. A vizsgálat fő célkitűzése, hogy bemutassa a fejlesztés területi igényeit, és
feltárja azokat a potenciális fejlesztési helyszíneket, ahol a tervezett beruházás Zalakaros
érdekeit szolgálva megvalósítható. Feltárja az adott helyszínek tulajdoni viszonyait, beépítési
feltételeit, előnyeit, hátrányait, és részletesen elemzi a kockázatokat.
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Az ajánlat 2.2. pontja részletezi továbbá az építészeti megvalósíthatóság vizsgálata, hatósági
egyeztetések kapcsán az ajánlattevő által vállalt kötelezettségeket.
Az ajánlat 2.3. pontja szerint az ajánlattevő megvalósíthatósági tanulmány, építészeti tervek
munkafázisra vonatkozó kötelezettségeit részletezi.
Az ajánlat 3.pontja tartalmazza a pénzügyi tartalmat, a döntéselőkésztő vizsgálat 675 eFt + 25
% Áfa, a tervezett beruházás építészeti megvalósíthatóságának vizsgálata, hatósági
egyeztetések 720 eFt + 25 % Áfa, a megvalósíthatósági tanulmány, építészeti tervekre
vonatkozó árajánlatukat az előző két munkafázis eredményeinek ismeretében teszik meg.
Javasolja a testületnek, hogy az ajánlatban szereplő döntés előkészítő vizsgálatra vonatkozó
árajánlatot fogadja el.
Novák Ferenc: Véleménye szerint a Felsőhegy vonatkozásában is felmerül a turisztikai
attrakció, ebben a zalamerenyei önkormányzat is partner. Támogatja a döntés előkészítő
tanulmány elkészítésére vonatkozó ajánlat elfogadását.
Marton Tamás: A döntés előkészítő tanulmány elfogadását támogatja azzal, hogy 400 eFt +
Áfa összeg kerüljön megfizetésre a fenti munkarészre vonatkozóan.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester asszony további
tárgyalásokat folytasson a döntéselőkésztő vizsgálatra vonatkozó árajánlatra.
Javasolja a testületnek, hogy bízza meg az Aquaprofit Zrt-t a turisztikai attrakció fejlesztés
Zalakaroson döntéselőkésztő vizsgálat készítésére.
A bruttó 675 eFt megbízási díjat a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 40/2010. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Megbízza Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert, hogy további tárgyalásokat
folytasson az Aquaprofit Zrt. képviselőivel döntéselőkésztő vizsgálatra vonatkozó
árajánlat csökkentése érdekében.
2/ Megbízza az Aqua Profit Zrt-t a „Turisztikai attrakció fejlesztés Zalakaroson”
döntéselőkésztő vizsgálat készítésére.
3/ A bruttó 675 eFt megbízási díjat a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2010. április 9.
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Szirtes Lajos polgármester
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5/ A 33/2010.(II.11.) számú határozat módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 41/2010. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
33/2010.(II.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Elrendeli a 2007.évi CXXIII.törvény szerint a kisajátítási eljárás megindítását a
Kanica Erdőbirtokossági Társulat által használt Zalakaros, 0167 hrsz. alatt felvett 70
Ha 7180 m2 területű, 495.03 AK értékű, erdő és út megnevezésű ingatlanon tervezett
út kialakítása érdekében .
Felkéri a polgármestert a kisajátítási eljáráshoz szükséges feladatok elvégzésére, a
kisajátítási terv elkészítésére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

6/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás V. sz. módosítása
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 42/2010. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása V. sz.
módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás módosításának aláírására.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

7/ Óvoda felújítására pályázat
Előadó: Benkőné Gulyás Edit iskolaigazgató

Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a testületet arról, hogy az óvoda és iskola felújítására
vonatkozó korábban benyújtott pályázat elutasításra került.
A kistérség és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése megnevezésű
NYDOP-2010-5.3.1/A. kódú pályázat kerül benyújtásra 2010. május 17-i beadási határidővel.
Támogatás célja:
A közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos
támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően a minőségi oktatás
megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A közoktatási intézmények,
különösen a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények
fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a
korszerű nevelési-oktatási intézmények megteremtése a régió hosszú távú
versenyképességéhez járul hozzá.
További cél a modern és racionálisan kialakított tanulási környezet megteremtése, a
versenyképes tudás elsajátításához szükséges ismeretek megszerzése, valamint a tanulók
kulcskompetenciáinak kialakítása érdekében a közoktatási intézmények eszközökkel való
ellátottságának javítása.
Az oktatási környezet akadálymentes átalakítását, megteremtését, úgy kell elvégezni, hogy
megalapozzák a pedagógiai és módszertani reformokat, támogassák a tartalomfejlesztéseket,
az iskolai kudarcok csökkenését, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját.
Kedvezményezettek köre:
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelési-oktatási
intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot:
a. helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai; központi
költségvetési szervek
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Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű
intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely
szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött,
nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a
társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt
önkormányzat;
2. Az 1. pontban felsorolt fenntartók a közoktatási intézményeiknek az alábbi feladat
ellátási helyeinek fejlesztésére nyújthatnak be pályázatot:
a) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet
39/M. §-ában meghatározott egységes óvoda-bölcsőde, valamint a többcélú közös
igazgatású közoktatási intézmény keretein belül, azonos feladatellátási helyen,
fizikailag is egy épületben működő azon feladatellátási hely, ahol szakmai és
szervezeti tekintetben önálló bölcsődei és önálló óvodai intézményegység is működik.
b) többcélú intézmény keretein belül működő óvodai feladat ellátási hely;
c) általános iskola;
d) szakiskola;
e) szakközépiskola;
f) alapfokú művészetoktatási intézmény;
g) a 1993. évi LXXIX. törvény 21. §-ában felsorolt pedagógiai szakszolgálatok
intézménye,;
h) többcélú intézmények (1993. évi LXXIX. törvény 33.§), az a.) - h.) pontokban
felsorolt feladat ellátási helyeikre.
Támogatható tevékenységi kör:
1. Önállóan támogatható tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységnek minősül a közoktatási intézmények feladat
ellátási helyeinek energiatakarékos és korszerű infrastrukturális fejlesztése, meglévő
feladat ellátási helyek felújítása, rekonstrukciója, modernizációja, többfunkcióssá és
energiatakarékossá tétele, műszaki színvonalának emelése, fizikai állagának javítása az
akadálymentesítés követelményeit figyelembe véve.
2. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek
1. Tornaterem, tornacsarnok, tornaszoba, orvosi szoba felújítása, rekonstrukciója, új
építése. Új tornaszoba valamint orvosi szoba építése (kizárólag azon feladat ellátási
helyek esetében, ahol a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 54. §-ban meghatározott
feltételeket nem tudják teljesíteni4);
2. Az intézmények udvarának akadálymentes felújítása, balesetmentesítése, tanulást segítő
térként való bekapcsolása a nevelés folyamatába (pl.: udvari játékok, udvari
utcabútorok, kerékpártároló, kerítés, zöldterület);
3. A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése;
4. Akadálymentes mellékhelyiségek, higiéniás létesítmények, szocializációt segítő
helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek
5. A nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz és felszerelés
jegyzékében (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú melléklet) szereplő eszközök,
melyek közül kizárólag az alábbiak beszerzése lehetséges:
A nevelés-oktatás tartalmi fejlesztéséhez szükséges bútorok;
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A sajátos nevelési igényű gyermekek, diákok képzését fejlesztését biztosító speciális
eszközök és berendezések beszerzése (pl.: terápiás eszközök, olvasó-televízió,
pontírógép, pontozó, hallásvizsgáló és hallókészülék tesztelő felszerelés);
Közoktatási intézmények konyhájának fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök és
berendezések beszerzése. Konyhai kapacitásbővítés (előállított adagszám növelése)
kizárólag a beruházással érintett feladatellátási hely férőhely-kapacitásbővítésének
mértékéig lehetséges.
Infokommunikációs akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök.
Udvari játékok, udvari utcabútorok.
3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
- közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzést és intézkedési tervet benyújtása
- Könyvvizsgálat: 50 millió Ft megítélt támogatási összeg felett kötelező a projekt
zárásakor egyszeri projektszintű könyvvizsgálat elvégzése.
- Akadálymentesítés: A beruházással érintett valamennyi feladatellátási hely
tekintetében – függetlenül az infrastrukturális beruházás tárgyától - a pályázat
keretében biztosítani kell az épület bejáratának és legalább egy mellékhelyiségének az
elérési útvonal biztosításával, valamennyi fogyatékosságra kiterjedő, komplex
akadálymentesítését.
- Azbesztmentesítés: Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet6
tartalmaz, úgy a pályázónak a jelen projekt keretében, vagy a projekt zárásáig,
projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről
gondoskodnia szükséges.
- Nyilvánosság biztosítása
4. Nem támogatható tevékenységek
1. Új építés (kivéve a C.1.1 pontban meghatározott feltételekkel);
2. A kizárólag épület/épületrész akadálymentesítését célzó beruházások;
3. Tanuszoda, tanmedence építése vagy fejlesztése;
4. A hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és
akadálymentes parkoló-férőhely feletti fejlesztés;
5. Nevelő-oktató munkához kapcsolódó tartalomfejlesztés, tanulmányok, képzések;
6. Informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök beszerzése
7. Vezeték nélküli (ún. wireless) technológiák;
8. Járműbeszerzés.
Támogatás mértéke:
90 %
Támogatás összege:

20 millió Ft – 300 millió Ft

Szirtes Lajos: Javasolja, hogy az óvoda felújítására benyújtandó pályázat kerüljön
előkészítésre, melynek keretében a polgármesteri hivatal a pályázat készítésére vonatkozóan
szerezzen be árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázat íróval kössön szerződést
a pályázat elkészítésére.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 43/2010. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a „Kistérség és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik
fejlesztése” megnevezésű NYDOP-2010-5.3.1/A. kódú pályázat kerül benyújtásra.
2/ A polgármesteri hivatal a pályázat készítésére vonatkozóan szerezzen be
árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázat íróval kössön szerződést a
pályázat elkészítésére.
Határidő: 2010. május 17.
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző

8/ 28/2010. (II.11.) számu Képviselőtestületi határozat módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 44/2010. (III.31.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Az 1997. évi C. tv. 10.§. /2/ bekezdésében biztosított jogkörében a szavazatszámláló
bizottságok tagjai:
2.számú szavazókör:

Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10. (Tourinform Iroda)

Tag: Szabadi Gyöngyi Zalakaros, Petőfi u. 32.
3. számú . Kisebbségi Szavazókör Zalakaros, Liget u. 28. (Általános Iskola)
Tag: Tóth Mária Zalakaros, Panoráma u. 21/a.
A megválasztott szavazatszámláló bizottság tagjai névváltozása átvezetéséről
intézkedni kell.
Határidő: Azonnal
Felelős: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
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Interpelláció:
Novák Ferenc: Felveti, hogy a Liget utcában a vizelvezetést meg kell vizsgálni, a lefedéseket
tömöríteni szükséges, majd javasolja a fűmaggal való bevetést.
A bölcsödéhez kapcsolódó parkolóban a gépjárművek kerekei megsüllyednek a sárban.
Javasolja, hogy az út és járdaépítésekre vonatkozóan egy prioritási sorrend kerüljön
felállításra.
Magyarné Kovács Judit: Az Alsóhegyi úton lámpatestek felszerelését tartja szükségesnek.
A Hegyalja utcában a járda minőségét reklamálja.
Benkőné Gulyás Edit: A Liget utcában a tornaterem előtt a fekvőrendőr megrongálódott,
darabjai hiányoznak.
Marton Tamás: Javasolja, hogy az olcsóbb gáz és energiaszolgáltatásra vonatkozó
szerződéseket kell aláírni.
Felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy a közvilágításnál a feszültség szabályozást is meg kell
oldani, mivel így kevesebb energia kerül fogyasztásra.
Szirtes Lajos: Tájékoztatja a testületet arról, hogy 2010. március 25. napján került sor a
Zalakaros fürdő sétány felújítása, elárusító hely, információs pont létrehozása /NYDOP3.1.1/C-09-2009-0006/ kivitelezési munkáinak alapkő letételére.
A tűzoltóság épülete berendezésre került, 2010. áprilisától kezdi meg működését.
Varga Péter plébános az alábbi kéréssel fordult hozzá:
A Szent Anna templom iskolakapu bejáratát szükségesnek tartja leaszfaltozni.
Az Isteni Irgalmasság templom előtti bejárat bérburkolása szükséges a járdától bevezető úton.
A kálvária tervei áttervezésre kerülnek.
Novák Ferenc: Egyetért a térburkolat megterveztetésével, azzal, hogy a gazdasági források
függvényében a kivitelezést szakaszolni szükséges.
Szirtes Lajos: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.
Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Marton Tamás
Jkv. hitelesítő

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Novák Ferenc
Jkv. hitelesítő
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