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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. január 30-án 14,00 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Süslecz Árpád, Marton Tamás, Szirtes Balázs képviselők,
Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Szabóné Dr Csányi Marianna megbízott jegyző.
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Bácsai
Attiláné, Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető, Tóth Melinda projektmenedzser.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Deutschné Lang Erika képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1/ Karos Park Kft. Alapító Okirat módosítása, könyvvizsgálói megbízás
meghosszabbítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Alapító Okiratok hiánypótlást követő módosításának jóváhagyása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna
3/ MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programja keretében megépített műfüves
pályához oldalsó labdafogó háló felszerelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Energetikai pályázat benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Egyéb ügyek
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a 4. sz. napirend jelen ülésen ne kerüljön megtárgyalásra,
mivel megváltoztak a pályázat beadási határidők.
A napirend a 2013. február 7-i ülésen kerüljön megtárgyalásra.
Felkéri Tóth Melindát, hogy ismertesse a pályázat benyújtásban bekövetkezett változások
lényegét, ennek függvényében javasolja a napirendről levenni és a február 7-i ülésen dönteni.
Tóth Melinda: Tájékoztatást ad a 4-es napirendről. A pályázat benyújtásának első napja
változott, február 11-én lehet először benyújtani. Az energetikai táblázatok is változtak, ezen
ma is dolgoznak az energetikai szakemberek. Végleges adatok jövő héten állnak
rendelkezésre.
Novák Ferenc: Kéri, hogy a képviselőtestület értsen egyet a napirend február 7-i ülésre
történő előterjesztésével.
Novák Ferenc: Javasolja felvenni az „OCR ajánlati felhívás módosítása” című napirend
megtárgyalását, mivel a pályázati kiírás módosítása szükséges a légkábel helyett földkábel
hosszának változása miatt, ezt jóvá kell hagyni a képviselőtestületnek.
Böröcz József: Javasolja, hogy az OCR ajánlati felhívás módosítása című napirend elsőként
kerüljön megtárgyalásra, a szakértő jelenlétére tekintettel.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslatokkal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi és
ügyrendi javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ OCR ajánlati felhívás módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van Szabó István szakértő.
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Szabóné Dr Csányi Marianna: Tájékoztatja a képviselőket, hogy az ajánlati felhívás
módosítása az e.on engedélyezés után szükséges vált. Szakmai szempontból e
követelményeknek az ajánlati felhívásban való rögzítése indokolt. Szabó úr műszaki
szakértőnk tájékoztatást ad arról, hogy a változtatásokat mi tette szükségessé. Fontos, hogy
minél pontosabb legyen a felhívás, a lámpák minél előbb üzemelhessenek Zalakaroson.
Szabó István: A változás abból adódik, hogy a kábel nyomvonal légkábel helyett földkábel
lesz, valamint 9 oszlopot tartalmazott korábban, most az új terv kevesebb, 8 oszlopot
tartalmaz. Az E-on előírásai szerint megvan, kit enged dolgozni. E feltételekkel rendelkezni
kell a vállalkozónak ahhoz, hogy a hálózaton munkát végezhessen. Fontos, hogy a
lakosságnak minél kevesebb zavart okozzon a munkák során.
Böröcz József: A földkábel plusz belefér a pályázati pénzbe?
Szabó István: Ez a beadott ajánlatoktól is függ.
Novák Ferenc: Van egy keret a pályázatban, ha a kivitelezők magasabb összegért vállalják,
mint amennyi rendelkezésre áll, akkor van gond.
Böröcz József: Úgy kell ajánlatot kérni, hogy beleférjen.
Novák Ferenc: Javasolja a változás elfogadását, ennek alapján a közbeszerzési felhívást
módosítani.
Szavazásra teszi fel az ajánlati felhívás módosítására vonatozó, elhangzott javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 11/2013. (I.30.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért az OCR ajánlati felhívás módosításával az előterjesztésnek megfelelően.
2/ Felkéri a Hivatalt a közbeszerzési eljárás megindítására.
Határidő: 2013. február 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóth Melinda projektmenedzser)

Szabó István az ülésteremből távozott.
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2/ Karos Park Kft. Alapító Okirat módosítása, könyvvizsgálói megbízás
meghosszabbítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Szirtes Balázs az ülésteremből távozott.

Novák Ferenc: A határozati javaslat 4 részből tevődik össze, ismerteti.

Szirtes Balázs az ülésteremben megjelent.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 12/2013. (I.30.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./A Karos Park Kft. Alapító Okiratát módosítja az előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti
módosító okirattal.
2./ . Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2. sz. melléklete szerint.
3./ A Karos Park Kft. Könyvvizsgálójának Szíjártóné Gorza Klára Zalaegerszeg, Stadion u. 8.
szám alatti lakost 2013. február 1. napjától - 2016. május 31. napjáig bízza meg.
Díjazását változatlan összegben: 49.083,- Ft/hó + Áfa állapítja meg.
4./ Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselőtestület határozatát az Alapító okirat módosító
okiratával és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal együtt a Karos Park Kft.
részére küldje meg a cégnyilvántartásba történő bejegyzés céljából.
Határidő: 2013.január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann mb. jegyző
Biczó Tamás az ülésteremből távozott.
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3/ Alapító Okiratok hiánypótlást követő módosításának jóváhagyása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Minimális formai hibákra tett észrevételt a Kincstár az alapító okiratok
vonatkozásában. A formai átvezetéséhez is képviselőtestületi döntés szükséges. Javasolja
elfogadni a határozati javaslatot.
Szavazásra teszi fel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 13/2013. (I.30.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakarosi Óvoda, Könyvtár és Bölcsőde Alapító okiratának módosítását az 1. számú
melléklete szerint jóváhagyja.
2./A Zalakarosi Óvoda, Könyvtár és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okiratát a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja.
3./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásához kapcsolódó okiratokat
(Alapító Okirat, Megállapodás, SZMSZ) a 3. számú melléklet szerint jóváhagyja.
4./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az Okiratok megküldéséről.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann mb.jegyző
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4/ MLSZ országos labdarúgó pályaépítési programja keretében megépített műfüves
pályához oldalsó labdafogó háló felszerelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ismerteti az előterjesztést.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 14/2013. (I.30.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1.
Egyetért az MLSZ országos labdarúgó pályaépítési program keretében épült műfüves
pályához oldalsó labdafogó háló felszerelésével. Felkéri a polgármestert, hogy ezen
szándékát írásban jelezze az MLSZ felé.
2.
Tudomásul veszi, hogy a labdafogó háló megrendelését és felépítését a pálya
megépítéséhez hasonlóan az MLSZ intézi.
3.
A kiegészítő labdafogó háló Önkormányzatra eső részét, kb. 305.000 F-ot a 2012. évi
pénzmaradvány terhére biztosítja.
Határidő: 2013. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Tájékoztató:

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a sportudvar helyzetének megoldására - műanyag pálya, iskola
kerítés vonatkozásában - tegyünk javaslatot a február 7-i ülésre.
A Ny-i oldalon a kerítés rossz állapotban van.
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El kell dönteni, hogy érdemes-e dupla kerítést létrehozni, a pályákat és a sportudvart is
körbekeríteni. Az iskola Ny-i oldalán a játszótérnél le kell zárni a területet, hogy a gyerekek
biztonságban legyenek.
A sportpálya körüli kerítés állapota is rossz a Ny-i és k-i oldalon. Érdemes lenne a műanyag
pályát bekeríteni, de érdemes-e dupla kerítést megépíteni, mivel komoly anyagi
következményei vannak.
Szirtes Balázs: A salakos pályával kezdünk-e valamit, javítva lesz-e? Pályázati formában
készült, a rendbe tételről gondoskodni kell.
Novák Ferenc: A pálya minőség vizsgálata eljuttatásra kerül a képviselőkhöz.
Tóth Melinda: 2016. dec. 31-ig van fenntartási kötelezettség erre.
A Záév végezte a munkálatokat. Minőségi iratokkal alátámasztották, hogy jó minőségű a
salak, a műszaki ellenőr elfogadta a teljesítést.
Szirtes Balázs: Akkor minden rendben van?
Tóth Melinda: 2009-ben a Záév és a műszaki ellenőr ezt nyilatkozta.
Novák Ferenc: Szükséges-e plusz salakozás a pálya állapota miatt, kérdés. A víz elvezetés
problémáját is meg kellene oldani. A futópályán megáll a víz. Nézzük meg a költségvetés
előkészítésekor, a karbantartásoknál, javításoknál bele kell tenni, prioritás felállításával.
Süslecz Árpád: Javasolja, hogy a külső kerítést komolyan kell venni. A sportpályához tartozó
gyeprészt állatok látogatják, a gyerekek abban futkosnak. A közparkokban is a kaszáláskor
kaszáló dolgozóknak a ruhájára, szájába fröcsköli a gép az ürüléket. Ezért fontos a
körbekerítés. A gyerekek lefekszenek a fűre, nem kellene kutyapiszokba feküdni, és a
kaszáláskor is problémás.
Este sok kutya van az utcán, javasolja a külső bekerítést.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a költségvetésbe a bizottságok javasolják betervezni.
A gyerekek több alkalommal a kerítés tetején másznak át, nem a kaput használják, ez is
tönkreteszi a kerítést. Strapabíró kerítést kell építeni.
A pénzügyi bizottsági ülésen jussanak konszenzusra, javasolja.

Tájékoztatja a képviselőket és a lakosságot, hogy 2013. február 7-én soros képviselőtestületi
ülés lesz.
2013. február 18-án 18 órakor Lakossági Fórum kerül megtartásra az általános iskola
aulájában, ahol az önkormányzat beszámol a végzett munkáról, tájékoztatják a lakosságot a
változásokról, átadásra kerül a környezetszépítő verseny díjazottjai részére az elismerés.
Kéri, hogy a képviselők vegyenek részt a fórumon.
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Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részvétel és 14,30 órakor a nyílt
ülést bezárta.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő
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