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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 157/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbi kiegészítéssel
elfogadja:
1./ Zalakaros városban a bűnmegelőzés hatékonyságának javítása érdekében az önkormányzat
a Nagykanizsai Rendőrkapitányság részére hozzáférést biztosít a térfigyelő kamera
rendszerhez. A jelenlegi egyszemélyi adathozzáféréssel szemben a kapitány által kijelölt, arra
jogosult személyeknek - a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban - biztosítja, hogy a
közterület-felügyelet jelenléte nélkül is hozzáférjenek a kamerarendszer adataihoz. Ezt a
hozzáférési jogot az önkormányzat korlátlanul biztosítsa a rendőrség számára biztosítva a
rendszer folyamatos üzemképes állapotát.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagykanizsai Rendőrkapitányság részére a
térfigyelő kamera felvételeihez való hozzáférési jog biztosítása tárgyában kötendő
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015.szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző, Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 158/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel:
1/ A zalakarosi kulturális csoportok részére a strandfürdő tetőterébe a rendelkezésre álló
helyiségek berendezéséhez, és a zavartalan működésükhöz, próbáikhoz szükséges lehetőleg
mobil eszközök – később máshol is hasznosítható- és egyéb indokolt beszerzések
költségeinek fedezetét a Blokk 2015.évi költségvetésének pótelőirányzatából biztosítja.
Határidő: 2015. augusztus 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Blokk vezető, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
2/ Felhatalmazza a Képviselőtestület a polgármestert, hogy a kerékpárút és a tó környezetének
tisztántartására, gondozására - tó munkaterületének kivételével – a Karos Park Kft-vel
szerződés kötésére és annak aláírására. A Karos Park Kft ajánlatában meghatározott összeg
fedezetét - az egyszeri kaszálás költsége 45.990,-Ft +Áfa, a területen a szemét összegyűjtése
és elszállítása naponta 45.000 Ft +Áfa / hó - a 2015.évi költségvetés dologi kiadásainak
terhére biztosítja.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. és az Önkormányzat közötti 2010ben indult területcserékről – kerékpárúthoz is kapcsolódóan – adjon írásban tájékoztatást.
Határidő: 2015. július 1.
3./ - 2015. augusztus 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens, Biczó Tamás Karos Park Kft.
ügyvezetője

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 159/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Az építményadó és az iparűzési adó helyi szabályozásán nem kíván változtatni.
2./ A kommunálisadó mértékéről a szemétszállítási díjjal kapcsolatos döntés meghozatalát
követően kíván dönteni.
3./ A tartózkodás utáni idegenforgalmi adó mértékét 2016.évre 450.- Ft/fő/vendégéjszaka
összegben határozza meg, oly módon, hogy ez a szállodákat érintse, a fizető
vendéglátóhelyeket ne. Az adóbevétel-növekményhez kapcsolódó állami támogatástöbbletet a
közvetlenül a turizmus területén kell felhasználni.
4./Felkéri a jegyzőt, hogy a helyi adókról szóló 10/2001. (VIII. 1.) számú önkormányzati
rendelet módosítását a jóváhagyott adómértékekkel a szeptemberi testületi ülésre terjessze elő.
Határidő: 2015. szeptemberi soros ülés
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 160/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár óvodai intézményegységében a
2015/16-os nevelési évben az indítható csoportok számát 3 óvodai csoportban határozza meg.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Szenyéri Lászlóné Blokk megbízott intézményvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 161/2015. (VI.18.) számú határozata:
A Képviselőtestület
1./ A rendezési tervhez benyújtott javaslatok alapján a rendezési tervet az alábbi
módosításokkal kéri véglegesíteni:
a.) A város északi területén lévő (már régen belterületbe vont) mezőgazdasági terület teljes
egészében belterület marad, a közigazgatási határtól 200 m-en túli területrészei beépítésre
szánt területre legyen. (falusias lakóterület).
b.) Az Újmajor és Újfalu beépítésre szánt terület maradjon (falusias terület).
c.) A „Bermuda háromszög” területe belterület legyen.
d.) A Gránit gyógyfürdőtől keletre eső fejlesztési terület továbbra is belterületbe vonásra
javasolt.
e) A Gránit gyógyfürdőtől keletre eső erdőterület beépítésre szánt terület legyen.
f.) A Gyöngyvirág sor nyugati részén a belterületi határ a bizottsági ülésen elhangzottak
alapján (szemben a tervezett cikk-cakkos vonallal) egyenes vonalban legyen kialakítva.
g.) A déli településrészen a Behiáki „háromszög alakú” terület déli része kerüljön ki a
belterületből, így a Balatoni törvény települési övezeti lapjának területi előírásait tudjuk
teljesíteni.
h.) A Termál utcának a nyugati oldalát és az Alma utcának a déli oldalát nem javasol
belterületbe vonást (beépítésre szánt terület kialakítást), az övezeti besorolása maradjon
turisztikai fejlesztési övezet (Üü üdülőházas terület).
2./ Az 1. pontban javasolt változtatásokról készült helyszínrajz (képviselők és bizottsági
tagok
által aláírt) a határozat mellékletét képezi.
3./ Felkéri a főépítészt, hogy a rendezési terv véglegesítéséhez a képviselőtestület döntéséről
tájékoztassa a tervezőket.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 162/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 7., 8., 11., 13., 16., 23/2/., 23/3/. számú napirendek zárt ülés
keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára, a
nyílt ülés után.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 163/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A nyári idegenforgalmi szezonban (2015. július 1-től 2015. augusztus 31-ig terjedő
időszakban) biztosítja 6 fő rendőr ellátását, annak közterheit 1.024 ezer forint összeg erejéig
a 2015. évi költségvetés általános tartalékának terhére.
2./ A készenléti rendőrök szállásának költségét a Fürdő Vendégházat üzemeltető Gránit
Gyógyfürdő Zrt. biztosítja. E döntésről a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Vezérigazgatóját
tájékoztatni kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 164/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Rack szekrény áthelyezésére vonatkozóan az alábbi döntést hozta:
1./A Kanizsatel 95.Bt. ajánlatából az 1-es verziót fogadja el, amely alapján a Rack szekrényt a
hivatal második emeletén lévő lépcső pihenőjébe kell áthelyezni.
2./ A teljes Rack szekrény áthelyezését, a mechanikai és tűzvédelmi zárását, riasztórendszert,
a szükséges hűtését egyösszegű átalányáron 1.470.812,- bruttó áron fogadja el.
3./ A Rack szekrény áthelyezésének költségét a 2015.évi költségvetés fejlesztési célú
céltartalékok között nevesített Rack szekrény áthelyezésére elkülönített 2 millió Ft terhére
biztosítja.
Határidő: 2015. augusztus 23.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens, Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 165/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 138/2013. (VI.27.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program
jogszabály által kétévente előírt áttekintésének eleget tett, a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot változatlan formában elfogadja, egyben elrendeli a Helyi Esélyegyenlőségi
Program Zalakaros Város Gyógyhelyfejlesztési Stratégia és Zalakaros Város Integrált
Településfejlesztési Programterve elfogadása utáni felülvizsgálatát.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 166/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Biztosítja a Galamboki Mesevár Óvoda nyári leállásának idejére a kölcsönösség elvének
figyelembevételével a gyermekek napközbeni ellátásának lehetőségét a Zalakarosi Óvoda,
Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár óvodai intézményegységében.
2./ Az óvodások szállításáról a küldő önkormányzatnak kell gondoskodnia.
Határidő: 2015. július 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Szenyéri Lászlóné Blokk megbízott intézményvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 167/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros, Gyógyfürdő tér 261/39 hrsz-ú Tourinform iroda pinceszintjén lévő vizesblokk
állagmegóvó felújítására a Kanizsa Bau Kft.(8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2.) 777.782,- +
Áfa = bruttó 987.783,- Ft összegű ajánlatát elfogadja úgy, hogy ezt egy műszaki feltárást
követőem keretösszegnek kell tekinteni és a feltárások figyelembevételével a műszaki ellenőr
- annak eredményétől függően - szabad kezet kap a megfelelő műszaki megoldás eldöntésére
a kivitelezési munkák mielőbbi megkezdése érdekében.
2./A vállalási díj összegét a 2015. évi költségvetésben megtervezett felújítási előirányzatként
nyilvános WC-k felújítása céllal nevesített céllal 8.000.000,- Ft összegből kell biztosítani,
ennek az összege bruttó 987.783,- Ft.
3./A nyilvános WC-k felújítási előirányzatának a maradványát a Kertmozi világosítás
felújításra kell átcsoportosítani.
4./ Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Magyarné Kovács Judit)

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 168/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. (6)
bekezdése alapján az óvodavezető munkakörre kiírt pályázati eljárás
lebonyolításához előkészítő bizottságot hoz létre, melynek tagjai:




2.

Benkőné Gulyás Edit, a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és
Humánpolitikai Bizottság elnöke
Dr. Némethné Kovács Edit köznevelési szakértő
Tóth Tímea Zalakarosi Bölcsőde vezető

A Képviselőtestület felkéri az előkészítő bizottságot, hogy a pályázat elbírálásának
előkészítő eljárását folytassa le és annak eredményéről tájékoztassa a
képviselőtestületet.

Határidő: 2015. augusztus 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Tótivánné Dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati
referens)

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 169/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.) a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatói állásának betöltésére pályázat
véleményezésére háromtagú szakmai bizottságot kér fel.
2.) A bizottság tagjává az országos szakmai szervezet részéről Csengei Ágota szakértőt, a
Közalkalmazotti Tanács részéről Szili Veronikát választja.
A fenntartó részéről, a harmadik bizottsági tag személyéről később hoz döntést.
3.) Felkéri az jegyzőt, hogy gondoskodjon a két bizottsági tag felkéréséről és a pályázók
meghallgatásáról, valamint a harmadik bizottsági tag megválasztásának ismételt
képviselőtestület elé terjesztéséről.
Határidő: 2015. augusztus 14.
3.biz. tag megválasztására előterjesztés: 2015. június 30.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző, Tótivánné Dr. Kulcsár Edina személyzeti és
önkormányzati referens

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 170/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület
1/ Egyetért azzal, hogy a Belügyminisztérium által kiírt közművelődési érdekeltségnövelő
pályázat keretében Zalakaros Város Önkormányzata a Kertmozi épület felújítására pályázatot
nyújtson be, amennyiben a támogatottság mértéke eléri az 50 %-ot.
A tervezett felújítás teljes költsége: 2 728 681 Ft. A tervezett fejlesztés támogatási igénye:
2 455 813 Ft.
2/ Az önrészből bruttó 272.868,- Ft-ot a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és
Könyvtár 2015. évi költségvetése terhére biztosít. A további, de minimum az 50 %-os
támogatási intenzitás esetén jelentkező maradvány önrész összeget Zalakaros Város
Önkormányzata biztosítja az általános tartaléka terhére, amely maximálisan bruttó 1.091.473,Ft.
3/ Felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására, a pályázati anyag
benyújtására.
Határidő: 2015. június 29.
Felelős:
Novák Ferenc Polgármester
(Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser, Horváthné Juhász Barbara pénzügyi
ügyintéző, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 171/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület
1/ A Belügyminisztérium által kiírt közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
mellett a Kertmozi világítás rekonstrukció teljes megvalósulásához a pályázat által nem
támogatott összeghez fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:1 millió Ft-ot az önkormányzat
2015.évi költségvetése általános tartalékának terhéből, a további 3,5 millió Ft-ot pedig az
önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Tourinform iroda vizesblokkok felújítására
elkülönített összegből biztosítja.
2/ A nyilvános wc-k felújítási előirányzatának a maradványát a Kertmozi világosítás
felújításra kell átcsoportosítani.
Határidő: 2015. június 29.
Felelős:
Novák Ferenc Polgármester
(Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser, Horváthné Juhász Barbara pénzügyi
ügyintéző, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 172/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./
Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Karospark Kft. útján, hogy a Hegyalja
u. 40. számú önkormányzati ingatlanon lévő 21 db tuja megmaradása érdekében a fasor a
déli oldalának a szomszéd felől megtörténjen a függőlegesen felnyírása.
2./ A munkák elvégésével a Karos-Park Kft-t bízza meg bruttó 147.320 Ft összegért. A
kivágott fa a Karos-Park Kft.-t illeti meg. A Karos Park Kft. a feladat elvégzéséhez kérje
kölcsön a fürdőnél lévő guruló állványt.
3./ A kivágás költségeit az önkormányzat 2015.évi költségvetés általános tartalék terhére
biztosítja bruttó 147.320 Ft összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző)

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 173/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 19., és 20. számú napirendek folytatásának zárt ülés
keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Interpelláció:
Magyar Mária: Kisgyermekes szülők részéről merült fel az igény. Játszótereken, elsősorban a
Seregély utcai játszótérnek az ivóvízzel való ellátására. Továbbá a játszótereken található
homokozóknak az árnyékolására azon játszótereken, amelyeken a fák még nem nőttek
akkorára, hogy a lomkoronájuk megoldja azt, és szeretném megkérdezni, hogy milyen
költséggel járna, illetve mikorra lehetne megvalósítani a kisgyermekek és a szüleiknek, a
komfortérzetüknek a javítását e témában?
Novák Ferenc: Itt van a műszaki kolléganő, Tóthné Őri Ibolya, megkérem arra, hogy úgy
tudom, hogy a Seregély utcai ivóvíz ellátás kapcsán, a játszótéren vannak költségbecslések és
vizsgálatok. A másik, fel kell mérni azokat a játszótereket ahol szükséges, többek között itt is
árnyékolóknak a kérdése, és összesítés lenne. Ennek ismeretében tudnánk dönteni.
Tóthné Őri Ibolya: Én ….. Gáborral beszéltem, de szerintem ő sem tudta jelenleg már megvan
a bekötés. Azt mondta, hogy ebben az esetben a közkútnak 260 eFt + Áfa-s díja van ennek a
kialakításnak, de ahogy beszéltük jobb lenne egy ivókút kialakítása, ami mondjuk 100 eFt, ha
nagyobb összegek …. Az alpolgármester asszony tájékoztatott, hogy megnézette a vízmű
szakembereivel, ……….. már megvan, csak egy felépítményt kellene ráépíteni, én erről akkor
kérek egy árajánlatot és tájékoztatom a képviselőket. (nem jól hallani)
Novák Ferenc: Különítsünk erre akkor egy bizonyos keretösszeget és valósítsuk meg? –
kérdezem a képviselőtestületet a javaslat alapján.
Magyar Mária: Célszerűnek tartamán minél hamarabban megvalósítását ennek a
problémának.
Novák Ferenc: Behatárolható akkor ismételten kérdezem, hogy tudom elhangzott egy összeg,
aminek a megállapításával.
Tóthné Őri Ibolya: Nem akkora összeg lesz, ha már megvan a vízóra akna.
Novák Ferenc: Keretösszeget azért meg kéne határoznunk erre a célra.
Tóthné Őri Ibolya: …….. (nem hallani mit beszél)
Novák Ferenc: Szakemberek bevonásával korrekt megoldás ivókút formájában.
Horváth Vencel: Javasolja, amire lesz testületi ülés júliusba, addig ezt elő lehet készíteni.
Azon gondolatokat kéne megfogalmazni, hogy nem gondolunk hozzá csatornát, tehát az
esetleges elfolyó vízhez nem akarunk, azért hogy egyértelmű legyen az árajánlatkérés.
Másik kérdés pedig közkutakat azért kellett leszerelni, mert, fogalmazzunk úgy, hogy akinek
volt lehetősége más módon is vételezni mégis a közkutakat használta más célra, azért olyan
kutakat kéne kialakítani, hogy esetlegesen csak ivókútként lehessen használni. Mert a vízdíjat,
azt folyamatosan kell fizetni.
Novák Ferenc: A következő ülésre hozzuk vissza a pontosítást?
Horváth Vencel: Ezen szempontokat, ha elfogadják, tehát ivókút legyen, nem csatornába
kötött legyen.
Novák Ferenc: Jó, akkor az ajánlatokat behozzuk ennek figyelembevételével.
Szavazásra teszi fel ezeket a döntéseket.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett.
Novák Ferenc: A műszaki ügyintéző bevonásával és településüzemeltetés bevonásával, Biczó
Tamással fel kéne méretni az árnyékolásnak a kérdését.
Horváth Vencel: Azzal együtt, nemcsak a közkúttal, hanem mindent hozzon.
Novák Ferenc: Akkor árnyékolást is.
Magyar Mária: Annyit szeretnék hozzáfűzni csak, egy hónap kb. amivel később fog
megvalósulni. Ezt szerettem volna, ha hamarabb döntés születik.

Novák Ferenc: Korábban meg kell kérni az ajánlatokat, mert hiszen van egy olyan érzésem,
hogy július 15. előtt is ülésezni fogunk és szintén van egy érzésem, hogy júliusban nem egy
képviselőtestületi ülés lesz, valószínűleg több olyan döntést meg kell hoznunk, amelyek
sürgősséget igényelnek.
Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elmúlt hétvégén volt az
egészséges városok koordinátori értekezlete Zalakaroson, két napon. Feladatunk volt minden
egészséges város tagvárosnak hogy beszámoljon a csatlakozáskor vállalt feltételek
teljesítéséről. A koordinátor kinevezéséről, a programiroda felállításáról, annak táblával való
jelzéséről, helyi irányító bizottság megszervezéséről, a pénzügyi feltételek biztosításáról,
részvétel szövetség találkozóin, koordinátori értekezletein. A rendelkezik –e a város
egészségképpel és egészségfejlesztési tervvel. Második napon pedig az egészséges városok
program alapelveinek érvényesítéséről volt szó, annak beépítése a helyi program működése
során, annak a tevékenységébe, egyes programjaiba. Pozitív dolgokról tudtam beszámolni és
gyakorlatilag nagyon sok jó gyakorlatot tudtam átadni a tagvárosoknak, mert, hogy a város
döntéshozói rendkívül elkötelezettek ebben a tekintetben, nemcsak az egészségügyi ellátás
fejlesztése területén, hanem az egészséget támogató környezet kialakításában. Az is egy
nagyon pozitívum Zalakaros részéről, hogy egészség holisztikus megközelítése jellemző a
városra, a partneri együttműködés és hogy az esélyegyenlőséget biztosításának elve nem
külön ezt az elvet nem külön kezeli, hanem beépíti. A fenntartható fejlődés pedig biztosítja
azt, hogy elsősorban ez abban áll, hogy nem elszigetelten, egyszeri programok valósulnak
meg, hanem periódusosan ismétlődő programok, akár a gyógyfürdőn, akár a zalakarosi civilek
egyesületében. Ők elsősorban idős korosztályt karolják föl, vagy a sport területén, de a
fiataloknál az iskoláskorúaknál most már lassan 12 éve működik az egészség hét az iskolában,
de tovább mehetnék akár az óvodások programjaiban is, akik rendszeresen látogatják a KisBalatont és az egészséges környezetünk megismerésében aktívan részt vesznek. A szövetség
névváltozásával az alapszabály módosult és a határon túli települések csatlakozását is
szorgalmazza. Az a célja a szövetségnek, hogy az éves közgyűlésen ősszel a szimpóziumon
minél több tagváros testvérváros, mint partnerváros vegyen részt csatlakozási szándékkal.
Mivel kitétel a magyar nyelvűség, ami partnervárosainkat nem tudjuk bekapcsolni ebbe a
munkába, és elhangzott az értekezleten, hogy próbáljunk akkor nem partnertelepüléseket,
hanem más egyéb helyekről az országot körbevevő saját magunkat, tehát a magyar lakta
településeket bevonni ebbe a szövetségbe. Hát ezzel nem tudom, hogy tudunk-e majd előre
lépni. Szeretném megköszönni Czirákiné alpolgármester asszonynak és Novák Ferenc
polgármester úrnak, hogy eljöttek és köszöntötték a résztvevőket. Az értekezlet két napja azt
gondolom, hogy nagyon hatékony volt, jó gyakorlatokat is ismerhettünk meg egyes
tagvárosok beszámolói alapján. Elégedettek voltak a résztvevők. S még meg tudta tenni a
szövetség azt is, hogy megemlékeztünk Dr. Hegedüs Ferencről, a korábbi koordinátorról és
kilátogattunk a temetőbe és részvéttel koszorút helyeztünk el a sírján.
Novák Ferenc: Köszöni a tájékoztatást. Van-e még közérdeklődésre számot tartó dolog?
Kötő Attila: A tulajdonosi jogok gyakorlásához kérem a fürdő FB jegyzőkönyveit és
előterjesztését elektronikus úton megküldeni számomra, valamint javaslom ezt a
képviselőtestület összes tagjának megküldeni, ilyen formátumban amennyiben szükséges erről
a testület hozzon döntést. (nem jól hallani)
Novák Ferenc: Kérdezem a jegyző asszonyt, hogy kell-e a tulajdonos részéről vagy a
képviselőtestület részéről külön döntés hogy az FB jegyzőkönyveit az érintettek
megkaphassák?
Szabóné Dr. Csányi Marianna: Szerintem mindenképpen, ha a testületnek ez a szándéka,
akkor nyilvánítsa ki.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot. Aki egyetért azzal, hogy a Gránit Zrt. FB
jegyzőkönyve a képviselőtestület tagjai számára kiküldésre kerüljenek elektronikus
úton?
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Akkor a képviselőtestület elfogadta, hogy a fürdő Felügyelő Bizottsága
jegyzőkönyvét hozzáférhetővé tegyék a tulajdonos számára elektronikus úton és a képviselők
számára kiküldésre kerüljenek. A Felügyelő Bizottság pedig automatikusan megküldi a
tagjainak.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 174/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros, Hegyalja u. 40. szám alatti Civil ház kivitelezési munkáira beérkezett
ajánlatok további pontosításokat kéri, azzal hogy az ajánlatok pontosított műszaki tartalommal
kerüljenek benyújtásra egyrészt az alap-kivitelezési munkákat tartalmazza másrészt azon
munkákat opcióként – pl. kerékpártároló, pergola, szalonnasütő, felirat, hőszigetelés műszaki
megoldása – melyet még az önkormányzat meg kíván valósítani.
2./ Tárgyalást kell lefolytatni a beérkezett ajánlatok alapján különös tekintettel az ár illetve az
opciók vonatkozásában. Az ajánlatoknak ki kell térni az ajánlattevő azon vállalásaira is, hogy
az opciókba megjelölt munkákat - amennyiben az önkormányzat a szerződéses határidő
teljesítése előtt 30 nappal megrendeli - az ajánlatában megadott összegért elvégzi.
Határidő:2015.június 22.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző
3/ Felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal készítsen egy listát a referenciával rendelkező környező
települések kivitelezőkről.
Határidő: Következő soros testületi ülés
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 175/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Felkéri a jegyzőt, - hogy a Probus telekkel kapcsolatos esetleges önkormányzati vásárlási
szándékra tekintettel, - hogy a pénzügyi osztállyal mutattassa ki - a költségvetés módosítás
elfogadást követően, - hogy ez évben a tartalékképzés mellett milyen összegű szabad
pénzeszközzel rendelkezik az önkormányzat,
amely forrásul szolgálhatna a vételár
kiegyenlítéséhez.
2./ Kerüljön megvizsgálásra és előkészítésre, hogy mekkora összegű hitel, – kb. 100 millió Ft
– amelyet fejlesztési hitelként fel tudna venni az önkormányzat és milyen feltételekkel.
3./ Felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy 100 millió, maximum 110 millió
Ft vételi árról további tárgyalásokat folytasson a telek tulajdonosával, egyszeri vételi ajánlati
lehetőséggel, amelyben az indikatív ajánlatot 150 napig tartjuk fenn egyösszegű fizetéssel.
4/ Felkéri a polgármestert, hogy 12 banktól kérjen 100 millió hitelkeretről ajánlatot, 10 éves
futamidővel, az előtörlesztésnek díjmentes lehetőségével, évi 10 millió Ft tőketörlesztéssel.
Az ajánlat tartalmazza, hogy amennyiben a hitel 100 %-ig nem kerül felhasználásra az ne
jelentsen az önkormányzatnak költséget.
5/ A hitel fedezetéül a vásárolt telek szolgáljon, melyre kerüljön bejegyzésre a banki
jelzálogjog és részletfizetési vállalás az önkormányzat részéről.
Határidő: tárgyalás – azonnal
hitelkérelem - 2015. július 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr. Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. július 28.
Szabóné Dr. Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. június 18-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 176/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros, 284/2. hrsz-ú ingatlan, az un. „gödör” rendezése érdekében az alábbi
döntést hozta:
1./ Felkéri a Jegyzőt, hogy - mivel a rendelkezésre álló információk alapján a cég, melynek a
Zalakaros 284/2.hrsz-ú ingatlan a tulajdonát képezi felszámolás alatt van, - a „gödör” ügyének
rendezése érdekében keresse meg az ingatlan felszámolásával megbízott szervezetet.
2./ Kerüljön megvizsgálásra más önkormányzatok hasonló esetben folytatott joggyakorlata,
szükség esetén rendeleti javaslat beterjesztése is történjen meg.
3/ Felkéri a jegyzőt, hogy kérjen ajánlatot a primitív vegyszerrel való vízromlás
megakadályozására. Szükség esetén gondoskodni kell lokális szúnyogirtásról, hogy a
szállodák vendégeinek ne okozzon kellemetlenséget a nagyszámú szúnyog.
4./ A tett intézkedésekről a hivatal tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: 20105. július 10.
4./ – 2015. július 30.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
(Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Bognár Ottó Péter településüzemeltetési
ügyinéző)
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Képviselőtestület 177/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Felkéri a polgármestert, hogy a volt Tsz majorba és a Banyavölgybe térfigyelő kamerák
beszerzésére és telepítésére előzetesen kért ajánlatot dolgoztassa át oly módon, hogy a
térfigyelő kamerák ne wifi, hanem átjátszó állomás kiépítésével működjenek.
Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző
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Képviselőtestület 178/2015. (VI.18.) számú határozata:
A Képviselő testület a szlovén befektetők számára az alábbi válaszokat adja:
1./ a város szeretné az idősek otthonát megvalósítani Zalakaroson a szlovén befektetők
javaslata alapján, ezért a képviselőtestület támogatja a szlovén befektetővel további
tárgyalások folytatását.
2./ a városnak szándékában áll eladni a befektetésre szánt területet a befektetők számára, de
ennek megvalósítása érdekében felkéri az alpolgármester asszonyt, hogy a szlovén
befektetővel tárgyaljon tolmács igénybevételével és erről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: azonnal
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
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Képviselőtestület 179/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Biczó Tamásnak a Karos-Park Kft. ügyvezetőjének részére egy havi munkabérének
megfelelő összegű jutalmat állapít meg, a Város napi díjátadással egy időben történő
kifizetéssel.
2./ A jutalom fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésének személyi juttatások
előirányzata terhére biztosítja.
Határidő: 2015. július 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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Képviselőtestület 180/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Várkonyi Gyula kérelmével kapcsolatban az alábbi döntést hozta:
1./ A képviselőtestületnek döntésének meghozatalához további információkra van szükség az
elképzelés pontosítása érdekében.
2./ Felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg azokat a lehetőségeket, illetve azokat a
fennálló kötelezettségeket, amelyek a kérelemmel érintett területre vonatkoznak.
Határidő: 2015. július 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív
felelős:
Klie
Zoltán
főépítész,
Kelemen
Lilla
projektmenedzser
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Képviselőtestület 181/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság kérelme alapján az általuk elérendő
célok segítésére 100.000 Ft támogatást biztosít a Kárpátaljai magyar közösségek
támogatásához.
2./ A Rákóczi Szövetség kérelmére 100.000,- Ft támogatást biztosit, erre vonatkozó előző
döntését visszavonja.
3./ A támogatás összegét a 2015. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
4./ Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
5./ Felkéri a polgármestert, hogy a Beregrákosi megkeresésre jelezze, hogy Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságán keresztül, a határon túli magyarok megsegítésére Zalakaros
Város Önkormányzata meghatározott összeggel járul hozzá.
6./ Felkéri a polgármestert, hogy az érintetteket levélben tájékoztassa az önkormányzat
döntéséről.
Határidő: 2015. július 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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Képviselőtestület 182/2015. (VI.18.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a július 23-27-e közötti Olesnoi meghívásnak az önkormányzat eleget
tegyen.
2/ Delegáció tagjai: 3 fő és sofőr
Név szerint: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
A másik két tagról dönteni szükséges.
Az önkormányzat a delegáció tagjaira biztosítást köt, a delegáció tagjait Zalakaros Város
Önkormányzatának Külföldi és Belföldi Kiküldetési Szabályzata szerinti napidíj illeti meg.
2/ A delegáció költségét a 2015. évi költségvetés testvérvárosi kapcsolatok előirányzata
terhére biztosítja.
Határidő: 2015.július 23.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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Tájékoztatás:
Novák Ferenc: A tóval kapcsolatos rengeteg minősítési, törvényességi észrevételek voltak.
Olyan dolog, ami még kevésbé ismert a következő, hogy a Minisztériumnak a Jogi és
Könyvvizsgálati Osztálya tett egy észrevételt a Közbeszerzési Döntőbizottságnak, hogy
szerintük a tó első szakaszában több észrevételt tettek a szabályosságra vonatkozóan. A
közbeszerzési döntőbizottság elutasította a jogi és felülvizsgálati főosztálynak az észrevételét
a közbeszerzéseinkkel kapcsolatban. Eltelt néhány hónap és a jogi főosztály beperelte a
bíróságon a közbeszerzési döntőbizottságot, a döntése megváltoztatására, mármint hogy
mindent rendben talált. Természetesen az érintett döntőbizottság újfent jelezte a bíróságnak,
és beterjesztette érveit, hogy szerintük ők helyesen döntöttek. Megkérdezett a bíróság
bennünket, hogy kívánunk-e beavatkozni az ügybe és a jogi tanácsadóin és a közbeszerzési
szakembereink azt tanácsolták, hogy igen. Úgyhogy még nem történt semmi, hanem ennek a
ténynek a bejelentése történt meg.
Horváth Vencel: Polgármester úr, mit vitatnak? Miért volt szabálytalan a közbeszerzés? Mi a
vita tárgya? Mit ítél a pályázatkezelő szabálytalannak?
Novák Ferenc: Kiküldjük az ügyiratot, mivel 10 jogi nyelven megfogalmazott oldal.
Horváth Vencel: Javaslom, hogy ebből a kivonatból a szabálytalanságot …
Szabóné Dr. Csányi Marianna: Csinálunk egy rövidített tájékoztatót.
Novák Ferenc: Olyan jogi nyelvezeten van 15 oldalon keresztül megfogalmazva, maradjunk
annyiban, hogy legkésőbb keddig kiküldjük a képviselők részére tájékoztatásul.
Czirákiné Pakulár Judit: Ehhez kapcsolódóan kértem, hogy ………………. hogyan áll a
másik ütem……………… (nem hallani, nem kapcsolt mikrofont) ……………… egy nagyon
gyors összefoglalót elmondasz.
Tóthné Őri Ibolya: …………. nem rövidítenek, ezek húzzák az időt.
Czirákiné Pakulár Judit: Most megkaptuk a második hiánypótlást a mai napon,
………………..
Tóthné Őri Ibolya: Nem kell semmit aláírni, hanem megint …………………… (hangzavar,
nem lehet hallani) ………. vezetőnek a jogosultságait, szóval időhúzás.
Czirákiné Pakulár Judit: …………………………. (nem kapcsolt be mikrofont, nem lehet
érteni) …. alvállalkozó, nem alvállalkozó, ………. azt is a megbízott … alvállalkozónk kell
tekintetni, ……………..
Tóthné Őri Ibolya: Igen……………….. (nem lehet hallani) ………….

Novák Ferenc: …………… (nem lehet hallani)
Tóthné Őri Ibolya: Az volt a hiánypótlás ……
Novák Ferenc: Visszaküldjük a hiánypótlást, … az államtitkárságnak, gyorsítsák meg,
másnap egy újabb……………… hetente küldenek ki újabb és újabb……………………
Tóthné Őri Ibolya:…………és így július elején tudunk csak tárgyalni majd, ha ezt tudjuk
teljesíteni egyáltalán.
Novák Ferenc: ………………. hiánypótlás ………………
Tóthné Őri Ibolya: …………… október 31. után ……………… a kivitelezőnek a …………
(hangzavar ………………, többen beszélnek, nincs bekapcsolva mikrofon)
Novák Ferenc: Összetett a kérdés kéthetente kapjuk a hiánypótlásokat, gondoljunk bele, hogy
két központi szerv sem ért egyet az utolsó anyagot kiküldjük.
Czirákiné Pakulár Judit: …………………..
(………..hangzavar, egyszerre többen beszélnek ……………..)
Tóthné Őri Ibolya: Alig teszünk eleget az egyik hiánypótlásnak kapjuk is már a másikat.
Benkőné Gulyás Edit: ………………………. (nem hallani)
Novák Ferenc: A szabálytalansági eljárással kapcsolatban keletkezett iratokat teljeskörüen és
minden képviselő számára megküldésre kerül.
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