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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. augusztus 23-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 265/2011. (VIII.23.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el az Ötv. 12. §. /4/ bek. b./ pontja alapján az alábbi napirendi pontok
tárgyalására:
- A feszültségszabályozókkal kapcsolatos közbeszerzési eljárásban döntés
- „Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért” című pályázati kiírásra
benyújtandó pályázat, a pályázathoz kapcsolódó, kötelezően előírt előzetes tanulmányok
elkészítése – beérkezett pályázatok elbírálása

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. augusztus 25.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. augusztus 23-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 268/2011. (VIII.23.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a 2011. augusztusában megrendezésre kerülő Magyar Borok Útja
Rally verseny zalakarosi állomására figyelemmel a résztvevőknek 200 üveg bor kerüljön
biztosításra.
2/ A Képviselőtestület egyetért azzal, hogy a Magyar Borok Útja Rally versenyen Zalakaros
város népszerűsítése érdekében a rendezvényhez kapcsolódóan 100 eFt + Áfa értékben
reklámszolgáltatás kerüljön megvásárlásra.
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.
3/ Felkéri a városmarketingest, hogy a Magyar Borok Útja Rally versenyen való zalakarosi
népszerűsítés hírértékéről összefoglalót készítsen, és azt juttassa el a képviselők számára
legkésőbb 2011. szeptember 30-ig.
A költségeket a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2011. augusztus 25.
2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Jámbor Tímea városmarketinges
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Jegyző
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. augusztus 23-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 269/2011. (VIII.23.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Tudomásul veszi az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés felújítás (7/2011.
(III.9.) BM rendelet) címmel kiírt pályázat benyújtásával, a Móra Ferenc Általános Iskola
sportudvarának fejlesztésére vonatkozó tájékoztatót.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében
kérjen árajánlatot a bonyolításra vonatkozóan közbeszerzéssel foglalkozó cégektől.
Határidő: 2011.szeptember 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy legkésőbb a pályázatról szóló hivatalos értesítést
követően ismételten kerüljön az előterjesztés a Képviselőtestület elé, figyelemmel az önrész
mértékére, a közbeszerzési terv módosítására.
Határidő: 2011. szeptember 8.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
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Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. augusztus 25.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. augusztus 23-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 270/2011. (VIII.23.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a szociális étkeztetés működésének 2010. évi és 2011. évi
felülvizsgálatára vonatkozóan rendkívüli belső ellenőrzés kerüljön elrendelésre.
A Képviselőtestület határozatáról a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulását értesíteni kell.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. augusztus 25.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. augusztus 23-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 266/2011. (VIII.23.) számú határozata:
Képviselőtestület:

-

-

1/ A „Feszültség dimmelő (fényáram csökkentő) berendezések szállítása, felszerelése és
üzembe helyezése és a kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése Zalakaros Városban” tárgyú,
általános egyszerű, a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével eredményesnek
nyilvánítja és az
1. részajánlat-tételi körben az e.missio Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. (8800
Nagykanizsa, Petőfi u. 17-19.) ajánlattevő 7.406.200,- Ft + Áfa (8 db feszültségszabályozó)
összegű ajánlatát elfogadva nyertesnek hirdeti
2. részajánlat-tételi körben az e.missio Fővállalkozó és Szolgáltató Kft. (8800 Nagykanizsa,
Petőfi u. 17-19.) ajánlattevő 1.406.900,- Ft + Áfa (2 db feszültségszabályozó) összegű
ajánlatát elfogadva nyertesnek hirdeti.
Amennyiben a támogató a műszaki tartalom vonatkozásában nem járul hozzá a támogatási
szerződés műszaki tartalmát érintő módosításhoz, ( azaz a 2. részajánlat-tételi kört érintő
plusz 2 db feszültségszabályozó beépítéséhez ) nem köthető szerződés a második részajánlati
kör tekintetében, figyelemmel arra, hogy az önkormányzat ezen feltétel hiányában képtelenné
válik a szerződés teljesítésére.
A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Gold-Vill. Kft. (8881 Sormás, Arany J. u. 45.) ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja, az értékelési jegyzőkönyvben részletezett indokok alapján.
2/ Az 1. pontban megjelölt beruházás pénzügyi fedezetét a 2011. évi költségvetés terhére az
alábbiak szerint biztosítja:
1.
részajánlat-tételi kör a 2011. költségvetés szerint (pályázat és önrésze) 5. sz. melléklet
7. pont.
2.
részajánlat-tételi kör a 2011. évi költségvetés fejlesztési kiadásoknál (Kv.ör.
5.sz.melléklet 6.pontja) tervezett energiakorszerüsitési pályázatból történő átcsoportosítás
terhére.
3/ Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: 2011. augusztus 25-ig értesítés, közbeszerzési eljárás szerint szerződés aláírása
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 267/2011. (VIII.23.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ „Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért” című pályázati kiírásra
benyújtandó pályázat, a pályázathoz kapcsolódó, kötelezően előírt előzetes tanulmányok
elkészítése benyújtott pályázatok közül az SWH Consulting Kanizsa Tanácsadó Kft. (pályázó)
(8800 Nagykanizsa, Attila u. 14/2. 2/8. bruttó 1.800.000,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.
A pályázat elkészítésének költsége a 2011. évi költségvetésben (a 7.sz.melléklet
II/6.pályázatok, tanulmányok készíttetése feladat terhére) biztosításra kerül.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási szerződés aláírására.
3/ Az Icon Hungary Kft. ajánlatát formai okok miatt nem fogadja el, figyelemmel, hogy az
ajánlati felhívás szerinti szerződés-tervezetet nem csatolta a pályázati anyagához.
Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. augusztus 25.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Képviselői kérdések, bejelentések:
Novák Ferenc: Ha komoly esőzések vannak, meglátjuk hogy működik a rendszer, ha
szükséges, pótmunkákat lehet végezni. A kátyúzások megtörténtek. A következő évre össze
kell gyűjteni az igényeket, anyagiak függvényében hozunk döntést. A Szőlő utcában beszakad
az árok, szűk az utca, nincs járda, összekapcsolódik a Panoráma utcával. A következő évi
költségvetésben indokolt megjelentetni. Már 2000-ben megvoltak a tervek. Ahol hiányoznak
a járdák, azt is meg kell oldani, Behiák, Diófa utca, stb. Újfalu nincs csatornázva, igény lenne
rá. Anyagi lehetőségek függvényében megvizsgálják. Június 30-ig megnézte, emelkedett az
Ifa befizetés. A fürdő vendéglétszáma 4 %-kal csökkent.
Marton Tamás: Ha kevés igény van, egyedi szennyviztisztitás felé kellene menni.
Czirákiné Pakulár Judit: A zártkertek közművesítésével kapcsolatban megjegyzése, hogy az
emberek olcsó pénzért vásárolják meg az ingatlanokat. Ha vállalják a közmüvesitési költséget,
akkor van lehetőség, erre az önkormányzat ne költsön. A tulajdonosok tisztában vannak vele,
hogy azért olcsón vásárolhatják meg, mivel nincs közműellátottság. Az É-i lakóterületek
vannak közművesített telkek.
Novák Ferenc: Meg kell oldani a beruházásoknál behiákpuszta Ny-i oldalán lévő tömb
helyzetét, mit tudunk kezdeni az életfeltételek javítása érdekében, a jövő évi költségvetés
meghozása előtt, főként a világítás ügyében. Ujfalu-Ujmajornál is van igény.
Czirákiné Pakulár Judit: Fel kell mérni az igényeket.
Dr Józsa Zsanett: 8 millió Ft-ot meghaladta volna a tervezési költség Újfalu, Újmajornál, ezért
javasolták jövő évre tervezni, mivel az óvodát és a rendezvényteret nem tudták volna indítani.
A következő évben javasolja megoldani.
Novák Ferenc: A Szőlő utca rendbetételét is javasolja a jövő évben.
Dr Józsa Zsanett: A képviselőktől javaslatokat kérünk a jövő évi fejlesztésekre, beruházásokra
vonatkozóan.
Novák Ferenc: A lengyelek a szeptemberi meghívást pontosították irányunkba. Szeptember 914. között látnának szívesen bennünket. Ismerteti a programsort. Gazdasági kapcsolatot
szeretnének kiépíteni a térségünk vállalkozóival bor és kukorica terén. Kérték az
elérhetőségüket. Elindítjuk a kamarai együttműködést is.
Várják a kiutazásra vonatkozó gyors választ, 9 fő mehet a gépkocsi vezetővel együtt. El kell
dönteni ki tud menni. Várja a képviselők gyors válaszát.
Deutschné Lang Erika: A TE elnökségi ülésen felvetődött, hogy az utcazenefesztivált
megzavarta a Perez-ből kijövő zene szolgáltatása. A tulajdonos fel lett szólítva, nem sikerült
vele egyezségre jutni.
Több panasz érkezett Bogdán Zoltánnal kapcsolatban, akit a településen hajléktalanként
ismernek. Az Alsóhegyi úton tartózkodik, zavarja az ott nyaralókat, valamint mindig
beköltözik valahova.

Tudomása van arról, hogy a településen lévő kisvonatok üzemeltetői között konfliktus volt,
amely a tettlegességig fajult.
Dr Józsa Zsanett: A Perez kocsma működésével kapcsolatban át fogjuk tekinteni a működési
engedélyt, illetve a zeneszolgáltatáshoz kapcsolódó hangbemérést. A közterület-felügyelők
pedig már utasítást kaptak, hogy az igénybevett és az engedélyezet közterület-használatot
betartják-e.
Süslecz Árpád: A Liget-Hegyalja utca aszfalt utáni földpótlást elfogadták, a Karos Park mikor
oldja meg.
Novák Ferenc: 2011. május 3-i ülésen füvesítésről döntött a testület, a Karos Park jelezte,
hogy nem tud erről a döntésről.
Süslecz Árpád: A Fő utcai árkok szükség szerinti takarításának elvégzése a zalakomári
kereszteződéstől Garabonc irányába, ez is elmaradt.
Novák Ferenc: Minden tulajdonosnak saját feladata az ingatlana előtti árok rendbetétele.
Dr Józsa Zsanett: Az ingatlan tulajdonosoknak küldtek ki felszólítást.
Süslecz Árpád: Sok idős ember van, ők nem tudják megoldani az ároktisztítást. Az
Önkormányzat emberei viszont árokásó kanállal meg tudják oldani, javasolja.
A zalakomári vasútállomás környéke rendbetételét meg kell oldani, nem szép látvány, sok
vendég érkezik az állomásra. Fel kell szólítani a rendbetételre az illetékeseket.
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.
Süslecz Árpád: A régi orvosi rendelőben van 3 szék, és 23 személyvolt a váróterembe. A
székeket pótolni szükséges.
Dr Józsa Zsanett: Most felújítás folyik, felújítást követően a bérlő tesz ki székeket.
Süslecz Árpád: A Petőfi úton a Szilágyi cukrászdától É-i irányban a kerékpárutat zúzalékkal
szórják fel síkosítás ellen, emiatt reklamálnak a tulajdonosok. Ugyanez a járdaszakasz
kerékpárútként is van használva. Javasolja figyelmeztető tábla kihelyezését, mivel az
udvarokból közvetlenül a járda-kerékpárútra kocsikihajtás van. A KRESZ szabályai szerint a
Fő útra kerékpárral behajtani tilos táblákat kell kihelyezni, minden kereszteződés után, mivel
van kerékpárút. Ugyanezen kerékpárutat pályázati forrásból a Fő út mellé ki kellene vinni, ez
lakossági kérés volt, még ha KPM terület is.
Novák Ferenc: A hivatal a felvetéseket megvizsgálja. A KPM-nek sajnos nincs pénze,
helyettük az önkormányzatnak kell a kaszálást, aszfaltozást elvégezni, ezt jelezte is feléjük.

