Határozat: 349 - 377
Rendelet: 29

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2015. december 16-án megtartott
nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án 16,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné
Gulyás Edit, Horváth Vencel, Kötő Attila képviselők,
Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Magyar Mária, Szirtes Balázs képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri
Ibolya beruházási ügyintéző, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló.
Jegyzőkönyvet készítette: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
A jegyzőkönyv hangfelvételről készült.

Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Czirákiné Pakulár Judit és Horváth Vencel
képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 5 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/ A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Gyógyhelyi fejlesztés és TOP-os fejlesztésekkel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ 2016. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
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5/ Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve és a IV. negyedévi rendkívüli munkavégzésből
származó költség elszámolása
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető
6/ Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról
Előadó: Novák Ferenc Társulási Tanács elnöke
8/ Szak szerződés módosítása (Zrínyi u. 2-ről)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Kistérség megállapodás módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Beszámoló a családsegítés tevékenységéről
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Települési honlap készítésére beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítványba új kuratóriumi tag választása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ Képújság üzemeltetésére kötött megbízási szerződés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15/ Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Munkatervének jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16/ Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, Sakkverseny támogatása, Tour de
Zalakaros támogatása, Tájfutó verseny szervezése 2016-ban
Előadó: Krampek Mihály Egyesület elnöke
17/ 2016. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv
Előadó: Krampek Mihály TE elnöke
18/ Zalakarosi Turisztikai Non-Profit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, a Kft. működésével
kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Molnár Veronika Mb. ügyvezető
19/ Gyógyhelyfejlesztési stratégia elfogadása
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Előadó: Novák Ferenc polgármester
20/ Termáltó üzemeltetése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21/ Gépkocsi vásárlás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22/ Karosi Krónika beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23/ ITS elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
24/ Hegyalja utca 40. szám alatti Civil Ház bérleti díjának meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25/ Világháborús hősi fejfák felújítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
26/ Termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosításával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
27/ Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás és tűzoltóság
épületének felújítási munkáinak elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
28/ Hitelfelvétellel kapcsolatos jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
29/ Közbeszerzési megbízási keretszerződés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
30/ Probus adás-vételi szerződés jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
31/ Egyéb ügyek
1./ Asperhofeni meghívás
2./ Karoskút Kft kérelme
3./Tájékoztatás a 2016.évi hosszabb idejű közfoglalkoztatásról
4./ Dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos kérelme önkormányzati tulajdonú lakás bérletére
5./ Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének megkeresése

Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:
1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Tiszteletteljes kérésem a polgármester úr felé, ahol felsorolja a fontosabb
közéleti események sorát amelyiken részt vett, tehát ott vannak olyan dolgok amiről nincs mit
beszámolni, de pl. a Tihany Balatoni Szövetség Közgyűlése, tehát nemcsak az hogy részt vett,
tehát ott hangzott el-e olyan ami a Zalakarost vagy azt a környezetünket bármibe érinti, tehát
egy ilyen kiegészítést szeretnénk ha polgármester úr tenne, hogy ezekről a dolgokról, nem
olyanról hogy koszorúzás a hősi emlékműnél, mert az egy természetes felsorolás, de ahol
aminek következménye lehet, én ezt szeretném kérni a következő kiegészítésekbe.
Novák Ferenc: Jelezni fogom, ha szövetségi és bármifajta témakör van, azokkal a néhány
olyan témával, amely településünket érintő dolog, pl. a szúnyog témájától elkezdve nagyon
sok olyan téma van, ami előjöhet az adott szövetség vonatkozásában és hát természetesen
ugye ugyanez ugye mindazok, akik képviselő urak különböző szervezetünkben, az
önkormányzatunkat akkor ezt be fogjuk építeni.
Aki elfogadja a polgármester beszámolóját kérem emelje fel a kezét ezzel a kiegészítéssel.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Képviselőtestület 349/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a fontosabb közéleti
eseményekről, amin a polgármester részt vett részletes tájékoztatást szíveskedjen adni a
képviselőtestület számára.
Határidő: munkaterv szerinti rendes ülések
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző- polgármesteri beszámolóba történő
beépítés
2/ A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a rendelet-tervezetet és az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 178/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelettervezetet az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 243/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelettervezetet az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja 29/2015. (XII.17.)
önkormányzati rendeletét a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 3., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 22.,
számú napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §.
/2/ bekezdés b./ és c./ pontjára, a nyílt ülést követően.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
Képviselőtestület 350/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 3., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 22., számú napirend zárt ülés
keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára,
a nyílt ülést követően.
3/ 2016. évi Munkaterv megállapítása
Előadó: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
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Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 246/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
A 2016. évi Munkatervet elfogadásra javasolja az előterjesztésnek és az előterjesztéshez
csatolt munkatervhez javasolt kiegészítéseknek megfelelően.
Az egyes intézmények és gazdasági szervezetek üzleti tervét későbbi időpontra kérjük miután
a város gazdálkodása illetve költségvetése elkészül.
Novák Ferenc: Köszönöm. Akkor ennek figyelembevételével kell átalakítani az időpontokat.
Horváth Vencel: Tehát még pontosítva, amit Edit asszony javasolt, tehát az előző év
decemberében a hivatal készítse el a koncepciót, az első hónapba javasolt az önkormányzati
költségvetés elfogadását követően a közvetlen önkormányzati költségvetésből élő
szervezetekből élő szervezetek, ez nem vonatkozik a Gránitra, mert az nem kér pénzt az
önkormányzattól, tehát ezzel a kiegészítéssel javasolt és egyértelmű. De ugyanakkor lehet azt
tenni, ezt egy picit meglágyítva, itt a marketing tervek vonatkozásában, hogy azok a dolgok,
amelyek előreláthatóan a következő évben mindenképpen meg kell, hogy finanszírozzuk,
tehát ezeket a dolgokat el lehet fogadni a tervezési év előtt, de nem teljes körűen, hanem csak
azokat, amik az előkészítéshez szükséges.
Novák Ferenc: Egyetértek, hiszen január, február, nyilván késő lenne bizonyos marketing
elemeknek a megvalósítása. Mindenképpen szükséges nyilván a pénzügyi lehetőségek
függvényében különböző rendezvények megtartásának időpontja korábban eldönteni, ezt
majd akkor kezelnünk kell ezt a kérdést azzal együtt, amit Horváth úr felvetett. Javaslom,
hogy akkor a munkatervet ennek megfelelően fogadjuk el ezzel a megoldással. Aki egyetért,
emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 351/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A 2016. évi Munkatervet a kötelezően tárgyalandó napirendek és a képviselőtestület
javaslatainak figyelembevételével jóváhagyja.
2. Képviselőtestületi ülés helye: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal,
8749Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
3. A Képviselőtestületi ülés időpontját az SZMSZ szerint a polgármester határozza meg.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző
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4/ Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve és a Karos Park Kft. IV. negyedévi rendkívüli
munkavégzésből származó költség elszámolása
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 164/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése,
Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, 2016. évi (egységes) idegenforgalmi marketing terv, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Termáltó
üzemeltetése napirendek kapcsán az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára
elfogadásra:
Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget
javasol a bizottság azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy
minimalista illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt az
osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is bekapcsolódik és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza,
önkormányzati elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagokat január első heteiben további
egyeztetések kell, hogy kövessék, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
Minden intézmények és szervezet vezetőnek pedig kötelessége jelezni azokat, nem az
általános működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott terület, amelyet szeretne,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 229/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése,
Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, 2016. évi (egységes) idegenforgalmi marketing terv, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Termáltó
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üzemeltetése napirendek kapcsán az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára
elfogadásra:
Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget
javasol a bizottság azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy
minimalista illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt az
osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is bekapcsolódik és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza,
önkormányzati elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagokat január első heteiben további
egyeztetések kell, hogy kövessék, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
Minden intézmények és szervezet vezetőnek pedig kötelessége jelezni azokat, nem az
általános működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott terület, amelyet szeretne,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 165/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy fogadja el a Karos Park Kft. tájékoztatását,
miszerint a 2015. november 30-ig lekönyvelt tételek és a várható év végi eredmény alapján
nem tart a Kft. igényt többletköltség elszámolásra.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 230/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy fogadja el a Karos Park Kft. tájékoztatását,
miszerint a 2015. november 30-ig lekönyvelt tételek és a várható év végi eredmény alapján
nem tart a Kft. igényt többletköltség elszámolásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokat.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 352/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget ír
elő azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy minimális
feladatellátáshoz szükséges illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt
az osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is kapcsolódjon be és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza,
önkormányzati elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
2./ Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagok tekintetében január első heteiben
további egyeztetéseket ír elő, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
3./ Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
4./ Minden intézmény és szervezet vezetőnek kötelessége jelezni azokat, nem az általános
működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott területeket, amelyekre javasolja, amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, - hogy pénzügyi fedezetet biztosítson az
önkormányzat.
Határidő: 2016. február 11. (1. és 4. pont: 2015. december 31., 2. pont: január 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezetője
5./ elfogadja a Karos Park Kft. tájékoztatását, miszerint a 2015. november 30-ig lekönyvelt
tételek és a várható év végi eredmény alapján nem tart a Kft. igényt többletköltség
elszámolásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Biczó Tamás Karos Park Kft ügyvezetője
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5/ Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 164/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése,
Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, 2016. évi (egységes) idegenforgalmi marketing terv, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Termáltó
üzemeltetése napirendek kapcsán az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára
elfogadásra:
Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget
javasol a bizottság azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy
minimalista illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt az
osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is bekapcsolódik és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza,
önkormányzati elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagokat január első heteiben további
egyeztetések kell, hogy kövessék, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
Minden intézmények és szervezet vezetőnek pedig kötelessége jelezni azokat, nem az
általános működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott terület, amelyet szeretne,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 229/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése,
Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, 2016. évi (egységes) idegenforgalmi marketing terv, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Termáltó

11

üzemeltetése napirendek kapcsán az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára
elfogadásra:
Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget
javasol a bizottság azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy
minimalista illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt az
osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is bekapcsolódik és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza,
önkormányzati elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagokat január első heteiben további
egyeztetések kell, hogy kövessék, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
Minden intézmények és szervezet vezetőnek pedig kötelessége jelezni azokat, nem az
általános működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott terület, amelyet szeretne,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Képviselőtestület 353/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget ír
elő azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy minimális
feladatellátáshoz szükséges illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt
az osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztálynak is be kell kapcsolódnia. A településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot az, önkormányzati
elvárást meg kell határozni és ez alapján a Karos Parknak is ki kell dolgozni azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
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2./ Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagok tekintetében január első heteiben
további egyeztetéseket ír elő, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
3./ Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
4./ Minden intézmény és szervezet vezetőnek kötelessége jelezni azokat, nem az általános
működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott területeket, amelyekre javasolja,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Határidő: 2016. február 11. (1. és 4. pont: 2015. december 31., 2. pont: január 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezetője
6/ Beszámoló a zalakarosi tagságú társulások munkájáról
Előadó: Novák Ferenc Társulási Tanács elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 247/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
A zalakarosi tagságú társulások munkájáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára.
Van egy kérésünk, hogy a kistérségi szerep felülvizsgálata megtörténik a társulási tanács által
remélhetőleg, és akkor ezek után januárban Zalakaros is gondolja át a társulásban betöltött
szerepét és dolgozza ki azt a stratégiát, amivel szeretnénk, hogyha ez a társulás a mostanihoz
képest, ha lehet, megerősödne, legalábbis fennmaradna és a kistérségi szerepünk ez által is
erősödne.
Horváth Vencel: Pontosítanám, hogy ne csak Zalakaros alakítsa ki hanem a polgármester úr
egyeztesse le addig a kistérségbe érdekelt polgármester urakkal és hölgyekkel, tekintettel arra
hogy a törvényi szabályozás egész más környezetet hozott létre és a Zalakaros csak ezen
egyeztetett vélemény alapján véglegesítse az álláspontját, tehát előzze meg egy konszenzus
keresés a polgármester úr által.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 354/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A zalakarosi tagságú társulások munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
2/ felkéri a polgármestert, folytasson egyeztetést a kistérséghez tartozó települések
polgármestereivel –különös tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre- a kistérség
jövőbeni szerepéről, feladatairól, finanszírozásáról.
3./ felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti egyeztetések eredményének
figyelembevételével az önkormányzat gondolja át a társulásban betöltött szerepét és
dolgozzon ki stratégiát arra, hogy a társulás fennmaradjon, ha lehet, megerősödjön, ezáltal
Zalakaros kistérségi szerepe is megmaradna, erősödne.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
7/ Szak szerződés módosítása (Zrínyi u. 2-ről)
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 248/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
A Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlan Szociális Alapellátó Központ általi bérletének
meghosszabbítását az előterjesztés szerint javasolja elfogadni a képviselőtestület számára.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Képviselőtestület 355/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Felhatalmazza a polgármestert a Zalakaros Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó
bérleti szerződés meghosszabbítására.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
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8/ Kistérség megállapodás 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 249/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Képviselőtestület 356/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ egyetért a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása előterjesztés
melléklete szerinti módosításával, melyet az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
jogszabályok változásai kapcsán létrejött módosulások Társulási Megállapodásban történő
átvezetése indokol,
2./ egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
3./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével tájékoztassa
a Társulás alelnökét.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
9/ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 170/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára a lakóhely környezeti állapotáról szóló előterjesztés
elfogadását az alábbi kiegészítéssel:
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- január végéig készüljön cselekvési, intézkedési terv a beszámolóban felvetett problémák
megoldására.
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a lakóhely
környezeti állapotáról szóló beszámolót Zalakaros város honlapján tegye közzé és a lakossági
fórumon hívja fel a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a beszámoló a honlapon megtekinthető.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 235/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára a lakóhely környezeti állapotáról szóló előterjesztés
elfogadását az alábbi kiegészítéssel:
- január végéig készüljön cselekvési, intézkedési terv a beszámolóban felvetett problémák
megoldására.
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy kérje fel a polgármestert, hogy a lakóhely környezeti
állapotáról szóló beszámolót Zalakaros város honlapján tegye közzé és a lakossági fórumon hívja fel a
tisztelt lakosság figyelmét, hogy a beszámoló a honlapon megtekinthető.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítésekkel.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:




Képviselőtestület 357/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros város környezeti állapotáról készült tájékoztatást elfogadja az alábbi kiegészítéssel:
- január végéig készüljön cselekvési, intézkedési terv a beszámolóban felvetett problémák
megoldására.
- felkéri a polgármestert, hogy a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót Zalakaros város
honlapján tegye közzé és a lakossági fórumon hívja fel a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a beszámoló
a honlapon megtekinthető.
2/ Felkéri a Polgármestert, hogy a lakóhely környezeti állapotáról a lakosságot a 2016. februári
Lakossági Fórumon tájékoztassa.
Határidő: 2016. január 31. és 2016. február 29. (lakossági fórum)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Klie Zoltán Főépítész, Bognár Ottó településüzemeltetési üi.)
10/ Beszámoló a családsegítés tevékenységéről
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 250/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
A Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról - Zalakaros településen – szóló beszámolót, valamint a
házi segítségnyújtásról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a
képviselőtestület számára.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

Képviselőtestület 358/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról - Zalakaros településen – szóló beszámolót, valamint a
házi segítségnyújtásról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző)
11/ Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Munkatervének jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a pénzügyi bizottság határozatát és a határozati javaslat kiegészítését:
1./ Felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a költségvetés tervezésekor
építse be a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél 1 határozatlan időre szóló
közművelődési munkatárs álláshelyével kapcsolatos költségeket 2016. január 1-jétől.
2./ az 1. pont alapján a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési engedélyezett
létszámkeretét 2016. január 1-jétől 4,6 főben állapítja meg. Az intézmény költségvetésének tervezetét
ez alapján kell elkészíteni. Ezzel egyidejűleg az intézmény SZMSZ-ének módosítása is szükséges, a
módosítást az intézmény igazgatójának a képviselőtestület elé kell terjesztenie.
3./ felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az intézménynél jelenleg meglévő határozott időre szóló
álláshelyet ne töltse be.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 244/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy kérje fel a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
igazgatóját a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár munkatervének átdolgozására az összevont
bizottsági ülésen elhangzott költségvetési egyeztetések eredményei alapján.
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy az átdolgozott munkatervet az intézmény
költségvetéséről szóló előterjesztéssel együtt tárgyalja.
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a nyári színház beterjesztett költségkalkulációja alapján,
a képviselőtestület 2016-ban ne biztosítson forrást a nyári színház költségeire.
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a kertmozi működtetésére biztosítson forrást a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár részére.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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Képviselőtestület 359/2015. (XII.16.) számú határozata:
I.
Képviselőtestület:
1./ felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár munkatervének átdolgozására az összevont bizottsági ülésen elhangzott költségvetési
egyeztetések eredményei alapján.
2./ az átdolgozott munkatervet az intézmény költségvetéséről szóló előterjesztéssel együtt kívánja
tárgyalni.
3./ a nyári színház beterjesztett költségkalkulációja alapján 2016-ban nem biztosít forrást a nyári
színház költségeire.
4./ a kertmozi működtetésére forrást biztosít a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója
II.
1./ Felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a költségvetés tervezésekor
építse be a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél 1 határozatlan időre szóló
közművelődési munkatárs álláshelyével kapcsolatos költségeket 2016. január 1-jétől.
2./ az 1. pont alapján a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési engedélyezett
létszámkeretét 2016. január 1-jétől 4,6 főben állapítja meg. Az intézmény költségvetésének tervezetét
ez alapján kell elkészíteni. Ezzel egyidejűleg az intézmény SZMSZ-ének módosítása is szükséges, a
módosítást az intézmény igazgatójának a képviselőtestület elé kell terjesztenie.
3./ felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az intézménynél 2016. január 1-jén meglévő álláshelyek
közül egy álláshelyet ne töltsön be.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

12/ Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, Sakkverseny támogatása, Tour de Zalakaros
támogatása, Tájfutó verseny szervezése 2016-ban
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 164/2015. (XII.10.) számú határozata:
A bizottság:
- Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése,
Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, 2016. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing
terv, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Termáltó üzemeltetése
napirendek kapcsán az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra:
Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen elfogadásra
februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve önkormányzati
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intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai Egyesületet, illetve a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget javasol a bizottság azzal, hogy a pénzügyi
osztályvezető által megadott időpontban egy minimalista illetve egy kibővített igényeket tartalmazó
költségvetést terjeszt az osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig
ebbe az egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is bekapcsolódik és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza, önkormányzati
elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a költségigényét, amely ennek a
minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.

Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagokat január első heteiben további
egyeztetések kell, hogy kövessék, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
Minden intézmények és szervezet vezetőnek pedig kötelessége jelezni azokat, nem az
általános működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott terület, amelyet szeretne,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 229/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése,
Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, 2016. évi (egységes) idegenforgalmi marketing terv, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Termáltó
üzemeltetése napirendek kapcsán az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára
elfogadásra:
Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget
javasol a bizottság azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy
minimalista illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt az
osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is bekapcsolódik és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza,
önkormányzati elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagokat január első heteiben további
egyeztetések kell, hogy kövessék, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
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Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
Minden intézmények és szervezet vezetőnek pedig kötelessége jelezni azokat, nem az
általános működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott terület, amelyet szeretne,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 166/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
A Tour de Zalakaros kerékpáros rendezvény, illetve a Zalakarosi Nemzetközi Sakkfesztivál
költségeire az idei előirányzatnak megfelelő támogatást javasol a bizottság a képviselőtestület
számára elfogadásra.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 231/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
A Tour de Zalakaros kerékpáros rendezvény, illetve a Zalakarosi Nemzetközi Sakkfesztivál
költségeire az idei előirányzatnak megfelelő támogatást javasol a bizottság a képviselőtestület
számára elfogadásra.

Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 167/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a 2016-ban megrendezendő Tájfutó verseny
szervezésére 150 000 Ft támogatást biztosítson, melyet a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó
Klub két térkép elkészítésére használna fel, melyet utána a város használhatna a saját belátása
szerint.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 232/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a 2016-ban megrendezendő Tájfutó verseny
szervezésére 150 000 Ft támogatást biztosítson, melyet a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó
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Klub két térkép elkészítésére használna fel, melyet utána a város használhatna a saját belátása
szerint.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatokat.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
Képviselőtestület 360/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget ír
elő azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy minimális
feladatellátáshoz szükséges illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt
az osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztálynak is be kell kapcsolódnia. A településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot az, önkormányzati
elvárást meg kell határozni és ez alapján a Karos Parknak is ki kell dolgozni azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
2./ Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagok tekintetében január első heteiben
további egyeztetéseket ír elő, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
3./ Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
4./ Minden intézmény és szervezet vezetőnek kötelessége jelezni azokat, nem az általános
működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott területeket, amelyekre javasolja,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Határidő: 2016. február 11. (1. és 4. pont: 2015. december 31., 2. pont: január 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
5/ A Zalakarosi Nemzetközi Sakkfesztivál költségeire az idei előirányzatnak megfelelő
támogatást biztosít.
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Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
Képviselőtestület 361/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Tour de Zalakaros kerékpáros rendezvény költségeire az idei előirányzatnak megfelelő
támogatást biztosít.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
Képviselőtestület 362/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 2016-ban megrendezendő Tájfutó verseny szervezésére 150 000 Ft támogatást biztosít
árajánlat alapján, melyet a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Klub két térkép elkészítésére
használhat fel, melyet utána a város használhatna a saját belátása szerint.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
13/ 2016. évi (egységes) idegenforgalmi - marketing terv
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 164/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése,
Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, 2016. évi (egységes) idegenforgalmi marketing terv, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Termáltó
üzemeltetése napirendek kapcsán az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára
elfogadásra:
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Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget
javasol a bizottság azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy
minimalista illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt az
osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is bekapcsolódik és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza,
önkormányzati elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagokat január első heteiben további
egyeztetések kell, hogy kövessék, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
Minden intézmények és szervezet vezetőnek pedig kötelessége jelezni azokat, nem az
általános működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott terület, amelyet szeretne,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 229/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- Karos Park Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Karos Park Kft. közszolgáltatási szerződése,
Turisztikai Egyesület 2016. évi Üzleti Terve, 2016. évi (egységes) idegenforgalmi marketing terv, Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Terve, Termáltó
üzemeltetése napirendek kapcsán az alábbiakat javasolja a képviselőtestület számára
elfogadásra:
Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget
javasol a bizottság azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy
minimalista illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt az
osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is bekapcsolódik és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza,
önkormányzati elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagokat január első heteiben további
egyeztetések kell, hogy kövessék, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
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bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
Minden intézmények és szervezet vezetőnek pedig kötelessége jelezni azokat, nem az
általános működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott terület, amelyet szeretne,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a az idegenforgalmi és marketing terv megalkotására
vonatkozó határozati javaslatot:
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 363/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft 2016. január 1-jétől kinevezett ügyvezetőjét,
hogy a település 2016. évi idegenforgalmi és marketing tervét a Turisztikai Egyesület
segítségének igénybevételével terjessze jóváhagyás céljából a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős:Kovács Szabolcs Zk-i Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője,

14/ Gépkocsi vásárlás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 172/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a testületi ülésre készülő írásos előterjesztés
alapján hozza meg a döntést.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 237/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a testületi ülésre készülő írásos előterjesztés
alapján hozza meg a döntést.
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Horváth Vencel: Tekintettel arra, hogy a bizottsági ülésen még nem volt előkészített anyag, és
azt kértük, hogy a testületi ülésig ezt az előkészített anyagot szíveskedjenek behozni, én úgy
tudom, hogy az előkészítés felkerült a portálra, amit Tóthné asszony jegyez. Én azt javaslom,
hogy ő fejtse ki az álláspontját és akkor erről lehet szavazni, mert itt a négy ajánlatbekérés
volt. Volt a legkedvezőbb ajánlat, és ha jól látom, akkor a legkedvezőbb ajánlat a műszakilag
is a legmegfelelőbb, de ezt ismertesse ő, mert tekintettel arra, hogy ez a bizottsági ülésig még
nem volt kész.
Tóthné Őri Ibolya: Négy árajánlatot kértünk be, mint az előterjesztésben is látszik. A
Volkswagen szalontól egyet kértünk be az Opel szalontól és kettőt a Ford szalontól, mint a
bizottsági ülésen is elhangzott egy kecskeméti cégtől is. A műszaki paraméterei ennek a
kisbusznak vagy többszemélyes gépjárműnek, egy tranzit kombi személygépkocsi, ami 9 fős,
és az előírást vagy hát a kérés az volt, hogy hosszított, magasított kivitelben készüljön, és
plusz funkcióként kerüljön bele hátsó klíma, ülésfűtés, tolató radar. Most az árajánlatokat
figyelembe véve a Volkswagentől bruttó 10 milliós árajánlatot kaptunk a kedvezményekkel
együtt. Az Opeltől a kedvezményekkel együtt 7.257.595 Ft-os árajánlatot kaptunk.
Visszatérve még a Volkswagenre, hogy ez hosszított ugyan, de nem magasított, őnáluk ez,
mint olyan nem létezik. Az Opelnél nem magasított és nem hosszított a kivitelbe. Nem
hosszított és nem magasított kivitelű ez az árajánlat. A két Fordos árajánlat esetében
mindkettőnél hasonló árak érkeztek be, a zalaegerszegi cégtől bruttó 7.406.140 Ft összeggel, a
kecskeméti cégtől pedig minden kedvezményt figyelembevételével 7.290 eFt-os árajánlatot
kaptunk. Most itt a másik dolog, hogy minden ilyen személygépkocsi kifutott az országból,
különböző pályázatok miatt és mindegyiknél 12-től és 24 hétig terjedő a behozatali határidő
megrendeléstől számítva. Tehát nem lehet beszerezni az országon belül nincsen jelenleg, ha
megrendeljük áprilisnál előbb egyik gépjármű sem érkezik be az országba. Javaslom
elfogadni a kecskemétit, de nem tudom, hogy most azért most felmegyünk, elhozzuk, vagy
pedig az Egerszegit itt helyben, közelben megvásároljuk.
Kötő Attila: Ha jól értem osztályvezető asszonyt akkor ………. nem kapcsolt be mikrofont
…………….. 100 eFt különbség van a kettő között és lényeges hogy nagyobb távolságra
van, Kecskemét nem a szomszédban van, ezeket az autókat időszakonként szervizbe kell
vinni, reméljük hogy csak kötelező szervizre kell vinni és nem lesz hibásodás hogy
gyakrabban kelljen vinni mert igy …………. meghibásodás lehetősége is és azért nagyon
rossz lenne hogyha mondjuk két-három hetente esetlegesen egy meghibásodás miatt
Kecskemétre kellene menni, mert akkor a 100 eFt –unk már ott elúszott és akkor nem
beszélve arról a munkaidőről, amit ráfordít a sofőr, hogyha netalántán ott kell aludni akkor
még kellemetlen helyzetbe fogunk kerülni és mindenképpen a zalaegerszegi közelebbi
ajánlatot javaslom elfogadni.
Tóthné Őri Ibolya: Én is ezért javasoltam, hogy a közelebbi legyen.
Czirákiné Pakulár Judit: Részben egyetértek Kötő úrral, hogyha ezek közül kell választani,
akkor egyetértek ezzel a javaslattal, viszont én abból indulok, ki ha valaki saját magának
vásárol autót, akkor azt hogyan járja körbe. Én ha saját magamnak vásárolok autót és azt is
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tudom hogy milyen fajtát szeretnék, tehát új autót akarok venni és szeretnék egy Fordot ahol
le van írva hogy 2,2 TDCi meg 125 LE-s, meg nem tudom én mi, akkor megnézem hogy
nyilván ésszerűség keretein belül mondjuk a Nyugat-dunántúli régió az ami számításba jöhet,
tehát valószínűleg Kecskemétről nem fogok ajánlatot kérni, de azért a Nyugat-dunántúli
régióban és ugye itt ebben az esetben mondjuk a hivatalos ajánlatkérés már azt is
mondhatnám akár hogy megtörtént, tehát elegendő lenne egy e-mailes ajánlat kérést vagy
megkeresést kiküldeni ezekkel a paraméterekkel három sorban, annak az 5 autókereskedésnek
vagy 3-nak, mert azt gondolom, hogy szóba jöhet azért még itt a Budaörsi Ford kereskedés is,
mert 1,5 óra az is, tehát kérjük meg, kérdezzük meg hogy ezt a típust ezekkel a
paraméterekkel, milyen határidővel és mennyiért tudnák nekünk meghozni.
Tóthné Őri Ibolya: A kecskeméti kérés azért volt megkérve, mert ugye ott az egyik bizottsági
tag mondta, hogy ott van két autó és mondták van náluk kettő, de azt nem adják oda és egész
Európában sem fogok kapni. Mondtam én is neki, hogy Egerszegi céggel is beszéltünk és ők
látják a rendszerüket. Tehát most ennyi a különbség, ők egy picit engedtek, de látod, ott van a
kettő között a minimális különbség.
Czirákiné Pakulár Judit: Az is kérdésként felmerül, hogy nekünk mennyire sürgős ez az autó
vagy nem sürgős, mert valóban ezek az árkategóriás autók most nincsenek az országban.
Tehát ez a bruttó 10 millió Ft-on belüli vagy mondhatnám azt, hogy a 8 + Áfa áru autók, ezek
fogytak el, hiszem most kiadtak ötszáz valahány darabot a vidékfejlesztési pályázatok
kapcsán. Viszont hogyha egy kicsit változtatunk a paramétereken egy egészen kicsit, amik
nem fértek bele abba a pályázati kategóriába, akkor lehetnek készleten autók, lehet, hogy
érdemes lenne akkor azt megnézni, ha sürgős nekünk. Az a kérdés hogy milyen állapotban
van, el tudunk-e még most a télen járni azzal az autóval és ráér-e az, hogy tavasszal vegyük
meg az újat.
Horváth Vencel: A kiinduló pont az volt, hogy a Park Kft-nek az üzemelő gépkocsija az ment
tönkre és valójában a Park Kft-n szerettünk volna segíteni, nem az önkormányzati beszerzés a
sürgős, tehát ez volt a kiinduló pont. Én úgy gondolom, hogy a Park Kft. tudja nélkülözni,
akkor, ha nincs az országba, akkor máshol sem tudjuk megvenni, meg Angliába elmenni érte
még értelmetlenebb dolog, főleg ha jobbkormányosat kapunk, akkor még fölösleges, én úgy
gondolom, hogy ez meddő út, egy dolgot kell mérlegelni, hogy a kötelező szervizhez való
futás és annak a költsége azok kompenzálják-e az esetleges ártöbbletnek a költségét. Én azt
javaslom, hogy fogadjuk el a 7.406.140 Ft-os beszerzési árat úgy hogy a hivatalnak van még
lehetősége arra, hogy fut még egy kört. De itt a műszaki paramétereknél a táncosoknak a ruha
felakasztásától kezdve a magasságot és az egyebet, azok voltak én úgy tudom fixálva meg
azért, hogy a kulturális csoportok, ha mennek, akkor nemcsak a személyeknek kell menni,
hanem cipekedni is kell, tehát a műszaki paraméterek ennyibe voltak kőbe vésve. Hogyha ez
az elvárás, akkor máshol .. nem tudunk venni.
Novák Ferenc: Összefoglalnám, úgy néz ki hogy e típus mellett tennénk le a voksunkat,
hiszen az felel meg az elvárási sornak, illetve Horváth úr hozzátette még azt hogy a hivatal
futhat még egy ugyanilyen paraméterű kocsival egy kört a környékben amely ugye beszéltünk
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arról hogy ennek milyen következményei vannak hogy milyen távolságba lehet megvásárolni
ezt a járművet, mert akkor ezt a javaslatot tenném, hogy a zalaegerszegi ár mellett maradunk,
de ugyanakkor a hivatalt felhatalmazzuk arra, hogy Horváth úr szavaival fussunk egy kört.
Horváth Vencel: De mérlegeljék azt, hogy a kötelező szervizbe való járatás km költsége
nehogy két év után magasabb legyen mint az a………
Novák Ferenc: … igen.
Czirákiné Pakulár Judit: Ezt így el tudom fogadni, mondom, én azt javasolnám azért, hogy
nézzük meg a Petrányit is, mert Budaörs sincs sokkal messzebb, illetve azt is lehet mondani
az Egerszegieknek, hogy egy ilyen ajánlatot kaptunk Kecskeméten ugyanerre az autóra,
ennyiért érdekelne bennünket a dolog, tehát azért akkor alkudjunk vagy legyünk ár egy kicsit
talpraesettebbek. Ezt el tudom fogadni, hogy ezért a maximális összegért ezt a típust és akkor
próbálja meg a hivatal olcsóbbítani.
Tóthné Őri Ibolya: Még annyit beígértek az Egerszegiek hogy lehet, hogy kapunk egy téli
gumi garnitúrát is, tehát az már eléggé jó. Oda is van írva a papírra.
Novák Ferenc: Ebben konszenzus van akkor. Ezt a megoldási javaslatot mindenki el tudja
fogadni, a zalaegerszegi, ennél drágább nem lehet, de elhangzottak a javaslatok hogy mit
érdemes még megnézni e tárgyban, annak figyelembevételével, amit Horváth képviselő úr
mondott.
Magyarné Kovács Judit: Egy módosítást szeretnék kérni, hogy ne a 2016. évi költségvetés
terhére, hanem a 2015. évi általános tartalék terhére legyen megrendelve.
Horváth Vencel: Ezt nem értem, mert amikor az előző lett javasolva, hogy arra rendezzük
akkor meg vissza lett utasítva, hogy 2016-ba szállítják, akkor már nem lehet tenni, hanem
pénzmaradvány átvitelünk lesz, és ezért merünk itt kötelezettséget vállalni.
Magyarné Kovács Judit: Pénzmaradványra nem mondhatjuk, de ez évi kötelezettség
vállalható.
Novák Ferenc: Akkor még ezzel a kiegészítéssel is szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 364/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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1/ a gépjármű vásárlásra vonatkozó beérkezett árajánlatok közül az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti a Zalaegerszegi Ford szalon (Autó-Szántó Kft, 8900 Zalaegerszeg,
Balatoni út 73.) Ford Transit Custom Kombi (hosszított, magasított változat) ajánlatát fogadja
el bruttó 7.406.140,- Ft értékben.
2./ A gépjármű bekerülési költségét, a bruttó 7.406.140,- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Magyarné Kovács Judit)
15/ ITS elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Nagyon jól összerakott anyagot kaptunk. Egy dolgot találtam benne, ha
jól olvastam, hogy közös műszaki telephely még benne maradt, pedig hát arról már van
döntésünk, hogy ez nem valósul meg, ha jól olvastam és azt az anyagot néztem. Egyébként
pedig nagyon dicséretesnek találom és kötelezettség is volt ennek az elkészítése, de hogy
ennyire előrevetítette nekünk, a városnak a stratégiáját, középtávú, hosszú távú illetve a jövő
évre már esetlegesen megvalósítható fejlesztésekkel, nagyon átgondolt anyag és épít az előző
kidolgozott anyagaink………
Ismerteti az összevont bizottság határozatát.
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 174/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
Az ITS-t az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 239/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
Az ITS-t az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára.
Horváth Vencel: … nem lehet hallani.
Tóthné Őri Ibolya: Igen, igen, most már mindent végigfutottunk és voltak benn valóban első
rálátásra, minél többet nézzük, mi nem vesszük észre, idegen szem jobban észrevesz benn
dolgokat. Tegnapi nappal nem tudom, hogy felkerült-e, javítottuk a verziót, a véleményekkel
és azokat újból átküldjük.
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Benkőné Gulyás Edit: Nagyon apróság, ez tényleg csak elírás lehet, ………. gyengeségeknél
hogy a két sávos útról beszél, csak annyit kell odaírni, hogy ………….
Tóthné Őri Ibolya: Két sáv, igen nem is figyeltem most se, igen több szem többet lát… ehhez
csatolni is kell majd a fejlesztéseket a pályázatokhoz.
Novák Ferenc: Köszönjük szépen, nyilván a változásokat beírtuk és hívták fel a képviselő
asszony a figyelmet. Aki egyetért azzal, hogy fogadjuk el a stratégiát, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 365/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Zalakaros Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város polgármestere
Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző
Kovács Melinda településstratégiai referens
Kelemen Lilla projektmenedzser
Bognár Ottó településüzemeltetési referens

16/ Hegyalja utca 40. szám alatti Civil Ház bérleti díjának meghatározása
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 245/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a határozati javaslat 1. pontját az alábbiak szerint
fogadja el:
Zalakaros Város Önkormányzata megbízza a Civil Ház üzemeltetésével a Zalakarosi
Közösségi Ház és Könyvtár intézményét.
Jóváhagyja, hogy a gazdasági érdek nélküli szervezetek, egyesületek, klubok térítésmentesen
vehessék igénybe a Civil Házat: - a zalakarosi civil szervezetek (1.sz. mellékletben
felsoroltak)
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- Zalakarosban működő intézmények: - óvoda, bölcsőde, könyvtár, iskola, rendőrség,
tűzoltóság, katasztrófavédelem, egészségügyi intézmények – közérdekű fórumok programok
megtartására
Amennyiben újabb civil szervezetek, egyesületek, klubok jönnek létre, kérésükre
felkerülhetnek a kedvezményezettek közé.
A koordinálásról a Közösségi Ház gondoskodik.
- javasolja a képviselőtestület számára a határozati javaslat 2. pontját változatlan formában
elfogadni.
Novák Ferenc: A testület megerősítette, ami az intézmény alapszabályában, Szmsz-ében
szerepelt telephelyként a Hegyalja u. 40, és bízunk abban, hogy pezsgő élet lesz tényleg ebben
az épületben és tudnak élni ezekkel a lehetőséggel részben díjmentességgel és részben díjjal
az érintett szervezetek. Javaslom magam is elfogadásra. Szavazásra teszi, aki egyetért azzal,
hogy a Hegyalja 40. sz. alatti civil ház bérleti díjának vonatkozásában a meghatározott tarifák
kerüljenek ajánlásra emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 366/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ megbízza a Civil Ház üzemeltetésével a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
intézményét.
Jóváhagyja, hogy a gazdasági érdek nélküli szervezetek, egyesületek, klubok térítésmentesen
vehessék igénybe a Civil Házat:
- a zalakarosi civil szervezetek (1.sz. mellékletben felsoroltak)
- Zalakarosban működő intézmények: - óvoda, bölcsőde, könyvtár, iskola, rendőrség,
tűzoltóság, katasztrófavédelem, egészségügyi intézmények – közérdekű fórumok programok
megtartására.
Amennyiben újabb civil szervezetek, egyesületek, klubok jönnek létre, kérésükre
felkerülhetnek a kedvezményezettek közé.
A koordinálásról a Közösségi Ház gondoskodik.
2./ az alábbiakban állapítja meg a Civil Ház bérleti díját, amely minimum 3 órára bérelhető
ennek bruttó ára 7.500 Ft, további minden megkezdett óra bruttó ára 2.500 Ft. Fűtési
időszakban október 15-április 15-ig 20 % felárral bérelhető.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Mb. igazgató
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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17/ Világháborús hősi fejfák felújítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az előterjesztést és a pénzügyi bizottsági határozatot.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 253/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- A temetőben található világháborús hősi fejfák felújítása keretében a zománctáblák
cseréjére, valamint a síremlékek kiszedésére, lemosására, tisztítására és visszahelyezésére,
táblák ragasztására 250 e Ft-ot javasol biztosítani, melynek forrása a 2016. évi költségvetés.
Horváth Vencel: Nekem egy magán műszaki véleményem van ezzel kapcsolatban, még
emlékszem gyerekkoromban a zománctáblákat egy csínytevés következtében egy kapa
fokával már 30 évvel ezelőtt is leverte, és akkor kellett a táblákat cserélni, én megfontolnám
azt hogy a zománc nagyon tartós, nem korrodál, hogy esetlegesen a táblákat, ha nem lesz
rossz gyerek akkor le lehet cserélni zománc táblára, ha lesz rossz gyerek, akkor nem kéne
zománctáblára, tehát ezt én megfontolnám. Másik műszaki véleményem van, semmivel nem
javul a helyzet, ha kiszedjük azokat a dolgokat és ugyanazokat visszarakjuk, én úgy
gondolom, hogy teljesen fölösleges és nagy nyomású mosóval, ha nagyon szükséges helybe
meg tudják pucolni, műkő csiszolóval, ha kell, akkor aggregátorral helybe meg tudják
csiszolni, tehát műszakilag fölösleges ezt a dolgot kiszedni, ott helyben sok mindent meg
lehetne csinálni, tehát én erre csak műszaki javaslatom van.
Novák Ferenc: Megy a vita, mert a fenyőfák gyökerei felnyomták ezeket, mindenképpen úgy
néz ki hogy hozzá kell nyúlni ezekhez a dolgokhoz. Szerintem nézzük meg, van egy másik
megoldás is hogy akár egy külön kis részbe lehelyezni ezeket egyfajta kis sírkert szerűségbe
összegyűjteni. Szerintem kérjük szakember javaslatát, hiszen ezek alapvetően a költségeket
nem növelik meg.
Horváth Vencel: A kegyelet alapján amit Edit asszony is említett, tehát ott az emberek
valamelyiket magunkénak tekintik, tehát odamennek hozzá mert úgy gondolják hogy jelképes
sír a hozzátartozóik, én úgy gondolom hogy az a fenyőpark sétány az nem is olyan szép, az
szép ha a járdát is kijavítjuk, inkább a járdával több probléma van, én nem szedném össze
hanem ott helybe és a megszokásnak és a kegyeletnek megfelelően ott ápolnám az elhunytak
emlékét.
Kötő Attila: Igen, ez bizottsági ülésként is elhangzott javaslatként, de egyértelműen és
egyöntetűen elvetettük ezt a javaslatot pontosan az miatt, amit Horváth úr itt felsorolt, a
szépsége illetve kegyeleti okok miatt eredeti helyén javasoljuk felújítani és helyreállítani.
Benkőné Gulyás Edit: Még egy indokunk volt arra, hogy nem szeretnénk ezeket így
csoportosítani, merthogy amikor a Hősi emlékmű elkészült akkor az olyan szándékkal készült,
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hogy ott együtt mindenki felkerült erre a hősi emlékműre és akkor ez gyakorlatilag ezt
helyettesíti.
Novák Ferenc: Akkor maradjunk ennyiben és megkeressük azokat a lehetőségeket,
szakembereket hogy ez így megtörténhessen. Aki egyetért ezzel a megoldással és ezzel az
összeggel, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Képviselőtestület 367/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A temetőben található világháborús hősi fejfák felújítása keretében a zománctáblák cseréjére,
valamint a síremlékek lemosására, tisztítására és táblák ragasztására 250 e Ft-ot biztosít,
melynek forrása a 2016. évi költségvetés.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás Karos-Park Kft. ügyvezetője
18/ Termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosításával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 169/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára a szabályzat módosításának elfogadását az
előterjesztésnek megfelelően, tekintettel arra, hogy a helyhasználati díjba a közüzemi díjak
beépítésre kerültek.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 234/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára a szabályzat módosításának elfogadását az
előterjesztésnek megfelelően, tekintettel arra, hogy a helyhasználati díjba a közüzemi díjak
beépítésre kerültek.
Szabóné Dr. Csányi Marianna: Az Innovatív Dél-Zala ezt az anyagot áttekintette a mi
kérésünknek megfelelően és azokat a változásokat meg is tette az üzemeltetési szabályzatban
illetve a karos park kérésének megfelelően a közüzemi díjakat javasolta beépíteni a díjazási
táblázatba és heti díjat is kialakított és a Leader szervezet elnöksége el is fogadta ezt a 14-i
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ülésén ezeket a változtatási javaslatokat. És a tisztelt képviselőtestületnek javasoljuk ennek a
tudomásul vételét.
Novák Ferenc: Tájékoztatás, hiszen ők a piacnak a tulajdonosai és elfogadták azokat az
észrevételeket, amelyek elhangzottak. Javaslom, hogy a képviselőtestület, ahogy jegyző
asszony is lemondta ezt a tájékoztatást vegye tudomásul.
Szavazásra teszi fel, aki ezeket az átvezetéseket, a közüzemi díjak és a névpontosításokkal
együtt elfogadja, kérem, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 368/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosításával kapcsolatos tájékoztatást
elfogadja azt jóváhagyta.
19/ Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás és tűzoltóság
épületének felújítási munkáinak elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 176/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás és tűzoltóság
épületének felújítási munkái kapcsán:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy kérje fel a polgármestert, hogy tegyen
intézkedést a műszaki probléma egyértelmű azonosítására, ennek függvényében a műszaki
tartalom és a költségek pontosítására, az átdolgozott előterjesztést a költségvetés tárgyalásával
egyidejűleg javasolja visszahozni a képviselőtestület elé.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 241/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás és tűzoltóság
épületének felújítási munkái kapcsán:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy kérje fel a polgármestert, hogy tegyen
intézkedést a műszaki probléma egyértelmű azonosítására, ennek függvényében a műszaki
tartalom és a költségek pontosítására, az átdolgozott előterjesztést a költségvetés tárgyalásával
egyidejűleg javasolja visszahozni a képviselőtestület elé.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a bizottsági javaslatot.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 369/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás és tűzoltóság épületének
felújítási munkái kapcsán:
felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedést a műszaki probléma egyértelmű
azonosítására, ennek függvényében a műszaki tartalom és a költségek pontosítására, az
átdolgozott előterjesztést a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg javasolja visszahozni a
képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város polgármestere
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Magyarné Kovács Judit)
20/ Probus adás-vételi szerződés jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Mivel a bizottsági ülés előtt egy órával készült el, bizottsági állásfoglalás
nincs, ezt tolmácsolnám polgármester úrnak, valójában magánvélemény az ügyvéd úr által
készített látszólag körültekintő, másik félnek a korrektsége is kell hozzá.
Novák Ferenc: Kérem, hogy akkor az ügyvéd úr által készített anyagot, adás-vételi szerződést
hagyja jóvá a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, kérem, emelje fel a kezét legyenszives.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 370/2015. (XII.16.) számú határozata:
I.
A Képviselőtestület:
1./ jóváhagyja a PROBUS-IMP Ingatlanfejlesztő- és beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 29-31.) és Zalakaros Város Önkormányzata közötti a
PROBUS-IMP Ingatlanfejlesztő- és beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos –
1/1 arányú - tulajdonában álló Zalakaros belterület 293 helyrajzi szám alatt felvett, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 1973 m2 alapterületű ingatlan önkormányzat által
történő megvásárlásáról szóló ingatlan adásvételi szerződést.
2./ felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerződés aláírására.
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Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
II.
A Képviselőtestület:
1./ felhatalmazza a PROBUS-IMP Ingatlanfejlesztő- és beruházó Korlátolt Felelősségű
Társaságot (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 29-31.) a Zalakaros belterület 293
helyrajzi szám alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 1973 m2 alapterületű
önkormányzat által megvásárolt ingatlan eladásával kapcsolatos jogügyletben közvetítőként
járhasson el, melyért a megbízottat a tárgyban korábban hozott képviselőtestületi határozatnak
megfelelő megbízási jutalék illeti meg (szerződés aláírásától számított egy éven belüli
értékesítésnél 30 %, az első és a második év közötti időszakban történő értékesítés esetén 20%
megbízási jutalék illeti meg a megbízottat).
2./ felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
21/ Közbeszerzési megbízási keretszerződés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 168/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a közbeszerzési keretszerződés módosítását az
előterjesztésnek megfelelően fogadja el, azzal, hogy egyeztetést javasol a közbeszerzési
szakértővel, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetén a projektköltségvetés támogatási szerződésben, vagy a támogatás elszámolhatósági feltételeiben a
közbeszerzési költségekre meghatározott százalékának megfelelő megbízási díj maximuma
2 000 000 Ft lehet.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 233/2015. (XII.10.)
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, hogy a közbeszerzési keretszerződés módosítását az
előterjesztésnek megfelelően fogadja el, azzal, hogy egyeztetést javasol a közbeszerzési
szakértővel, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott projektek esetén a projektköltségvetés támogatási szerződésben, vagy a támogatás elszámolhatósági feltételeiben a
közbeszerzési költségekre meghatározott százalékának megfelelő megbízási díj maximuma
2 000 000 Ft lehet.

35

Czirákiné Pakulár Judit: A bizottsági állásfoglalás az volt, hogy elfogadjuk magát az elvet
azzal hogy kérjük hogy egy plafont állapítson illetve tegyen javaslatot egy plafonra az
ajánlattevő azzal hogy ne a maximális keret terhére, hanem csak valamekkora értékhatárig
lehessen érvényesíteni a pályázatban biztosított közbeszerzési összeget.
Novák Ferenc: Úgy tudom ez meg is történt.
Horváth Vencel: Nem halmozott plafonra gondolunk, hanem az egyedileg javaslat volt.
Novák Ferenc: Ezt 2 milli Ft-ban maximálták ezt az összeget. Ezzel a kiegészítéssel, aki
egyetért a keretszerződés módosításával emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 371/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A módosított megbízási keretszerződést elfogadja azzal, hogy az európai uniós forrásból
finanszírozott projektek esetén a projekt-költségvetés támogatási szerződésben, vagy a
támogatás elszámolhatósági feltételeiben a közbeszerzési költségekre meghatározott
százalékának megfelelő megbízási díj, maximuma 2 000 000 Ft lehet.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser, Magyarné Kovács Judit pénzügyi
osztályvezető)
22/ Hitelfelvétellel kapcsolatos jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárulás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát.
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 175/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
Hitelfelvétellel kapcsolatos jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulást
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára.

az

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 240/2015. (XII.10.)
számú határozata:
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A bizottság:
Hitelfelvétellel kapcsolatos jelzálogjog bejegyzéséhez történő hozzájárulást
előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára.

az

Novák Ferenc: Aki ezzel egyetért, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 372/2015. (XII.16.) számú határozata:
A Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezetnél igényelt
hitele biztosítékául – amennyiben az adásvétel megvalósul - hozzájárul a Zalakaros
belterület 293 hrsz. alatti ingatlanra 100 millió forint összegű jelzálog bejegyzéséhez a
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet javára.
2. Egyidejűleg felhatalmazza Novák Ferenc polgármestert, hogy a Dél-Zalai Egyesült
Takarékszövetkezet hitelező pénzintézet és a Zalakaros Város Önkormányzata
jelzálog fedezetet adó között létrejött jelzálogszerződést aláírja.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
23/ Asperhofeni meghívás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Asperhofen partnertelepülésünk a 20 éves évforduló megünneplésére tett egy
javaslatot. Január 29-30. között tisztelettel hívja a zalakarosi küldöttséget, hogy látogassunk el
a partnertelepülésre és a különböző programokon vegyünk részt, erősítsük meg a 20 éves
együttműködést. Az a kérésem a képviselőtestület számára, hogy mindenképpen fogadjuk el,
hiszen már hosszabb ideje próbálunk közösen időpontot találni erre az időpontra és az
invitálásnak tegyünk eleget. Az a kérésem hogy akkor a képviselőtársaim részéről hogy egy
héten belül legyenek szívesek jelezni felém hogy ki tud ezen részt venni. Minden képviselőt
tisztelettel hívnak, és ahogy jeleztem a jegyző asszonyt javaslom még a küldöttségbe.
Meglátjuk hogy a képviselők elfoglaltsága lévén miképpen tudnak ezen részt venni és a
hivatalunk előkészíti akkor az utazást. Aki elfogadja, hogy eleget tegyünk ennek a
meghívásnak, kérem, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 373/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a meghívásnak az önkormányzat eleget tegyen.
2/ A delegáció költségét a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2016. január 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
24/ Karoskút Kft kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.
Novák Ferenc: Beérkezett egy kérelem a Karoskut Kft-től amelyben támogatást kért a
működéséhez.
Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 177/2015. (XII.10.) számú
határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, tekintettel arra, nincs az önkormányzatnak támogatási,
pályázati rendszere, ami gazdasági társaságnak működési célú támogatást biztosítana, a
képviselőtestület hozzon olyan tartalmú döntést, hogy az önkormányzat a kérelmezőt erről a
tényről tájékoztassa.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 242/2015. (XII.10.)
számú határozata:
A bizottság:
- javasolja a képviselőtestület számára, tekintettel arra, nincs az önkormányzatnak támogatási,
pályázati rendszere, ami gazdasági társaságnak működési célú támogatást biztosítana, a
képviselőtestület hozzon olyan tartalmú döntést, hogy az önkormányzat a kérelmezőt erről a
tényről tájékoztassa.
Novák Ferenc: Törvényi szabályozottság hiányában elutasítanunk kell, nagyon fontos
szerepet játszik ez a vállalkozás, de bízunk abban, és ……. fejlesztéseket hogy tovább tudják
a szolgáltatásait végezni. Aki elfogadja a bizottsági állásfoglalást, kérem, emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 374/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Karoskút Kft kérelmét nem tudja támogatni tekintettel arra, nincs az önkormányzatnak
támogatási, pályázati rendszere, ami gazdasági társaságnak működési célú támogatást
biztosítana.
2/. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt erről a tényről tájékoztassa.
Határidő: 2016. január 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
25/ Tájékoztatás a 2016.évi hosszabb idejű közfoglalkoztatásról
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: 2016. évben is lehetőség van arra, hogy hosszabb ideig közfoglalkoztatási
programot indíthassunk. A terv az, hogy március 1-től 2017. február 28-ig 100 %-os
bérköltség támogatással valamint a bérköltségek 20 %-ának összegével megegyező mértékű
közvetlen költség támogatással a 2015. évben meghatározott bérek figyelembevétele mellett
tervezik ennek a beindítását. Előzetes igényfelmérést végeztek és végeztünk mi is hogy van
egy olyan elemsor amely mezőgazdasági program elemben mintegy 20 főt tudnánk
foglalkoztatni, ennek az összköltsége 26 millió Ft durván és mintegy járulék költsége 22
millió Ft a közvetlen költség pedig 4 millió Ft lenne. Ez terv. Én azt javaslom a
képviselőtestület számára, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel, hiszen egy jó lehetőségnek tűnik
ez a különböző munkák elvégzésére.
Horváth Vencel: Az ülés előtt az volt a javaslat, hogy tekintettel erre még nem láttuk ezeket
az anyagokat, szünetet kérnénk, hogy a szünetben ezek a dolgok konkrétabban
megismerhetők lennének és akkor utána folytassuk le ezeket a pluszba bejött és általunk nem
látott és nem ismert dolgokat, nem elvi ellentétes vélemény miatt amit a polgármester úr
mondott.
Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremben megjelent.
Novák Ferenc 16,53 órakor technikai szünetet rendelt el.
17,07 órakor a képviselőtestület folytatja tovább munkáját.
Novák Ferenc: Tájékoztattam a képviselőtestületet arról, hogy a 2016. évben lehetőség van
hosszabb idejű közfoglalkoztatásra. Ez egy terv melyben javasoljuk a képviselőtestület
számára, hogy Zalakaros vegyen részt és természetesen, amikor a konkrétumok és az idő eljön
ez ügyben és a tervek realizálása, akkor újra képviselőtestületet tájékoztatni fogjuk arról és
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dönteni fog arról milyen módon tudjuk a közfoglalkoztatást így fenntartani, olyam
támogatottsággal, amit említettem. Kérem a képviselőtestület mindezek függvényében vegye
tudomásul ezt a tájékoztatást.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 375/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ tudomásul veszi, hogy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében 2016. január 1-jétől
Zalakaros település kikerül a kedvezményezettek köréből, így a foglalkoztatás már nem a
járási startmunka mintaprogramok, hanem a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programok keretében valósulhat meg. A támogatáshoz szükséges keretek meghatározása
érdekében a munkaügyi központ a pontos igényeket felméri.
2./ tudomásul veszi, hogy a felmérés során a közfoglalkoztatók 2016. március 1-jétől
tervezhetnek 2017. február 28-ig, 100 %-os bérköltség támogatással, valamint a bérköltségek
legfeljebb 20 %-ának összegével megegyező mértékű közvetlen költség támogatással, a 2015.
évben meghatározott közfoglalkoztatási bérek figyelembe vétele mellett.
3./ felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott paraméterek alapján a választható
programelemek közül a mezőgazdasági programelemben 20 fő foglalkoztatni tervezett
létszámot jelöljön meg az önkormányzat. A foglalkoztatás tervezett összköltsége és a
támogatási igény 26 900 016 Ft, ebből a bér és járulékköltségek 22 416 680 Ft, a közvetlen
költség 4 483 336 Ft.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző
26/ Dr. Tarnai Zsuzsanna háziorvos kérelme önkormányzati tulajdonú lakás bérletére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Háziorvosunk kérelmet nyújtott be önkormányzati tulajdonú lakás bérletére a
Jegenye sor 8. vonatkozásában. Úgy tudom bizottságok tárgyalták, én magam is javaslom azt,
hogy a doktornőt jelöljük ki e lakás bérlőjéül, hiszen maga a lakás is egy ilyen célzattal épült
hajdanában és egy funkciót kaphatna.
Aki egyetért azzal, hogy Dr. Tarnai Zsuzsa az önkormányzati tulajdonú lakás bérletére
jogosult legyen és a szükséges lépéseket megtehessük, emelje fel a kezét.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Horváth Vencel: Lenne egy javaslat, tekintettel arra, hogy a doktornőnek most indult el
Zalakarosban az önálló rendelése december 1-jével, én azt javasolnám a polgármester úrnak,
hogy úgyis hamarosan találkozik a háziorvos asszonnyal, az elindulási tapasztalatokat ossza
meg vele és a lakosság véleményét is ez ügybe, amibe esetlegesen felmerültek kérdések, azt
egyeztesse vele, ezt szerettem volna kérni, tehát az indulási tapasztalatokat…
Novák Ferenc: Ezt az észrevételt továbbítani fogom a doktornőnek és remélhetőleg találkozni
fogok vele. Ezt észrevételként kezeljük és megszavazzuk. Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 376/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Dr. Tarnai Zsuzsannát, a zalakarosi háziorvost, Zalakaros Város Önkormányzat
Képviselőtestületének a lakások bérletéről szóló 10/2006.(IV.21.) számú rendelete 10.§. (2)
bekezdésében meghatározottak alapján az Önkormányzat tulajdonában álló Zalakaros,
Jegenye sor 8. szám 2. emelet 2. lakás bérlőjének 2016. február 01. napjától kijelöli. A
lakás adatai: címe: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 8. 2./2.; szobák száma: 2 szoba; komfort
fokozata: összkomfortos; a bérlemény nagysága: 59,75 m2.
2. A bérleti szerződés időtartama 2016. február 01.–től a háziorvosi feladatok ellátásának
időtartamáig, legfeljebb 5 évre.
3. Felhatalmazza a polgármestert a 10/2006. (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet előírásai
szerinti szerződés megkötésére, az önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díj
ellenében.
A határozatról a kérelmezőt értesíteni kell.
Határidő: 2016. február 01.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
4. felkéri a polgármestert, hogy az önálló rendelés indulási tapasztalatait és a beérkezett
lakossági véleményeket ossza meg a doktornővel, a felmerültek kérdésekben folytasson
egyeztetést vele.
Határidő: 2016. február 01.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
27/ Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestületének megkeresése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Zalamerenye Község Képviselőtestülete megkeresett bennünket azzal hogy az
együttműködés biztosítása érdekében egyfajta ad- hoc bizottságot hozzunk létre. 2 főt kérnek
arra, hogy az önkormányzatok közötti koordinációt segítsük elő. Én ezt a kérést a
képviselőtestület elé tárom, sőt javaslom azt hogy egyrészt alpolgármester asszony sokszor
együtt dolgozott polgármester úrral, illetve Horváth úr kemény tárgyaló fél illetve ismeri a
szomszédos települést és Zalakaros kiváló lehetőség úgy is mint bizottsági elnök, úgyhogy
őket kérnénk fel abban, hogy ebben az ad-hoc bizottságban amelynek mind a tartalmi mind a
formái kiforratlanok, ez a kérés érkezett felénk hogy ebbe legyenek szívesek részt venni és
nyilván majd az élet el fogja dönteni hogy valójában ez a bizottság milyen érdemi vagy
éppenséggel formális munkát tud végezni. Javaslom és kérem a 2 képviselőt, hogy ezt így
legyenek szívesek elfogadni, és mint említettem a történetnek folytatása következik majd
bizonyára, hiszen jelezzük akkor számukra, hogy részükre ez a két fő az, aki a koordinációt
elősegíti a két önkormányzat között. Aki egyetért a javaslatommal kérem emelje fel a kezét.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 377/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete együttműködése biztosítása érdekében 4 fős ad- hoc bizottságot hoz létre.
Zalakaros Város Önkormányzata részéről az ad- hoc bizottság tagjai:
Czirákiné Pakulár Judit és Horváth Vencel képviselők, akik az önkormányzatok közötti
koordinációt segítik elő.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tótivánné Dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati referens
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Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 17,13
órakor bezárta.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Czirákiné Pakulár Judit
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Horváth Vencel
Jkv. hitelesítő
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