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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
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.
2012.április 30.1
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

1

Módosította a 367/2011. (XI.24.) számu Kt.határozat

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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
című napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző
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megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző
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megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

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

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 316/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zalaispa Zrt-vel (8798 Zalabér, 3096/12 hrsz.) a
hulladékkezelési közszolgáltatások ellátására kötendő (az előterjesztés mellékletét képező)
szerződést az alábbi módosítások figyelembevételével aláírja:
- A szerződést a Zalaispa Zrt-vel 10 éves időtartamra vonatkozóan kell megkötni
- A szerződés bevezető részére preambulum kerüljön leírásra Zalakaros üdülőhelyi
státuszának megfelelő elvárások rögzítésével, valamint a szerződés megkötése előzményeinek
a rögzítésére
- A szerződésben rögzíteni kell, hogy a Zalaispa Zrt. a törvényes működtetés biztosításáért
teljeskörü felelősséggel tartozik, amennyiben alvállalkozót alkalmaz, annak működéséért úgy
felel, mintha saját maga járt volna el.
- VI.fejezet 2/b.pontjában 15 napos határidő kerüljön megállapításra
- A szerződés II. fejezet 1. pontjában a kezdési időpont átvezetése szükséges, reggel 07-17
óra közötti bonyolítással
- vis major kivételével ünnepnapokon is köteles a hulladékot szállítani, erre is a szerződésben
ki kell térni
- a Hulladékkezelési közszolgáltatásért fizetendő díj vonatkozásában a felek kötelezik
magukat arra, hogy 2011. október 1-jétől 2014. szeptember 30-ig terjedő évekre, azaz 3 évre
fix díjat állapítanak meg és a lakossági közszolgáltatási ürítési díjakra a Zalaispa Zrt.
ajánlatával rögzített 193 Ft/ürítési díjat fogadják el. ( Lsd. 2011. szeptember 8-i ülés. )
A szerződésben rögzíteni kell a jogszabály szerinti árképzésnek az előírásait azzal, hogy a
közszolgáltatási díjra a mellékletben foglaltak az irányadók.
- a szelektív hulladékgyűjtés során gyűjtött anyagok esetében a fém törlésre kerüljön
- a szolgáltatás színvonalára vonatkozó garanciákat rögzíteni szükséges
- a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó nyilatkozat megtételét várja el az önkormányzat
a Zalaispa Zrt-től, amely a Zrt. részéről egy olyan felelősségvállalást jelent, hogy amennyiben
az önkormányzattal kötött szerződéssel összefüggésben birság kerül kiszabásra, azt az

önkormányzatnak megtéríti, tehát egy felelősségi nyilatkozat kerüljön rögzítésre annak
érdekében, hogy az önkormányzat számára a hulladékkezelési közszolgáltatás folyamatosan
biztosított legyen.
2/ A közszolgáltatási szerződésben rögzített önkormányzati kötelezettségek teljesítése
érdekében a hulladékszállításhoz kapcsolódó helyi rendelet módosítása során az itt
rögzítetteket érvényesíteni szükséges.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ Felkéri a Zalakaros Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét az 1.pontban rögzített szerződés
ellenjegyzésére.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 322/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1./ Egyetért a szlovén-magyar határon átnyúló „OCR – Fejlett környezetvédelmi technológiák
megvalósítása és szabadon történő kreatív kutatás, tanulás a közvilágítás példáján” elnevezésű
utófinanszírozású projektben való önkormányzati részvétellel, a beruházásban vállalja 162 db
lámpatest beszerzésével, felszerelésével és a projektből hozzá kapcsolódó tartozó
2./ A projekt költségvetésének ütemezését - mely 2011.09.01-2013.10-ig terjed- az alábbiak
szerint elfogadja:
Összes költség (100%): 185.564,96 € /53.813.838 Ft/
ERFA támogatás (85%): 157.7302,216 € /45.741762,3 Ft/
Állami társfinanszírozás (10%): 18.556,496€ /5.381.383,8 Ft/
Önrész (5%): 9.278,248€ / 2.690.691,9 Ft/
(számítás alapja:290 HUF/EUR/
Az elszámolható költségek évekre bontva:
2011. évben:2.391.038 Ft
2012.évben: 50.526.468 Ft
2013. évben:896.332 Ft
A 2011. évre ütemezett költségek fedezetét a 2011. évi költségvetés tartalékának terhére
biztosítja.
A 2012 és 2013.évi költségvetésében biztosítja a projekt ezen évekre eső részének fedezetét.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a Partnerségi Megállapodás aláírására illetve a szükséges
szerződések aláírására.
Határidő: 2011.10.15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4./ Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárási törvény figyelembevételével gondoskodjon
annak előkészítéséről, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására az ajánlati felhívást készítesse
elő.
Határidő: 2011.10.30.
2011.november 15. /Költségvetési koncepcióba beépítés/
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Dr. Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. október 4.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 323/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata szerinti felhatalmazás
alapján a
7/2011. (III. 9.) BM rendelet szerinti pályázati támogatáson alapuló, „Zalakaros Móra
Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény, Könyvtár és
Bölcsőde – Sportudvar felújításának kivitelezési munkái és a hozzá kapcsolódó feladatok
elvégzése” vállalkozási szerződés keretében tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű,
hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzési
bizottság által jóváhagyott, az előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi dokumentációk
alapján.
2/ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásával az eljárás dokumentációjának aláírására.
3/ A pályázathoz szükséges minimum 3.750.000 Ft maximum 7.363.040,- Ft összegű önrészt
a 2011. évi költségvetési tartalék (felhalmozási célú) terhére biztosítja.
Határidő: 2011. szeptember 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző
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Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 326/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1.
A Zalakaros - Behiák puszta, 1323/6 hrsz-ú ingatlanon meglévő víztorony bontási
kiviteli munkálatainak elvégzése tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása tárgyú meghívásos
eljárást eredményesnek minősíti.
2.
A Zalakaros - Behiák puszta, 1323/6 hrsz-ú ingatlanon meglévő víztorony bontási
kiviteli munkálatainak elvégzésére I. helyen a PROFI 2007. Építőipari Tervező és
Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar út 9.) 0. – Ft/m2, bontási anyagár ajánlatát
fogadja el.
3.
Felhatalmazza a Polgármestert a PROFI 2007. Építőipari Tervező és Kivitelező Kftvel a vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2011.december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző
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Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 327/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Sport Hotelben lévő szobahasználat ügyében felhatalmazza a Polgármestert, hogy
folytasson tárgyalásokat - szükség esetén a Képviselőtestület tagjainak bevonásával - az
ügyészséggel, illetve a bírósággal.
Ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, az ügyészség és a bíróság országos szerveit
levélben meg kell keresni az ügy békés rendezése érdekében.
2/ Amennyiben ekkor sem születik megegyezés, akkor ismételten a Képviselőtestület elé kell
terjeszteni az ügy megoldását döntésre.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 328/2011. (IX.28.) számu Határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja a Vidi-Comp Kft szerződés módosítási kérelmét. Támogatja az áramvételi
lehetőség illetve a csatlakozás kiépítését, plusz egy kamera felszerelését a Banyavölgyi
csomóponton.
Felhatalmazza a polgármestert a Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala részére a korábban
kiépített térfigyelő rendszer rendőrségről a polgármesteri hivatalba történő telepítése, továbbá
a működőképesség érdekében szükséges módosítások, javítások, kiegészítések elvégzése
vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
2/A szerződésmódosításból adódóan megemelkedett költségek finanszírozása az alábbiak
szerint történik:
A 2011. évi költségvetésben a térfigyelő kamerák bővítésére tervezett előirányzaton felül (3
millió Ft) további 400 eFt összeget biztosit költségvetési tartalék terhére.
Határidő: 2011. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A 2012. évi beruházások előkészítése során a kamera rendszer bővítésére javaslatot kell
kidolgozni.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ A térfigyelő rendszer üzemeltetésére vonatkozó belső szabályzat kidolgozását rendeli el,
melyben rögzíteni kell az üzemeltetés részletes szabályait, az adatvédelmi feltételeket, a
felelősségi szabályokat, a rendőrséggel való együttműködés feltételeit melynek alapja a
polgármester és a rendőrkapitány közötti megállapodás.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
5/ Más önkormányzat térfigyelő rendszerének üzemeltetése munkajogi és a térfigyelő
rendszerek üzemeltetésére vonatkozó szakmai szabályok figyelembevételével Zalakaros
Város Polgármesteri Hivatal alkalmazásában álló közterület-felügyelők bevonásával nem
tartja megvalósíthatónak, mivel az együttműködési megállapodás műszaki-jogi tartalmáért
nem tud felelősséget vállalni.

A térfigyelő rendszer üzemeltetési feladatainak megoldására javasolja az érintett települések
számára közterület-felügyelő akár félállásban történő alkalmazását, vagy a feladat hatósági
igazgatási társulásban történő ellátását.
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Novák Ferenc s.k.
Polgármester
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. szeptember 28-án
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 329/2011. (IX.28.) számú Határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 222/2011.(VII.08.) számú határozatában foglaltakat megerősíti azzal, hogy a Napfény
szálló főbejárata melletti NA 150 vízvezeték cseréjére a 2011. évi viziközmü beruházások
között nem indokolt, ezért annak a megvalósítására abban az esetben kerüljön sor,
amennyiben az önkormányzat által egyéb út, és egyéb más építés, felújítására ott sor kerül.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zalakarosi buszöblök alatti vízvezetékek kiváltása
érdekében keresse meg a Zalakarosi Kistérség Többcélú Társulását – figyelemmel, hogy a
kistérség valamennyi települését érinti ezen beruházás megvalósítása az ide vonatkozó
pályázat alapján – annak érdekében, hogy amennyiben lehetséges, a kistérség ezt együttesen
valamennyi településre kiterjedően kezelje és pályáztassa meg a közbeszerzési eljárás során.
3/ Amennyiben a kistérségi beruházás keretében a 2.pontban leírtak megvalósulása nem
lehetséges, úgy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zalakaros Város Önkormányzata által
történő beruházásban történő megvalósítást készítse elő.
4/ Az 1. és 2. pontban megjelölt viziközmü beruházások fedezetét a 2011. évi költségvetés
viziközmü használati díjak terhére biztosítja.
5/ A Nyirfa-Hársfa csomópontnál lévő acélcső cseréjét a 2012. évi költségvetés Viziközmü
beruházásai között tervezni kell, figyelemmel a Vizmü e tárgyban adott árajánlatára.
Amennyiben lehetséges, a munkálatokat 2012. év tavaszán szükséges elvégezni.
6/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos Közbeszerzési Szabályzat szerint a
beruházások megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg azzal, hogy a
Kbt. hatálya alá nem tartozó beruházások vonatkozásában az ajánlattételi felhívás kerüljön
elkészítésre minimum három ajánlat bekérésével. Amennyiben közbeszerzési eljárás
lefolytatása szükséges, az ajánlattételi felhívások elkészíttetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2011. november 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
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