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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 32/2013. (III.07.) számu határozata:
Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt többségi tulajdonosa:
1./A „Családi wellness szolgáltatások fejlesztése a Gránit Gyógy- és Termálfürdőben” tárgyú
projekttel kapcsolatosan a bíráló bizottság és a Gránit Gyógyfürdő Zrt Felügyelő Bizottság
2013-03.06/1. számú határozatát figyelembe véve – meghirdetett pályázatok elbírálásának
eredményeként az alábbi ajánlattevőkkel történő szerződéskötést elfogadja, illetve támogatja:
Építési kivitelezőként –Dialcont Kft.-t (Tatabánya)
Projektmenedzsmenti feladatokra - MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t (Pécs)
Műszaki ellenőrzésre – Stílus Kft.-t (Nagykanizsa)
Könyvvizsgálati feladatokra – Barkócás Kft.-t (Nagykanizsa).
2./ Egyetért azzal, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. 2014.évi villamos energia beszerzésére kiírt
pályázat eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot tevővel –MVM – szerződést kössön a
Gránit Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottság 2013-03.06/2. számú határozatát is figyelembe
véve.
3./ Az előterjesztés mellékletét képező hitelfelvételi javaslatban foglaltakkal egyetért, azt
elfogadja.
4./Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Zrt. Közgyűlésén a határozat 1-3. pontjában
foglalt döntésnek megfelelően az önkormányzat érdekeit képviselje.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 33/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 278/2009. (XI.26.) számú
határozatával elfogadott, többször módosított Non-profit Szabályzata 6. § alapján a civil
szervezetek működésének elősegítése érdekében a támogatások átláthatósága és
kiszámíthatósága érdekében pályázatot hirdet az alábbi célokra illetve a nonprofit szervezetek
önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatának 4. §./ 2./ bekezdését a Zalakaros Város
Önkormányzata Képviselőtestülete Zalakaros Város Sportjáról szóló 3/2013. (II.08.)
önkormányzati rendeletének 4.§-ában meghatározott célokkal kiegészíti:
a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények
támogatása;
c) a szervezetek pályázati önrészének támogatása;
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett
tevékenység támogatása,
e) turisztikai, idegenforgalmi célok támogatása.
f) testvérvárosi kapcsolatok támogatása.
g)Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása
h)Egyházi , vallási célok támogatása
i)Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
j) Közművelődési tevékenység támogatása
k)Szociális, karitatív célú felhasználás
l)Zalakaros és kistérségben élő gyermekek táboroztatása
m)Borturizmus népszerűsítése
n)Zalakarost népszerűsítő kiadványok, prospektusok,
o)Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, prevenció, ( pl. Véradások, szűrő
vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására )
p)Idegenforgalmi szempontból jelentős a településen megvalósuló sport, kulturális
rendezvény
r)Nemzetközi kapcsolatok céljára
s)Települési sportfeladatok céljára
sa/ versenysport, utánpótlás nevelés működési támogatása,
sb/ eredményességi támogatás, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget
ad,
sc/ diáksport támogatása,
sd/ rendezvény-támogatás,
se/ előre nem tervezett sportesemények támogatása, ha a sport támogatására fordított
összeg erre lehetőséget ad,

sf/ sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása,
sg/ sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása,
sh/ új sportlétesítmények építésének támogatása, ha a sport támogatására fordított
összeg erre lehetőséget ad.
Nem támogathatók a nonprofit szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény
vagy más jogszabály tiltja.
A pályázaton részt vehetnek a szabályzat hatálya alá tartozó azon társadalmi szervezetek –
alapítványok, egyesületek stb. – (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a
bíróság a pályázati kiírás időpontjáig nyilvántartásba vett és az alapító
okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen
folytatják.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.
A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere, 8749
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb 2013.
április 11-ig.
A döntést követően a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselőtestület döntéséről.
A pályázati támogatások felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető
szabályait, valamint a benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmát és a pályázat feltételeit
részletesen jelen pályázati felhívás mellékletét képező non-profit szabályzat tartalmazza.
Az odaítélhető támogatás összegét a 2013. évi költségvetés 7. sz. melléklete az alábbiak
szerint tartalmazza:
I.

Működési célokra

1.

Nonprofit szervezetek pályázataira

5 000

2.

Sportegyesületek támogatására

10 000

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás
kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos
internetes honlapján, valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget téve a
kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.
Határidő: 2013. március 8. (közzététel)

2013. április 11. (döntés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 34/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 130. §-ában foglalt
jogkörében eljárva Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete Közös Önkormányzati
Hivatalának köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező,
2013. évre megállapított kiemelt célokat az alábbi kiegészítéssel fogadja el, állapítja meg,
kiemelten az ügyfelekkel való kapcsolattartás fontosságára:
2./ A képviselő-testület felkéri Zalakaros város jegyzőjét, hogy a köztisztviselők egyéni
teljesítménykövetelményeit a mellékletben rögzített célok alapján határozza meg és szükség
szerint %-osan értékelje.
Határidő: 2013. március 30.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna mb. jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 35/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Temető úti árok lefedését - a 348/2012. (XI.28.) számu határozatnak megfelelően betoncsővel kell megvalósitani.
2. Felkéri a Hivatalt, hogy a LINAKRON Mérnöki Kft. által elkészített engedélyezési és
kiviteli terv alapján a betoncsővel történő kivitelezésre vonatkozó ajánlati felhívást
készítse el. Az ajánlati felhívásban a rendelkezésre álló összeget maximum 3,5 millió
Ft-ban állapítja meg.
3. Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás aláírására és kiküldésére.
4. Felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlati felhívásra beérkezett ajánlatokat az április
18-i ülésen terjessze a Képviselőtestület elé.
Határidő: 1-3. pont azonnal (2013. március 8), 4. pont: 2013. április soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 36/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a 2013. április 12-14-e közötti Puchheimi meghívásnak a polgármester
vezetésével az Önkormányzat eleget tegyen.
2/ A delegációban helyet biztosit az érintett szervezetek képviselőinek, illetve a
képviselőtestület tagjának(tagjainak).
3/ A delegáció költségét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2013. március 11.
Felelős: Deutschné Lang Erika alpolgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 37/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy 2013. évben a Város Napja rendezvény 2013. julius 19-21.
időpontban kerüljön megtartásra.
Határidő: 2013. julius 19.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2011. (IV.08.)
önkormányzati rendelet 3. § /3/ bekezdését módosítani szükséges az alábbiak szerint:
A Város Napja minden év julius hónap harmadik hétvégéjén kerüljön megrendezésre.
A rendelet-tervezetet a Képviselőtestület elé kell terjeszteni elfogadás, jóváhagyás céljából.
Határidő: 2013. áprilisi soros ülés
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna mb. jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 38/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
- LEADER pályázat
- Balatonmagyaród Önkormányzatával kötött közoktatási szerződés felülvizsgálata és
módosítása az óvodára vonatkozóan
című napirendek tárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjában
foglaltakra, a nyílt ülést követően.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 39/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a Zalakaros és Térsége SE TEKE szakosztálya részére az
Önkormányzat 250 eFt előleget biztosít a 2013.évi támogatás terhére.
A pályázattal elnyert támogatást a folyósított előleggel csökkenteni kell.
2/ Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az előleg kiutalásáról és az ezzel kapcsolatos
megállapodásról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 40/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Felhatalmazza a polgármestert a LEADER együttműködés keretébenben benyújtásra
kerülő „Tudatosan x 2” Osztrák-magyar helyi termékfejlesztés a turizmusra alapozva vidéki
régiókban című pályázatra vonatkozó véglegesített partnerségi megállapodás aláírására.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a zalakarosi 261/36 helyrajzi számú önkormányzati
tulajdonú ingatlan vonatkozásában az előterjesztés melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat aláírására.
3./ A „Tudatosan x 2” Osztrák-magyar helyi termékfejlesztés a turizmusra alapozva vidéki
régiókban című projekt finanszírozása céljából vállalja folyószámlahitel felvételét annak
utófinanszírozása miatt. A folyószámlahitel kamatának fedezetét a 2013.évi költségvetés
általános tartaléka biztosítja.
Határidő: 2013. március 31. (megállapodás aláírása)
2014. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 41/2013. (III.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Balatonmagyaród Község Önkormányzatával megkötött közoktatási megállapodás
2013/2014-es tanévre történő meghosszabbítását rendeli el.
2/ A Zalakarosi Óvoda intézményében ellátott Balatonmagyaródi az újonnan felvett
gyermekek után - 2013/2014-es tanévre - 70.000,- Ft/év/gyermek fizetési költség
kötelezettséget állapit meg Balatonmagyaród Község Önkormányzat számára.
3/ A közoktatási megállapodást az 1-2. pontban foglaltaknak megfelelően módosítani kell,
amennyiben Zalamerenye község önkormányzata is jóváhagyja.
Határidő: 2013. március 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ A Képviselőtestület határozatáról Balatonmagyaród Község Önkormányzatát tájékoztatni
kell.
Határidő: 2013. március 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
5/ Az együttműködésre vonatkozó megállapodást a 2014. évi költségvetési rendelet
elfogadása előtt felül kell vizsgálni.
Határidő: 2014. január 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Mb.jegyző

Zalakaros, 2013. március 20.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. március 7-én
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Interpelláció
03.07.
A fürdő parkolója előtti terelő oszlopok, fém oszlopok szürkére vannak festve, több
alkalommal az autók megtolják, elgörbítik, az autókban károk keletkeznek. Kéri, hogy a
károk megelőzése érdekében, fehér-fekete, jól látható színre fesse át a Karos Park Kft.
Kéri, hogy erre határidő legyen megadva.
A Gyöngyvirág soron, az új utcarészen az iskola mögött, a temető- Napnyugat köz közötti
szakaszon az önkormányzati út hibáinak feltárása kinek a feladata? Mélyedések vannak a
padkán és a víz megáll, alászivárog, túlsúlyos járművekkel haladnak rajta, letöredezik az
aszfalt széle, most is ilyen helyzet van.
A városüzemeltetés a padkamélyedésekbe megmaradt vizet vezesse el, töltést vigyen bele.
Javasolja, hogy akinek ez a feladata, fizetést vesz fel ezért, az jelezze az önkormányzat felé.
Ugyanezen az úton, a temető felőli oldalon 3,5 tonna súlykorlátozás van és 30 km-es
sebességkorlátozás, de a Napnyugat köz felől nincs súlykorlátozás, csak km korlátozás.
Több ilyen utunk van, ahol 40 tonnás autóval építőanyagot hoznak be, ezt is tudná kinek a
feladata, hogy kísérje figyelemmel ezeket.
A Határ útról a Kilátó út felé haladva – Tóth Zoltán Hegyalja utcai lakos ingatlana van ott - az
út az idei télen megrongálódott, sok kátyú keletkezett, megáll a víz a kátyúkban, itt is tudná
kinek a feladata, hogy a vizet elvezesse, kapát fogjon. A kátyúk feltöltése történjen meg minél
előbb.
A forráshoz vezető út, ami a turisztikai térképen is szerepel, rossz állapotban van. Volna
lehetősége a városüzemeltetésnek, hogy megtöltse az utat, és eligazítsa. Rendetlenség van a
forrás körül, van információja, hogy sokan, akik kimennek a kilátó felé, programként
betervezik a forrás látogatását. Egy éve már erről volt szó. A víz nem ott folyik ki, ahol ki
kellene, rendet kellene ott is tenni. Sok a turista, és nem jó véleménnyel vannak.

Az elkészült járdák mentén, a térkővel lerakott járdákról van szó, szintkülönbséget meg
kellene szüntetni, ami a szegélyek mellett van. Kéri, hogy a polgármester intézkedést tegyen
ez ügyben, ne legyen szintkülönbség, veszélyes, ha valaki biciklivel belemegy.
Novák Ferenc: A felvetésekre intézkedést tesz.
A Karos Park már kezdi a felméréseket, a szegélyek kapcsán is.
A forrás kérdését megnézik, Zalamerenye területe, de utánanéznek.

Tóth Zoltán felvetésére, amelyben az Erdészeti útról van szó, fehér követ fognak oda vinni,
mivel forgalmas hely. Az úton a világítást rendbe tették.
A többi felvetésnél határidőt szab, hogy megnézzék a szükséges intézkedéseket.
Hétfőre hívtak össze bejárást a településen a szakemberekkel, a helyreállítások végett.
Március 3. hetén település bejárást tartanának a képviselőkkel együtt is.
Magyarné Kovács Judit: Városképi szempontból meg kell nézni, hogy az oszlop milyen
szinüre legyen festve.
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A kivonat hiteles.
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