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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án 10,00
órai kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő
Attila alpolgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető, Szabóné Dr Csányi Marianna önkormányzati
szakreferens, Dr Csetneki Gábor ügyvéd, Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Deutschné Lang Erika képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Napirend előtt:
Novák Ferenc: Felkéri Dr Józsa Zsanett jegyző asszonyt, hogy közérdekű közleményben
tájékoztassa a Képviselőtestületet és a lakosságot a 2011.évi népszámlálásról.
(Tájékoztató a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Dr Józsa Zsanett: Tájékoztatja a Képviselőtestületet és a lakosságot a 2011. évi
népszámlálásról, az eljárás menetéről, az állampolgárok jogairól és a kötelezettségeiről.
Novák Ferenc: Szeptember 30-a Magyar Önkormányzatiság Napja. Megköszöni a
képviselőtársainak az áldozatos munkájukat, az önkormányzatiság fejlődéséért.
Október 1-jén szombaton a helyi tűzoltó állomáson Civil Napot szerveznek, 14 órától, várják
a lakosságot, különböző programokat szerveznek.
Marton Tamás: Tájékoztatást kér az alábbiakról: az elmúlt 6 hónapban mentek el dolgozók a
hivatalból, helyükre jött-e valaki? Van-e településfejlesztési osztályvezető?
Novák Ferenc: A főépítészi állás betöltésre került.
Dr Józsa Zsanett: A Polgármesteri Hivatalban jelentős átszervezés, személyi változás volt.
Van településfejlesztési osztályvezető, aki szabadságát tölti, gyesről tér vissza, mivel rendes
szabadságát tölti a Ktv.szerint helyettesítési díj nem jár a rendes szabadság ideje alatt.
Korábbi gyakorlatnak megfelelően a távolléte idején az aljegyző, jelenleg a jegyző ír alá, mint
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eredeti hatáskör jogosultja. A beruházási ügyintéző Hévízre ment át végleges áthelyezéssel, az
álláshely még nem került betöltésre, de belső átszervezéssel betöltésre kerül. A
Gyámhivatalból is elment egy dolgozó Keszthelyre, szintén végleges áthelyezéssel, az
álláshely meghirdetésre került. 31-en jelentkeztek, tegnap volt meghallgatás, új kolléga kerül
felvételre, gyámhivatali ügyintézői munkakörbe, a vezetői posztot az aljegyző látja el.
Gyesről jött vissza kolléga, a helyettesítések megoldottak. A testület által elfogadott létszámés állománytábla létszámát nem léphetjük át. Ha van lehetőség nyugdíjazásra, ott a kollégák
helyett nem külső munkatárs kerül felvételre, azt is belső átszervezéssel oldjuk meg,
költségtakarékosság szempontjából, a képviselőtestület átszervezéshez kapcsolódó döntésének
megfelelően.
Marton Tamás: Az I. emeleti átépítésre miért volt szükség, mennyibe került?
Novák Ferenc: A felújítás a költségvetésbe betervezésre került, 30 éve nem volt festés, az
átszervezés tette szükségessé. 500 eFt körüli az összeg, a pontos összegről a pénzügyi
osztályvezető tájékoztatást ad.
Bácsai Attiláné: Minden számla nem került kifizetésre, 500-700 eFt körül van a felújítás és a
bútorok beszerzése.
Marton Tamás: Az aljegyző irodája miért került messze a jegyzői irodától?
Novák Ferenc: A szervezeti felállásból adódott az iroda helyének kiválasztása.
Dr Józsa Zsanett: Az átszervezésből adódott az iroda helyének kiválasztása, az aljegyző
hatósági osztályvezető és gyámhivatal vezető is, a mozgáskorlátozottak miatt is figyelembe
kellett venni az iroda helyének meghatározását, hiszen az okmányiroda, a gyámhivatal és a
szociális ügyek intézése a földszinten került elhelyezésre, a nagy létszámú ügyfél miatt, így
közelebb került azon munkatársakhoz, akikkel napi szinten együtt dolgozik. A polgármester a
szakreferenssel külön egyeztetett erről a hatósági osztályvezetővel.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Hulladékgazdálkodásról szóló Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
2/ Hulladékgazdálkodási feladatok ellátására szerződés megkötése
(Zalaispa szerződés)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Napok szervezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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5/ Karácsonyi diszkivilágitás előkészítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ LED-es pályázat ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7/ Sportpálya ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ 2012. évi villamos energia beszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Víztorony bontására beérkezett ajánlatokról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Sport Hotelben lévő szobahasználatok ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11/ Térfigyelő rendszer fejlesztésére kötött szerződés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ „Termál- Völgy Kis Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai Hálózat” projekt
keretében megvalósuló Zalakarosi Kerékpáros Központ közbeszerzése ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13/ Zalakaros Város viziközmü beruházásai 2011. évben
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14/ Egyéb ügyek
Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
14/1/ A gyermekorvos magánrendelés indulásáról tájékoztatás
14/2/ Vízvezeték építése a Zalakaros, Bor utcakörnyezetében elhelyezkedő telkek
vízellátása érdekében – pótmunka

Ügyrendi javaslata, hogy a 2. sz. napirend zárt ülés keretében elsőként kerüljön
megtárgyalásra, ezután kerülhet sor az első napirend megtárgyalásra nyílt ülés keretében.
Marton Tamás: A 8. naprend törvényileg kell –e zárt keretében tárgyalni?
Dr Józsa Zsanett: Zárt ülés keretében kell tárgyalni, de hanem rendeli el a képviselőtestület és
a polgármester, akkor nyílt ülés keretében is lehet tárgyalni. A tárgyalás menete miatt
szükséges zárt ülés keretében tárgyalni, a döntés már nyilvános.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a teljes napirendi javaslatot, a napirendek tárgyalására
vonatkozó ügyrendi javaslatokat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendek
tárgyalására vonatkozó ügyrendi javaslatokat elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban napirendként szereplő 2. számú napirend
elsőként, valamint zárt ülés keretében kerüljön megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4)
b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 315/2011. (IX.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
- Hulladékgazdálkodási feladatok ellátására szerződés megkötése
(Zalaispa szerződés)
című napirendzárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: 12,30 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.
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1/ Hulladékgazdálkodásról szóló Ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: A rendeletben kerüljön átvezetésre a zárt ülés 1. számú napirendjénél a
szerződés és mellékletének megfelelően megszavazottak.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 51/2011. (XI.28.) számú határozata:
A bizottság:
Az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra javasolja a helyi környezet védelméről, a
közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 15/2004 ( IV. 20) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló
rendelet-tervezet.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 80 /2011. (IX.28.) számú
határozata:
A Bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra az alábbiakat:
-a társasházak szerepeljenek ebben a rendeletben olyan módon , hogy a társasházak
ugyanazokkal a díjkondíciókkal szerződhessenek az önkormányzatnál szemétszállításra
szerződött céggel, mint az egyedi lakosok.
- A rendelet 1.b §-ának d. bekezdést ajánlja úgy átírni, hogy az „ártalmatlanító-hely
megjelölése az önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató feladata legyen.
Marton Tamás: A rendeletben a társasház dolgát tudják-e rendezni?
Dr Józsa Zsanett: Fel kell mérni, milyen nagyságú a társasház, és a következő ülésre
előterjeszteni javasolja, miért módosul a társasházakra vonatkozóan külön a rendelet.
Novák Ferenc: Javasolja elfogadni a rendeletmódosítást a javaslattal.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés keretében meghozott 316/2011. (IX.28.) számú határozatában
megfogalmazott javaslattal kiegészítve (a rendelet-tervezetet érintő javaslatok) a rendelettervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének
29/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek
tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
15/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Zalakaros Város Önkormányzata képviselő-testülete ( továbbiakban képviselőtestület ) a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ( továbbiakban Ötv )16. § (1)
bekezdésében, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv (
továbbiakban Kvt.) 46. § (1) bekezdés c) pontjában, az egyes helyi közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. Törvény (továbbiakban Közsztv. ) 2. §-ában valamint a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény ( továbbiakban Hgt. ) 23§-ában kapott
felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004 (IV. 20) önkormányzati
rendeletének ( továbbiakban: Ör. ) 1. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
1.§ (7)
A hulladékkezelési közszolgáltatás Zalakaros város közigazgatási területére terjed ki.
A Képviselő-testület az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, települési
szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét, valamint - a
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás regionális szintű végzése céljából gazdálkodó szervezet alapítására és vezetőjének kinevezésére irányuló hatáskörét, - az Ötv.
10.§. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – a Nyugat-Balaton és Zala folyó
medence nagytérségi települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására
létrehozott Önkormányzati Társulásra – a továbbiakban ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás - ruházta át.
Mindezek alapján Zalakaros város közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátásáról oly módon gondoskodik a Zalaispa társulás, hogy az általa lefolytatott
közbeszerzési eljárásban kiválasztja a közszolgáltatót, vagy a saját gazdasági társaságát bízza
meg a közszolgáltatás ellátásával.
Mindezekre figyelemmel Zalakaros közigazgatási területén a települési szilárd
hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres
elszállítására Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Képviselőtestület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2011.(IV.08.) önkormányzati
rendeletében meghatározottak alapján kizárólagosan jogos ZALAISPA Regionális
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Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, rövid
cégnév: ZALAISPA Zrt. ( továbbiakban: ZALAISP Zrt ) 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz. –
amely a kötelező közszolgáltatónak minősül – (továbbiakban: Közszolgáltató).
A Közszolgáltató, Zalakaros közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2011.
október 1. napjától 2021. szeptember 30. napig, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. A
Közszolgáltató végzi Zalakaros települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és
szállítását és gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által
engedélyezett összetételű és mennyiségű – elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
2.§
Az Ör. 1§( 8) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
1.§ (8) A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely
legkorábban 2008. január 1. napjától a Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi
települési szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati
Társulás - továbbiakban Társulás - tagjainak közös tulajdonában lévő, a Zalabéren található
3096/12 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az
általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából
köteles igénybe venni.
3.§
Az Ör. 1.§ (9) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(9) A (8) bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésre és ártalmatlanításra kijelölt,
Zalabéren található 3096/12 hrsz-ú ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére
irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót
üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a ZALAISPA Zrt. ( 8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.)
Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési
szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.

4.§
Az Ör. az alábbi 1./A §-val egészül ki:

A hulladékkezelési közszolgáltatás tartalma
1/A§

(1) Az önkormányzat az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék
kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. Feladata e tekintetben
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különösen:

a/ az ingatlan tulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez a közszolgáltató által
rendszeresített szabványos gyűjtőedényben az ingatlanon gyűjtött és a közszolgáltató
rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére, rendszeres illetve alkalmi
elszállítására,
b/ az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos lomtalanítás körébe bevont települési szilárd
hulladék évente egyszeri, a közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, az erre a
célra biztosított szállítóeszközén történő begyűjtésre és a közszolgáltató által történő
elszállításra,
c/ a meglévő hulladékudvar és átrakó állomás üzemeltetésre történő átvétele külön feltételek
megvalósulása esetén és külön szerződésben rögzített feltételekkel,
d/ az a. és b. pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállott települési szilárd
hulladék ártalmatlanítására,
e/ csomagolási hulladékok: papír, műanyag, üveg kezelése.
5. §
Az Ör. az alábbi 1./B §-val egészül ki:
A képviselő-testület feladata különösen:
a.) a kötelező helyi közszolgáltatás rendjének rendeletben történő meghatározása
és a rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzése;
b.) a közszolgáltatóval a kötelező közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási
szerződés megkötése;
c.) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjának
(közszolgáltatási szemétdíj) megállapítása;
d.) a települési szilárd hulladék ártalmatlanítása, illetve hasznosítására szolgáló –
a jogszabályokban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező –
ártalmatlanító-hely megjelölése;
e.) a kötelező közszolgáltatás teljesítésével összefüggő önkormányzati hatósági
jogok gyakorlása, illetve az ezzel kapcsolatos feltételek megteremtése;
f.) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával és
közszolgáltató tevékenységének segítése;
g.) a kötelező közszolgáltatással és a közszolgáltatóval kapcsolatos tapasztalatok
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évenkénti értékelése.

6.§
Az Ör. 16. §(6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
16§(6) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, és időpontját) a rendelet 1. sz.
melléklete tartalmazza.

7.§
Az Ör. 1. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

1. számú melléklet

A hulladékok elszállítását 07-17,00 óra között kell bonyolítani az alábbi gyakoriság mellett:
A közszolgáltatás körében keletkező települési szilárd kommunális hulladékot május 01. és
október 30.-a között hetente kettő hétfői és pénteki napokon, november 1. és április 30-a
között hetente egy alkalommal hétfőn - (78 ürítés/év) - rendszeresen egy meghatározott
napon – speciális hulladékgyűjtő gépkocsival összegyűjti és a Zalabéren található regionális
hulladéklerakóba szállítja, majd mérlegelés után végleges lerakással ártalmatlanítja.

8 .§
Az Ör. 28.§-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
28.§
A szelektív hulladékgyűjtés szabályai
(1) Zalakaros Város közigazgatási területén található hulladékgyűjtő szigetek felsorolását és az
elkülönítetten gyűjthető anyagok megnevezését a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az edények elhelyezéséről az önkormányzat dönt.
(3) A szelektíven gyűjtött hulladék elszállításának gyakoriságát és díját a szolgáltatóval kötött külön
megállapodás tartalmazza.
9 .§
Az Ör. 2. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
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2. számú melléklet

1. Szelektíven gyűjtendő anyagkategóriák:
műanyag

papír

üveg

Az egyes anyagkategóriákon belül az összetételre (pl. fém esetében alumínium, vas stb.; műanyag
esetében etilén, PVC stb.), illetve termékre vonatkozó konkrét kikötéseket a közszolgáltató az aktuális
hasznosíthatósági lehetőségek alapján határozza meg.
A szelektív gyűjtésre alkalmas anyagok, termékek megnevezését a közszolgáltató a rendszeresített
közterületi konténeren feltünteti.

2. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek helye:

1. Üdülősoron a Napfény Hotel mellett
2. Panoráma utca – Szőlő utca keresztezésénél
3. Gyógyfürdő tér
4. Bodahegyi út és Petőfi út keresztezésénél
5. Jegenye soron
6. Zrínyi utca és a Fő utca keresztezésénél ( zalakomári elágazó )
7. Napnyugat köz
8. Rákóczi utca – Fő utca keresztezésénél
9. Seregély utca – Dózsa utca keresztezésénél
*10-11. A további 3 hulladékgyűjtő sziget szolgáltatóval való egyeztetés alapján.
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10.§
Az Ör. 3. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő díj 2011. október 1. napjától*

Háztartások száma

1.735

Ürítések éves száma

78

1 ürítésre jutó díj

193,00

Önkormányzat által fizetendő díj

1 ürítési napra jutó díj

334.855

éves díj

26.118.690

* az önkormányzat és a közszolgáltató közötti szerződésben meghatározottakra figyelemmel
A táblázatban feltüntetett értékek az ÁFA-t nem tartalmazzák

11.§
Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2011. október 1. napjával lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát
veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2011. szeptember 29. napján.
Dr. Józsa Zsanett jegyző
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Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 317/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1/ A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV. 20.) önkormányzati
rendeletének módosítását a társasházakra vonatkozólag elő kell készíteni annak érdekében,
hogy a rendeletbe egyértelműen kerüljön szabályozásra a lakosság és a közületi hulladék
elkülönítése, illetve kerüljön megvizsgálásra, hogy a társasházak szerepelhetnek-e olyan
kondíciókkal, mint a lakosok.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

2/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Napok szervezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Czirákiné Pakulár Judit: Ismerteti az előterjesztést.
2,4 millió Ft önrészét vállalni kell, amely 190 eFt önrészt tesz ki, javasolja elfogadásra.
Méltatlan, hogy ennek egy részét nem vállalja a város és a kistérségre hárítja.
Böröcz József: A következő években, ha másik településen lesz, ők is be tudják vállalni az
önrészt? A következő évben ki vállalja be, nem fogják tudni? Vagy akkor is Zalakaros vállalja
be az önrészt?
Czirákiné Pakulár Judit: A támogatás önrészeként indul, minden évben más településen
kerüljön megrendezésre, nem valószínű, hogy folytatódik, mivel a többi település nem tudja
finanszírozni, mivel Zalakaros nem fog beszállni a másik településen történő megrendezésbe.
Véleménye szerint a kistérségi vándorfesztivál nem fogja kinőni magát, így ez csak egy
egyszeri zalakarosi rendezvény lesz. A kistelepülések zsebéből veszik ki a pénzt.
Süslecz Árpád: A kistelepülések, ha nem bírják az ütemet, akkor legyen minden évben
Zalakaroson, mivel turisztikai attrakció, a 17 településen 2-3 vállalkozót be lehetne vonni,
részt vehetnének, az önkormányzatok ha nem is. Fontosnak tartja, hogy jövőben is legyen.
Szirtes Balázs: Turisztikai rendezvény lesz, a forrásokat és bevételeket a TE-nek átadtuk, fel
kell venni velük a kapcsolatot. 2012. évbe bevehetik saját rendezvényeik közé és
támogathatják a rendezvényt.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért az elhangzottakkal, ha Zalakaros fel tudja vállalni.
Zalakaros város szerepel az előterjesztésben, mivel turisztikai rendezvénnyé alakul, az
önkormányzatnak és a TE-nek kellene fizetni, a rendezvénynaptárban szerepeltetni kellene.
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Novák Ferenc: A kistérségi települések bevállalták 16 eFt önrész biztosítását. Zalakarost
kérték a helyszín biztosítására, és a 100 eFt-ot.
A döntés azért született, mert olyan helyen akarták megrendezni, hogy nagy legyen a
látogatottsága, ennek Zalakaros felelt meg.
2,4 millió Ft értékű rendezvény fog megvalósulni Zalakaroson. Kísérleti dolog lesz, mind a 18
település örömmel fogadta, a térség értékei felvonulhatnak. Egyetértenek azzal, hogy a
nagyrendezvények házigazdája a TE legyen. Hagyományteremtő programsort tudunk ezzel
összerakni, kulturális termékek, kézművesek, egyéb.
Eredeti javaslatot javasolja elfogadni.
Kötő Attila: A kistérségi települések ezt a költségvetési tervezetet elfogadták, akkor nincs min
vitatkozni. A rendezvénynek helyszint adó települések plusz költségét tudjuk-e felvállalni?
Czirákiné Pakulár Judit: A többi település bele sem gondolt, habár elfogadták. 2,5 milliós
rendezvényhez a település hozzájárulhatna, bármelyik település szívesen bevállalta volna,
csak Zalakaros bejelentette erre igényét.
Novák Ferenc: Ő javasolta, hogy első alkalommal Zalakaroson kerüljön megrendezésre. A
munkaszervezet nem jelezte, hogy a 350 eFt bevállalása számukra nehéz lenne. Elfogadta a
társulási tanács, Zalakaroshoz érkezett ez a kérés, amiről tárgyalunk.
Ha többet adunk, az a rendezvény előnyére válik.
Kötő Attila: Ha elfogadták, ami az előterjesztésben van, akkor ne adjunk többet. Véleménye
szerint ennek a képviselőtestületnek Zalakaros anyagi helyzetéért kell aggódnia.
Czirákiné Pakulár Judit: Zalakaros 2,4millió Ft-hoz fog jutni és sajnálja, hogy nem vehet részt
a társulási üléseken.
Süslecz Árpád: Be kell vállalni úttörőként, pozitív dolog lesz.
Szirtes Balázs: A rendezvénytér térítésmentes biztosításra kerül, a bevételi forrás átadása is
támogatás, a TE rendezvényeknek is van bevétele, ennek is lesz bevétele, ez nem jelenik meg,
nincs leírva. Javasolja, hogy az előterjesztést hagyjuk jóvá. Ha kiszámolnánk, több lenne a
támogatás a tér használatából.
Dr Józsa Zsanett: A rendezvénytér térítésmentes biztosítását a TE –tel egyeztetni kell, mert az
önkormányzat átadja a rendezvényteret a TE rendezvényeihez, és az időpontot egyeztetni kell
az egyesülettel.
Novák Ferenc: A TE is járuljon hozzá, a tér biztosításával hozzájárulnak. Be kell illeszteni a
rendezvény naptárába, pontosítani kell a határozati javaslatot.
Felkérjük a TE-t hogy biztosítsa a kistérség számára a teret, időpontot egyeztessenek, hogy a
zalakarosi rendezvények sorában illeszkedjen. A szervezőkkel fel kell venni a TE-nek a
kapcsolatot.
Javasolja az eredeti határozati javaslat elfogadását a kiegészítéssel. Felkérjük a TE-t,
térítésmentesen biztosítsa a helyszint, A kistérséggel vegye fel a kapcsolatot, a rendezvényt a
rendezvény naptárba be kell venni. Az önkormányzat támogatja a pályázat benyújtását.
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Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a kiegészítéssel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 318/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1./ Támogatja a 1 023 046 LEDER célterületre, a „Közösségi programok, rendezvények”
kiírásra Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása pályázatának benyújtását.
2./ Támogatja, hogy a projekt keretében a Kistérségi Napok programsorozat Zalakaroson, a
rendezvénytéren kerüljön megszervezésre.
3./ A rendezvényhez a helyszín térítésmentes biztosítása érdekében felkéri a Kistérségi
Társulás Munkaszervezetét, hogy vegye fel a kapcsolatot a Turisztikai Egyesülettel,
(figyelemmel az Önkormányzat és a TE közötti engedélyekre) valamint felkéri a Turisztikai
Egyesületet, hogy a zalakarosi Rendezvény Naptárba a pályázat során megvalósuló programot
illessze be.
4/ A pályázathoz szükséges 100 e Ft önerőt biztosítja a 2012. évi költségvetése terhére.
Határidő: 2011.december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

3/ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 53/2011. (XI.28.) számú határozata:
A bizottság:
A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselőtestület számára.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 319/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1.

Csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

2.

A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012.évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a
pályázatok kiírása – „A” és „B” típus - , elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3.

Kötelezettséget vállal arra, hogy az ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokról hozott döntését az OKM Támogatáskezelő által üzemeltetett
https://bursa.okmt.hu/palyazat/ Internet honlapon online adatbázisban rögzíti.

4.

Megbízza a Polgármestert a Nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

4/ Karácsonyi diszkivilágitás előkészítése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 81 /2011. (IX.28.) számú
határozata:
a Bizottság egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek, hogy utasítsa el a karácsonyi
díszkivilágítás bővítésére elköltendő összeg növelését. Továbbá ajánlja , hogy amennyiben az
E-ON ingyen kiépíti a díszkivilágítás bővítésére vonatkozó csatlakozásokat, úgy ezt a
lehetőséget vegye igénybe az Önkormányzat.
Novák Ferenc: Módosító javaslat, hogy folytassunk tárgyalásokat az E-onnal.
Süslecz Árpád: Egyetért a javaslattal, mivel csatlakozási pontokról beszélünk, a jövő
érdekében építsük ki.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzott bizottsági javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 320/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1/ A karácsonyi diszkivilágitás bővítését nem támogatja.
2/ Felkéri a Hivatalt, hogy folytasson tárgyalásokat az E-onnal az ingyenes csatlakozási
pontok kiépítése érdekében a diszkivilágitás kapcsán.
Határidő: 2011. október 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2011. évi karácsonyi diszkivilágitás meglévő
díszítő eszközeinek fel- és leszerelésére ajánlati felhívás elkészítéséről és legalább 3 db
ajánlat beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő: 2011. október 20.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
4/ A 3.pontban rögzítettek költségét a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja.

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban napirendként szereplő 6., 7. számú napirendek
zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában
foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Képviselői indítványra szavazásra teszi fel, hogy a 8. számú napirend kapcsán
ne kerüljön sor zárt ülés megtartására.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Az elhangzott szavazatok figyelembevételével a képviselőtestület az alábbi határozatot hozta:
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Képviselőtestület 321/2011. (IX.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
- 6.sz. LED-es pályázat ügyében döntés
- 7.sz. Sportpálya ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

5/ 2012. évi villamos energia beszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Józsa Zsanett: A bíráló bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság a szerződéssel
kapcsolatban 2 javaslatot vetett fel, hogy tisztázásra kerüljenek.
Egyik javaslat pótlék fizetését írja elő, ha nem a szerződésben előirt szerint kerül
felhasználásra.
A másik a jó teljesítési biztosítéknál értelmezés kérdése.
Marton Tamás: A Kbt. szerint 8 millió Ft + Áfa az értékhatár.
Dr Józsa Zsanett: Nettóról beszél a Kbt., 8 millió Ft az értékhatár.
Marton Tamás: 7,9 eFt véleménye szerint az összeg.
Dr Józsa Zsanett: Egy költségvetési évben a közvilágításra fordított költségekre mennyi van
tervezve, azt kell figyelembe venni, egybeszámítási kötelezettség van.
Marton Tamás: Sima egyszerű beszerzést javasol.
Dr Józsa Zsanett: A bonyolítóval egyeztetünk, hogy közbeszerzés vagy nem, ő javasolja, ő a
szakértő. Véleménye szerint közbeszerzés, mint jogász.
Marton Tamás: Szerinte nem közbeszerzés.
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Dr Józsa Zsanett: Fenntartja álláspontját, hogy közbeszerzés tárgya, a képviselőtestület
másképp is dönthet.
Novák Ferenc: Akiket felkértünk, a szakértelmükben bíznunk kell, a képviselő egyeztessen
velük szakmailag, ha ők úgy ítélik meg, akkor közbeszerzés legyen.
Marton Tamás: Jegyző asszony tavaly azt mondta, hogy azt az árat kell figyelembe venni,
amelyikkel beszereztük, az 8 millió alatt van.
Novák Ferenc: A szakmai csapat véleményét javasolja figyelembe venni.
A képviselő vagy közbeszerzési szakértő véleményére fog-e alapozni a képviselőtestület, át
kell gondolni.
Süslecz Árpád: Szakembereket kérdezzünk meg, hogy szükséges-e közbeszerzés, tisztázni
kell, mi a határidő az eldöntésére.
Novák Ferenc: A szakember javaslata a közbeszerzés, képviselő úrnak más a javaslata.
Dr Józsa Zsanett: Ha szolgáltató váltásra kerül sor, akkor 1 hónap az átírás, ha közbeszerzési
eljárás folytatódik le, akkor 1,5 hónap az eljárás, október közepéig a rendkívüli ülésig lehet
erről dönteni, azért, hogy 2012. január 1-jén áramunk legyen.
Böröcz József: Hanem éri el a közbeszerzési alapot, miért kell közbeszereztetni.
Kötő Attila: Elérjük –e vagy sem az értékhatárt, mennyibe kerül a közbeszerzés.
Dr Józsa Zsanett: 150 eFt + Áfa. kb.
Nincs értelme szakértő felkérésének, amelynek plusz költsége van, döntse el a testület.
Szirtes Balázs: Nem takarékos magatartás, nem javasolja a közbeszerzést.
Dr Józsa Zsanett: A pénzügyi osztály adatgyűjtést csinált, az adatok számlák alapján kerültek
a kistérségnek megküldése, az lett a bonyolítónak megküldve. a zalakarosi adatok külön ki
lettek gyűjtve, mivel a kistérségi szintű közbeszerzés nem került megvalósításra. Ez alapján
állították össze a mennyiséget. Mivel én nem vagyok sem villamos szakértő, sem
közbeszerzési szakértő, a képviselőtestületre bízom a döntést.
Novák Ferenc: Eléri-e azt az értékhatárt az energiavásárlás, ami miatt közbeszerzést kell
lebonyolítani.
Bácsai Attiláné: A teljes naptári évet kell nézni, 2010 – 2011. meghaladta a 8 milliót, 13 volt
a nettó része.
Novák Ferenc: A 2010. évet is figyelembe kell venni a pénzügyi osztályvezető szerint, kéri,
hogy pontosítsák az összeget és térjenek vissza a napirend tárgyalására.
Bácsai Attiláné: A 2010. évi energia felhasználást kigyűjtötték a zárszámadási adatokból.
20.526 eFt az összes energia költsége, áramdíj, rendszerhasználati díj és egyéb adók, ebből
közvilágítás 13.343 eFt, 79 % az áramdíj, 21 % a rendszerhasználati díj, a közvilágítás nettó
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költsége 2010. évben 10.541 eFt volt. Ez is meghaladja a 8 millió Ft-os közbeszerzési
értékhatárt.
Marton Tamás: Ezzel a tv-el dolgozik minden nap, biztos a dolgában, a törvény szerint nem
kell közbeszerzés, a legutolsó időszakban beszerzett árral kell számolni, ha 8 millió Ft alatt
jön ki, ez nekünk 300 eFt plusz költségbe kerül.
Novák Ferenc: Képviselő szakmai véleménye alapján nem szükséges közbeszerzési eljárás
kiírása.
A képviselőtestület dönt arról, hogy közbeszerzés, vagy egyszerű közbeszerzési eljárás
keretében kerül lebonyolításra.
Szavazásra teszi fel, aki támogatja Marton képviselő indítványát, hogy a 2012. évi villamos
energia ne közbeszerzés keretében kerüljön beszerzésre, mivel nem éri el a közbeszerzési
értékhatárt.
Képviselőtestület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot
nem fogadta el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel azt, hogy kell közbeszerzés kiírása a 2012.évi villamos
energia beszerzésére.
Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot
nem fogadta el.
Szirtes Balázs: A tavalyi közbeszerzést és időarányos energia számlákat meg kell nézni, meg
lehet becsülni.
Marton Tamás: Javasolja, hogy írjunk ki közbeszerzést, egyeztessenek a Kardkovács Ügyvédi
Irodával, ha igaza van, ingyen dolgoznak nekünk, ha nem kellett volna kiírni a közbeszerzést.
Dr Józsa Zsanett: Marton képviselő úr a 2011. évre megállapított díjakkal számol, az előző
évi adatok 2010. évi adatok nyilván magasabbak, a 2012. évinél tudjuk a 2011. évit
figyelembe venni.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy az október 17-i rendkívüli ülésen ismét tárgyaljon a testület ez
ügyben.
Deutshné Lang Erika: Ha Marton képviselő úr téved, ő mit ajánl fel?
Marton Tamás: Akkor kifizeti a 300 eFt-os közbeszerzési díjat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy a 2012. évi villamos energia beszerzés ajánlattételi
felhívásának módosítása című napirend a 2011. októberi rendkívüli képviselőtestületi ülésen
kerüljön ismételten megtárgyalásra.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 324/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli, hogy a 2012. évi villamos energia beszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása
című előterjesztést a 2011. októberben megtartásra kerülő rendkívüli képviselőtestületi ülésre
ismételten elő kell terjeszteni.
Határidő: 2011. október 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Deutschné Lang Erika: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 12. napirend ne kerüljön zárt
ülés keretében megtárgyalásra.
Novák: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban napirendként szereplő 9., 10., 11., 13. számú
napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./
pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 325/2011. (IX.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
- 9.sz. Víztorony bontására beérkezett ajánlatokról döntés
- 10.sz. Sport Hotelben lévő szobahasználatok ügyében döntés
- 11. sz. Térfigyelő rendszer fejlesztésére kötött szerződés módosítása
- 13. sz. Zalakaros város viziközmü beruházásai 2011. évben
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című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Novák Ferenc: 14,00 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

6/ Vízvezeték építése a Zalakaros, Bor utcakörnyezetében elhelyezkedő telkek vízellátása
érdekében – pótmunka
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 87 /2011. (IX.28.) számú
határozata:
A Bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek elfogadásra az alábbiakat:
a golyós csapokat három árajánlat kíséretében vásárolja meg az Önkormányzat és
próbálja meg elérni, hogy a kivitelező ingyen szerelje fel azokat.
az Önkormányzat vizsgálja meg a tervező illetve a kivitelező felelősségét ebben a
kérdésben.
az Önkormányzat ezen beruházással kapcsolatban semmilyen többletköltséget ne
fizessen ki.
A golyós csapok minőségéről, műszaki elvárásával kapcsolatosan a Vízmű-vel
történjen meg az egyeztetés.
Kötő Attila: Javasolja, hogy az önkormányzat kérjen árajánlatokat a főcsapokra, valamint a
minőségre vonatkozóan.
Novák Ferenc: Kérjük fel a vállalkozót, díjmentesen, javasolja a tervezőre hárítani a költséget.
Szavazásra teszi fel a pénzügyi bizottság javaslatát és az ülésen elhangzott egyéb javaslatokat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 330/2011. (IX.28.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A „Vízvezeték építése a Zalakaros, Bor utca környezetében elhelyezkedő telkek vízellátása
érdekében” tárgyú munka keretében, 31 db vízbekötés dugóval és golyóscsappal történő
beépítése érdekében felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen árajánlatokat legalább
három ajánlattevőtől.
2/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1.pontban megjelölt tárgyú munka tervezési és
kivitelezői munka felelősségének a kérdését vizsgálja meg abból a szempontból, hogy az
1.pontban említett munkálatok elvégzése milyen okból merül fel.
A vizsgálat függvényében kell a továbblépést úgy meghatározni, hogy az önkormányzat az
1.pontban rögzített beruházással kapcsolatban többletköltséget nem vállal, azaz sem a
beszerzés, sem a beszerelés költségeit nem vállalja.
3/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a golyós csapok minőségéről és műszaki tartalmával
kapcsolatban a Vizmüvel egyeztessen az ajánlattételi felhívás során.
Határidő: Azonnal (2011. október 31.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

7/ „Termál- Völgy Kis Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai Hálózat” projekt
keretében megvalósuló Zalakarosi Kerékpáros Központ közbeszerzése ügyében döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 86 /2011. (IX.28.) számú
határozata:
a Bizottság
egyhangúlag ajánlja a Képviselőtestületnek, hogy a Polgármester Úr tárgyaljon az NFÜ-vel a
pályázat Támogatási szerződésének módosítási ügyével kapcsolatosan. A helyszín lenne
módosítva úgy, hogy a kerékpáros ház a Tourinform Iroda mellett tudjon megépülni.
Böröcz József: 25 millió Ft-ért tudott Czirákiné képviselő olyan vállalkozót, aki megcsinálja.
Deutscné Lang Erika: Javasolja, hogy a polgármester adjon rövid összefoglalót a pályázattal
kapcsolatban.
Novák Ferenc: A kistérség pályázott objektumok megvalósításra. A kistérség által zalakarosi
kerékpáros központ kerül megépítésre.
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Döntöttünk, korábban, hogy nem javasolja, hogy jelentős költséget bevállaljuk, újra
terveztetni, és új helyszínen megvalósításról.
Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért a korábbi döntéssel, hogy több összeget nem szabad
fordítani erre, az előző ülésen tárgyaltakkor is javasolta. Most is tartja, 70 m2-es földbe
süllyesztett épületnek se fűtése, se hűtése, beton épület, egyszerű szerkezettel, kerékpárok
tárolására alkalmas ház és szerelőműhely kerülne kialakításra. A földmunkákkal meg kellene,
hogy 25 millió Ft-ból valósuljon. A tervező alátámasztotta, és másik független tervező is, és
legutóbb az új főépítész is egyetértett ezzel, nem tudják miért jöttek be ezek a magas árak. 30
milliónál nem ér többet.
Fenntartja a 25 millió Ft-os véleményét. A kistérséggel egyeztetve, a projektben csuszás van,
mindegy hol valósul meg, tavasz előtt nem lesz belőle semmi, beleférhet, hogy még
árajánlatot kérünk, idő van rá. Ezen a helyszínen lenne megfelelő. az új főépítész szakember,
ő is a helyszint megerősítette.
Böröcz József: Miért nem szerepel a 25 milliós kivitelező az előterjesztésben, nem érti?
Ha valaki megcsinálja 25 millióért, akkor csinálja.
Novák Ferenc: A tervezési költségeknél hiba történt szerinte is.
Kötő Attila: Újabb pályáztatással nem ért egyet. A jövő szezon kezdetére, ha be akarjuk
fejezni, el kell kezdeni minél előbb. A pályázati összegnél nem szabad rá többet költeni.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a határozati javaslatot, hogy eredménytelennek nyilvánítsák a
közbeszerzési eljárást, amelyről a kistérség tájékoztatása szükséges. Felhatalmazza a
polgármestert, hogy a támogatási szerződést módosítsa.
A pályázatot író szervvel a módosítás elfogadtatása szükséges, hogy a Tourinform mellett
javasolja megvalósítani.
Czirákiné Pakulár Judit: A tervezésre az önkormányzat megbízást ad. A rendezési tervet meg
kell vizsgálni, hogy a Tourinform mellé beilleszthető-e. Ha új épület fog megvalósulni a
Tourinform mellett, az összegek elszámolhatók, az előző tervek nem.
Novák Ferenc: Az új tervezési költségek nagysága hogy kerül finanszírozásra, el kell dönteni.
Bácsai Attiláné: Új helyen lesz, olcsóbban meg lehet építeni, a meglévő önrészre, pályázati
támogatásra forrást biztosítunk.
Czirákiné Pakulár Judit: 3 független szakember nem tévedhet, nem a tervezői
költségbecsléssel van baj, hanem a piaci viszonyokkal, a kivitelezőknek nem éri meg ennyiből
elkészíteni. Nem ennyi az épület ára, a piaci viszonyok miatt vannak ezek az árak.
Szirtes Balázs: Két kivitelező volt felkérve?
Novák Ferenc: Több kivitelezőt felkértek, csak kettő adott árajánlatot.
Döntés, hogy maximum a pályázati összeg erejéig. a helyszínen jóval olcsóbban megépíthető,
a Tourinform mellett a raktárat lehetne megvalósítani. A pályázat kiírójával tárgyalna, hogy
az épület többet tudjon.
Kéri, hogy hatalmazzák fel, hogy tárgyaljon az épületet tervezővel, milyen feltételekkel,
milye költségekkel lehet a kerékpáros házat elkészíteni.

24

Marton Tamás: Új helyszínen elkezdjük tereztetni, a másik ajánlati kiírást kiírnánk, és ha
kedvezőbb, az új tervezést leállítanánk.
Czirákiné Pakulár Judit: Az új funkciókat nem lehet átvezetni a pályázaton, az alagsort és
raktárat a pályázat nem támogatja, a 70 m2-t kell megvalósítani. A többit saját költségünk
terhére lehet megvalósítani. A helyszint engedélyezik. Lesz módosítás a pályázaton, de plusz
funkciókat nem lehet mellé tenni, a pályázat kiírója nem engedélyezi.
Marton Tamás: Amennyiben föld alá építünk, drágítja a költségeket. Nem jön ki a pályázati
pénzből.
Novák Ferenc: Véleménye szerint belefér.
Czirákiné Pakulár Judit: Nem indítana párhuzamosan két dolgot. Tavaszra készen kellene
hogy legyen, ha csak árajánlat kérést kell lefolytatni, nem közbeszerzést, akkor 2 hónap alatt
bármelyik tervező elkészíti, és tavasszal el lehet kezdeni akár az új helyszínen.
Kötő Attila: A beruházás halasztódott, nagy a költségkülönbség, és megcsúsznak a
kivitelezéssel.
Javasolja az új helyszínen és elkezdeni. Az NFÜ-vel tárgyalni kell.
Novák Ferenc: Új pályázatot javasol kiírni a megvalósításra.
Böröcz József: Már kétszer kértünk ajánlatot, többször nem javasolja.
Novák Ferenc: Javasolja az eredménytelenné minősítést, egyetért az új kiírásra vonatkozó
javaslattal, és azzal a javaslattal, hogy új helyszínen kerüljön megterveztetésre. Nem kívánnak
többletköltséget vállalni. Fel kell kérni a kistérséget, hogy így kezelje. A polgármester
felhatalmazása szükséges a lépések megtételére. Egyeztetés szükséges a tervezővel, az NFÜvel és következő ülésen a képviselőtestület tájékoztatásra kerül.
Szavazásra teszi fel azt, hogy közbeszerzési eljárás kerüljön eredménytelenné nyilvánításra
azzal, hogy nem kívánunk többletköltséget vállalni, fel kell kérni a kistérséget, hogy a
képviselőtestület döntését így vegye tudomásul.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel azon javaslatot, hogy új közbeszerzési eljárás kiírásra
kerüljön sor a központ vonatkozásában ismételten.
Képviselőtestület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
nem fogadta el.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot, azzal, hogy új helyszínen
kerüljön megvalósításra, a Tourinform iroda mellett és hatalmazzák fel a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
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Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Képviselőtestület az elhangzott szavazatok figyelembevételével az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 331/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak
Többcélú Társulása a Jankó Bt.-vel konzorciumban megvalósuló a „Balaton térség turisztikai
vonzerejének növelése” felhívására benyújtott „Termál- Völgy- Kis-Balaton Kerékpáros és
Ökoturisztikai szolgáltató hálózat” című NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0004 számú projekt
keretében megvalósuló Zalakarosi Kerékpáros Központ pályázatban szereplő
költségvetéséhez többletköltséget nem vállal. Zalakaros Kistérség Többcélú Társulását felkéri
a közbeszerzési eljárás zalakarosi kerékpáros központra vonatkozó része eredménytelennek
nyilvánítására.
2/ A kerékpáros központot új helyszínen, a Tourinform Iroda mellett,
számon kívánja megvalósítani.

-

261/38. helyrajzi

3/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a kerékpáros központ új helyszínen történő
megvalósítása érdekében, tegye meg a szükséges intézkedéseket az alábbiak szerint:
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az NFÜ-vel tárgyalásokat folytasson és a
Támogatási Szerződés módosítását aláírja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredeti fő műszaki paraméterek megtartása
mellett a 2. pontban megjelölt új terület rendezett tulajdoni viszonyai, jogerős építési és
kiviteli engedély megszerzése, tervezői költségvetés készítése érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket, a közbeszerzési szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.
Határidő: 2011.12.31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

8/ Egyéb ügyek
8/1/ A gyermekorvos magánrendelés indulásáról tájékoztatás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Tájékoztató levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a testületet, hogy a Zalakaros, Petőfi u. 19. szám alatt Dr Baranyi
Enikő megkezdte gyermekorvosi magánrendelését.
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A doktornő által megküldött levelet a Képviselők rendelkezésére bocsátották.
Képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 14,50
órakor bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő
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