Határozat: 126 - 130
Rendelet: 9

Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2010. június 29-én
megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. junius 29-én 13,00 órai
kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Bazsó János, Benkőné Gulyás Edit, Czirákiné Pakulár Judit, Dr Hegedüs
Ferenc, Magyarné Kovács Judit, Novák Ferenc képviselők, Szirtes Lajos polgármester.
Tanácskozási joggal megjelent: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző, Simonné Dr Kovács
Marianna igazgatási osztályvezető, Bácsai Attiláné pénzügyi osztályvezető.
Igazoltan távol van: Magyar Mária, Marton Tamás, Szabadics József képviselők.
Szirtes Lajos: Köszönti a képviselőtestületi ülésen megjelent képviselőket, és meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Dr Hegedüs Ferenc és Magyarné Kovács Judit
képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Szirtes Lajos: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Az Épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 27/2005. (XII.16.) számú Ör. és
melléklete módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
2/ Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlési anyaga
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
3/ Zalakaros, Sport u. csapadékvíz elvezetése
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
4/ „Zalakaros belterületi, központot is veszélyeztető csapadékvíz elvezetése” projektről
tájékoztatás
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
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5/ 2010. évi út és járdafelújításokra javaslat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
6/ Egyéb ügyek
6/1/ Zalakaros barna tábla látványterve
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
6/2/ KEOP 5.3.0/A. Hivatal energiaracionalizálására és közvilágítás korszerűsítésére
pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester

Zárt ülés keretében javasolja a 2., 3., 4. sz. napirendek megtárgyalását.
Szavazásra teszi fel a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 126/2010. (VI.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a nyilvános és zárt ülésre tett napirendi javaslattal.
Elrendeli a zárt ülés keretében tárgyalandó napirend zárt ülés keretében történő
megtárgyalását.

1/ Az Épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 27/2005. (XII.16.) számú Ör. és
melléklete módosítása
Előadó: Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

3

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
9/2010. (VI.30.) számú rendelete
Az Épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló
27/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendelete módosításáról
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1.§
A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:
(3) A védelembe vont területeket, épületeket és építményeket a Polgármesteri Hivatal tartozik
folyamatosan figyelemmel kísérni, továbbá min. 5 évente egy alkalommal átfogóan
ellenőrizni. Szükség esetén intézkedéseket kell tenni a feltárt hiányosságok sürgős
megszüntetésére.
2. §
A rendelet 1. sz. melléklet 3. pont (a védelem tárgyai) 29., 36. és a 38. sora az alábbiak
szerint módosul:
„1. számú melléklet:
3.pont (a védelem tárgyai:)
29. 7522 mellett
36. Felsőhegy
38. Banyavölgyi u.

1419
2105/1
3476/12

Kőkereszt, Garabonc felé a várost elhagyva bal oldalon
Kőkereszt
Jézus szobor, kegytartó”

Az 1. számú melléklet az alábbi 4.ponttal egészül ki:
„4.pont/ Az 1. sz melléklet 3. pontja alatt felsorolt egyedi védelem tárgyai a közvetlen
környezet jellegzetes növényzetével, a koros fákkal együtt állnak helyi védelem alatt.”
3. §
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2010. június 30.
Vlasicsné Dörgönye Márta
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Aljegyző
2/ 2010. évi út és járdafelújításokra javaslat
Előadó: Szirtes Lajos polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Vlasicsné Dörgönye Márta: Tájékoztatja a testületet arról, hogy a 2010. évi út- és járda
felújítási munkákra a költségvetésben 15 millió Ft áll rendelkezésre. A Polgármesteri Hivatal
képviselői részvétellel felmérte a város területén szükséges aszfaltozási és kátyúzási
munkákat a csatolt mellékletben rögzítettek szerint.
Szirtes Lajos: Javasolja, hogy a felmérésben rögzített Panoráma utcát összekötő út
aszfaltozására a későbbiekben kerüljön sor, továbbá a kátyúzási munkákat olyan mértékben
kell csökkenteni, hogy az elvégzendő felújítási munkára a költségvetésben előirányzott bruttó
15 millió Ft összeg ne kerüljön túllépésre.
Javasolja, hogy a soron kívül elvégzendő kátyúzási munkákat hideg aszfalttal végezzék el.
Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 127/2010. (VI.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/a/ Egyetért azzal, hogy a 2010. évi út- és járda felújítási munkák az alábbiak
szerint kerüljenek kivitelezésre:
Hegyalja utca járda aszfaltozása
Rózsa utca aszfaltozása
Zrínyi utca járda aszfaltozása
Önkormányzati parkoló aszfaltozása
Kátyúzási munkák
1/b/ Panoráma utcát összekötő út aszfaltozására a későbbiekben kerül sor.
1/c/ A kátyúzási munkákat csökkenteni kell olyan mértékben, hogy az
elvégzendő felújítási munkára a költségvetésben előirányzott bruttó15 millió Ft
összeg ne kerüljön túllépésre.
A soron kívüli kátyúzási munkákat hideg aszfalttal kell elvégezni.
A felújítási munkákra a 2010. évi költségvetésben bruttó 15 millió Ft áll
rendelkezésre.
Határidő: 2010. október 31.
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Felelős: Szirtes Lajos polgármester
2/ Az aszfaltozási munkákra a Polgármesteri Hivatal kérjen árajánlatokat a
Beszerzések Lebonyolításának Szabályzatában foglaltaknak megfelelően.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg
a Vállalkozási Szerződést.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szirtes Lajos polgármester

3/ Egyéb ügyek
3/1/ Zalakaros barna tábla látványterve
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester

Czirákiné Pakulár Judit: Tájékoztatta a testületet a Zalakaros város barna tábla
látványtervéről.
(A látványterv mellékelve.)
Javasolja, hogy a látványterven a kerítés markáns hatása kerüljön áttervezésre.
Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a javaslatot.

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

Képviselőtestület 128/2010. (VI.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros város „Barna tábla” látványtervét elfogadja azzal a változtatással,
hogy a látványterven a kerítés markáns hatása kerüljön áttervezésre.
Határidő: Azonnal
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
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3/2/ KEOP 5.3.0/A. Hivatal energiaracionalizálására és közvilágítás korszerűsítésére
pályázat benyújtásáról döntés
Előadó: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

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

Képviselőtestület 129/2010. (VI.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP 2009/5.3.0/A
pályázati felhívás alapján a Zalakaros Polgármesteri Hivatal eneretikai
korszerűsítésére.
2. A projekt összköltsége bruttó 18 011.009 Ft, melyhez az Önkormányzat a
2011. évi költségvetése terhére 4 502 752 Ft önrészt biztosít.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos

Szirtes Lajos: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Képviselőtestület 130/2010. (VI.29.) számu határozata:
Képviselőtestület:
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1. Zalakaros Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a KEOP 2009/5.3.0/A
pályázati felhívás alapján a Zalakaros város közvilágítás korszerűsítésére,
feszültségszabályozók beépítésére.
2. A projekt összköltsége bruttó 14 075 000 Ft, melyhez az Önkormányzat a
2011. évi költségvetése terhére 7 037 500 Ft önrészt biztosít.
Határidő: 2010. június 30.
Felelős: Szirtes Lajos

Szirtes Lajos: Tájékoztatja a testületet arról, hogy az árvízkárosult településeken élő
gyermekek városunkba megérkeztek. 71 gyermek és 9 kísérő került elhelyezésre a
szálláshelyeken.
Novák Ferenc: Kérdésként veti fel, hogy a város napon a szónoki beszédet ki látja el.
Szirtes Lajos: Javasolja a Zala Megyei Közgyűlés Elnökét, Manninger Jenő urat felkérni a
város napi ünnepi beszéd megtartására.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy 2010. július 23-án a város napján a tűzijáték maradjon el.
Javasolja továbbá, hogy az egészség háznál a raktár épületek kerüljenek lebontásra.

Szirtes Lajos: Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

Kmft.

Szirtes Lajos
Polgármester

Vlasicsné Dörgönye Márta
Aljegyző

Dr Hegedüs Ferenc
Jkv. hitelesítő

Magyarné Kovács Judit
Jkv. hitelesítő
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