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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 100/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 9., 13., 14., 21., 22., 23., 24., 25., 36., 37., 38. számú
napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés
b./ és c./ pontjára.

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 114/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra:
- felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a külterületi utakon a súlykorlátozás fenntartása
mellett, a külterületi mezőgazdasági területeken gazdálkodók milyen feltételekkel tudják
díjmentesen megközelíteni birtokaik művelése céljából a mezőgazdasági területeket.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 115/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Képviselő-testület a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló beszámolót
121.167 e Ft eredeti bevételi előirányzattal,
136.720 e Ft módosított bevételi előirányzattal,
136.908 e Ft bevételi teljesítéssel
121.167 e Ft eredeti kiadási előirányzattal,
136.720 e Ft módosított kiadási előirányzattal,
133.642 e Ft kiadási teljesítéssel
3.266 e Ft összes maradvánnyal amelyből
500 e Ft kötelezettségekkel terhelt maradvány,
2.766 e Ft szabad maradvány
elfogadja.
Határidő: 2016.április 5.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 116/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi munkájáról előterjesztett beszámolót
elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájában
a költséghatékonyság és a gazdálkodási szemlélet erősítése jelenjen meg.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 117/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az önkormányzat 2015. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót jelen
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2./ felkéri a polgármestert, hogy a beruházások, felújítások üzembe helyezésekor készült
műszaki kartonokról adjon tájékoztatást a képviselőtestület számára.
Határidő: azonnal, 2. pont esetében 2016. június 23.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető – 1. pont vonatkozásában
Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető – 2- pont vonatkozásában

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 118/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A képviselőtestület elfogadja a parlagfű elleni védekezés 2016. évi feladatairól szóló
munkatervet és elrendeli annak ütemterv szerinti végrehajtását.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy a feladatok előkészületeiről és a program végrehajtásáról
tájékoztassa a képviselőtestületet.
3. A Parlagfű akció díjazására 35.000 Ft értékben ajándékutalványokat biztosít a 2016. évi
költségvetés önkormányzati kiadások címen a személyi juttatások terhére. Az
ajándékutalványok megvásárlására felhatalmazza a Hivatalt.
4. felkéri a polgármestert, jelentessen meg újságcikket a Karosi Krónikában a parlagfű mellett
melyek azok a gyomok, amelyek nagyon allergének, azokról nyújtson a lakosság számára
ismertetőt.
5. kéri a jegyzőt, hogy következetes hatósági intézkedésekkel szerezzen érvényt annak, hogy a
parlagfű és egyéb gyom általi szennyezettség minél kisebb mértékű legyen a településen.
Határidő: 2016. október 30. , 2016. május 31. – 4. pont vonatkozásában
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző)

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 119/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenyre vonatkozó
pályázati felhívásra Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évben is csatlakozzon a pályázati
programhoz.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: Pályázati felhívás szerint
(2016. május 31. jelentkezési határidő, fotók és szöveges bemutatkozás
megküldése)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 120/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§.
(6) szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – elkészített átfogó értékelést az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az előterjesztést a Zala Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámhivatali Osztályának küldje meg.
Határidő. 2016. május 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 121/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A település 2015. évi egészségügyi ellátásáról szóló beszámolót jelen előterjesztés, illetve
mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 122/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ elfogadja a Zalakaros város sportjáról szóló beszámolót.
2./ felkéri a város sportszervezőjét, hogy a 2017-2020.évre vonatkozó sport koncepciót
legkésőbb 2016. novemberi soros ülésre terjessze a képviselőtestület elé jóváhagyás céljából.
Határidő:2016. október 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Krampek Mihály TE elnöke, Stégli János sportszervező.

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 123/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Képviselőtestülete a települési értéktár eddigi tevékenységéről szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Novák Ferenc az Értéktár Bizottság elnöke
Operatív felelős: Sinkovics Norbert a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 124/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ az épített környezet értékeinek védelméről szóló 27/2005. (XII.16.) számú önkormányzati
rendelet végrehajtásának tapasztalatairól készült tájékoztatást tudomásul veszi, valamint
felkéri a polgármestert a rendelet felülvizsgálatának elkészíttetésére a főépítész bevonásával.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 125/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ jóváhagyja a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei intézményegységének módosított
szakmai programját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Szenyéri Lászlóné mb. intézményvezető

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 126/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felhatalmazza a polgármestert a Szociális Alapellátó Központtal az előterjesztés szerinti
módosító megállapodás aláírására, melyben az 1./; 3./; 5./; 6./ pontok módosulnak. A
módosítás 2016. május 1. napjától lép hatályba.
2./ a Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatti épület I. emelet 3. számú irodáját 2016. május 1.
napjától 10.000,- Ft/hó bérleti díj ellenében Zalakarosi Turisztikai Egyesület számára
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó Zalakarosi Turisztikai Egyesülettel
kötendő bérleti megállapodás aláírására.
3./ felkéri a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnökét, gondoskodjon arról, hogy a kerékpáros
ház működéséhez kapcsolódó tevékenység jelenjen meg a Zalakarosi Turisztikai Egyesület
olyan alkalmazottja munkaköri leírásában, akinek a munkavégzési helye a Tourinform Iroda,
úgy hogy a pályázati feltételrendszernek való megfelelés biztosított legyen.
4. felkéri a polgármestert, hogy a Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatti épület nem használt
irodahelyiségeinek gondozását, felügyeletét a településgondnokságon keresztül biztosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens - 1-2 pont vonatkozásában
Koma Ildikó – 3. pont vonatkozásában, határozat kivonat megküldése a
Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke és Molnár Veronika Tourinform
iroda vezető részére
Torma László aljegyző – 4. pont vonatkozásában – településgondnokság
részére utasítás adás

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 127/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ az OTP Bank Nyrt-t bízza meg Zalakaros Város Önkormányzata költségvetési
elszámolási számla és alszámláinak vezetésével határozatlan időtartamra 2016. június 1-jétől,
azzal, hogy a szerződő felek írásbeli nyilatkozattal minden hónap első napjával mindennemű
pénzügyi kötelezettség vállalás nélkül felmondhatják, e döntésükről 30 nappal a változtatást
megelőzően kötelesek egymást értesíteni, a szerződés hatályba lépésétől számított 2 év múlva
a szerződést felül kell vizsgálni.
2./ felhatalmazza a Polgármestert a bankszámlaszerződés aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 128/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Szijártóné Gorza Klárával (8900 Zalaegerszeg, Stadion u. 8.) a könyvvizsgálói feladatok
ellátására 2016. április 30-ig kötött megbízási szerződés időtartamát változatlan feltételekkel
2018. április 30-ig meghosszabbítja 100.000+ÁFA Ft/hó, azaz bruttó 127.000 -Ft/hó
megbízási díj ellenében.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Dr. Szentgyörgyvölgyi
Eszter, jogi referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 129/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a lakóhely környezeti állapotáról szóló intézkedési tervet elfogadja, azzal, hogy a tervben
szereplő feladatok valamint az utak és járdák állapotfelmérése és felújításuk költségbecslése
rangsorolva a felhasználható forrás megjelölésével kerüljön vissza a májusi soros testületi
ülésre.
2./ felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő Panoráma utca 42-44 ingatlanok
vízelvezetése tárgyában az előterjesztésben szereplő javaslat helyett olyan megoldást
kerestessen, hogy a vízelvezetés milyen módon oldható meg, úgy, hogy a jelenleg fennálló
problémák ne jöjjenek újra létre.
Határidő: 2016. május 19. – 1. pont vonatkozásában
2016. június 23. – 2. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri ibolya városfejlesztési osztályvezető

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 130/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./bérbe adja a tulajdonában lévő Zalakaros, 293 hrsz.-ú ingatlan É-i részének 900 m 2
nagyságú területrészét Stump József vállalkozónak vidámpark elhelyezése céljából 2016.
július 01- és 2016. szeptember 01 közötti időszakra, 400.000 Ft./bérleti időszak bérleti díj
ellenében, valamint felhatalmazza a polgármestert, a bérbeadással kapcsolatos bérleti
szerződés elkészíttetésére és aláírására.
2./ bérbe adja a tulajdonában lévő Zalakaros, 293 hrsz.-ú ingatlan É-i részének 900 m 2
nagyságú területrészét Big Show Time Kft részére cirkusz elhelyezése céljából 2016. július
04- és 2016. augusztus 28. közötti időszakra, 400.000 Ft./bérleti időszak bérleti díj ellenében,
valamint felhatalmazza a polgármestert, a bérbeadással kapcsolatos bérleti szerződés
elkészíttetésére és aláírására.
Határidő: 2016. május 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 131/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatni kívánt, „Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának az
ipari parkok, iparterületek fejlesztése Zalakaroson fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP1.1.1-15
felhívásra
pályázatírási,
projektmenedzsmenti,
projekt
előkészítési,
pályázatmenedzselési feladatok ellátása.” tárgyú, Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumot elfogadja.
2./ Felkéri a közbeszerzési szakértőt, hogy regisztrálja a közbeszerzést a Közbeszerzési
Adatbázisba, lássa el elektronikus aláírással és küldje ki ajánlattevők részére az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumot.
3./ felkéri a polgármester, hogy kérje fel a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezetőségét, hogy vizsgálja
meg, az ipari parkban való esetleges részvételi pályázaton elinduljon és ezt a középtávú
fejlesztéseinél figyelembe vegye.
4./ felkéri a polgármestert, hogy a pályázaton történő sikeres részvétel érdekében a rendezési
terv módosítását soron kívül indítsa el.
Határidő: 2016. május 23.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Tóth Enikő projektmenedzser
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 132/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros város településszerkezeti tervének módosításáról az alábbiak szerint dönt:
1.) E határozat 1. sz. mellékletét képező településszerkezeti terv módosításának leírása
elfogadásra kerül.
2. E határozat 2. sz. mellékletét képező, 2016 dátummal ellátott módosított településszerkezeti
terv a mellékletben jelölt tervezési területek határán belül elfogadásra kerül.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
1. sz. melléklet: településszerkezeti terv módosításának leírása
Településszerkezeti terv leírásában a vegyes rendeltetésű területek meghatározása a
következők szerint módosul:
vegyes területek (településközpont és intézményi vegyes területek)
A településközpont vegyes rendeltetés lakó- és egyéb funkciók egy övezetben történő
elhelyezését jelenti az OTÉK értelmezése szerint. Településközpont vegyes területként
szabályozott a Hegyalja utca és Kapitány köz sarkán lévő 3 telek, melyek közül az egyiken
kereskedelmi funkció található. Településközpont vegyes terület található a Zrínyi Miklós
utca mindkét oldalán, ahol lakóépületek és néhány intézmény (orvosi rendelő,
gyógyszertárak) helyezkedik el, valamint a Gyógyfürdő tér északi és keleti oldalán.
Intézményi vegyes területként szabályozottak a Napnyugat köz északi oldalán lévő oktatási
intézmények (általános iskola, óvoda), a rendőrség és orvosi rendelő területe, a Zrínyi Miklós
utca és a Jegenye sor sarkán lévő tűzoltóság és mentőszolgálat telke, valamint a Gyógyfürdő
tér déli oldalán lévő szálloda épületek és szolgáltató ház telkei, valamint a Gyógyfürdő
tömbjének északnyugati sarkán a gyógyhelyi látogatóközpont területe.
Településszerkezeti terv leírásában a vegyes a település területi mérlege az alábbiak
szerint módosul:
3. A település területi mérlege

A település közigazgatási területének egészére vonatkozó, az eltérő területfelhasználási
kategóriába tartozó meglévő és tervezett területek meghatározása és összegzése hektárban.
Zalakaros - Területi mérleg
meglévő

terület (ha)

tervezett

Beépítésre szánt területek
Lk (Kisvárosias Lakóövezet)

0,81

1,26

2,07

Lke (Kervárosias Lakóövezet)

65,25

72,52

137,77

Lf (Falusias Lakóövezet)

9,84

45

54,84

Vt (Településközpont Vegyes)

2,16

1,21

3,37

0

3,57

3,57

1,32

2,95

4,27

3,9

14,67

18,57

19,15

40,16

59,31

0

3,21

3,21

14,41

0,92

15,33

Ksz (Különleges szakrális)

0,52

0

0,52

Ksp (Különleges sportterület)

5,95

25,98

31,93

104,24

-1,07

103,17

Zk (Zöldterület, közkert)

1,51

1,63

3,14

Zp (Zöldterület, közpark)

5,59

3,27

8,86

118,36

316,09

434,45

25,91

6,39

32,3

Má (Általános Mezőgazdasági)

452,36

57,29

509,65

Mk (Kertes Mezőgazdasági)

226,66

0

226,66

V (Vízgazdálkodási Terület)

22,41

1,14

23,55

Vi (Intézményközpont Vegyes)
Gksz (Gazdasági,kereskedelmi szolgáltató)
Gip (Gazdasági, egyéb ipari)
Üü (Üdülőházas Üdülőterület)
Kk (Különleges kemping terület)
Kst (Különleges strand terület)

Beépítésre nem szánt területek
Köu (Közlekedési terület)

Eg (Gazdasági Erdőterület)
Ev (Védelmi Erdőterület)

Tk (Természet közeli terület)
Kt (Különleges- Temető)
Kb-p (Különleges- pincesor)
Kb-sp (Különleges - Sport)
Kb-sze (Különleges- Szennyvíz)

Összesen:

0

7,98

7,98

3,14

0

3,14

0

12,54

12,54

6,9

0

6,9

0

16,18

16,18

1723,28

2. sz. melléklet: módosított településszerkezeti terv (Külön pdf fájlban is)

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 133/2016. (IV.28.) számú határozata:






Képviselőtestület:
1./ Egyetért a forgalmi rend változásokra tett javaslatokkal, és az alábbiakat rendeli el:
A Termáltó és Ökopart parkoló forgalmi rendjének rendezése érdekében a parkoló útjának
déli ágára egy kötelező haladási irány jelzőtáblát, az északi ágra behajtani tilos jelzőtáblát,
valamint elsőbbségadás kötelező jelzőtáblát kell kihelyezni. A parkolóhoz vezető bejárati útra
megállást tiltó jelzőtáblát, valamint 30 km/h sebességcsökkentő táblát kell kihelyezni.
Az árurakodás segítése érdekében Fürdő déli bejárata melletti útszakasz „meglévő
mozgáskorlátozott parkoló” és a Termál út közötti szakaszára várakozni tilos kivéve
árurakodás jelzőtábla kihelyezését rendeli el.
A Bodahegyi útra fekvőrendőr elhelyezését rendeli el.
2./ felkéri a polgármestert, hogy a fürdő területén található, de a termáltó és ökopart felé is
nyitó étterem raktárának megközelíthetősége miatt tegye lehetővé az áruszállító gépjárművek
a fürdőnek az ún. vízmű védterületének az É-Ny-i sarkáig behajthassanak és várakozzanak az
áruszállítás idejére.
3./ felkéri a polgármestert, vizsgálja meg, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő, de
jelenleg használaton kívüli táblák vagy olyan táblák, amelyek után nem történik bérleti
díjfizetés saját önkormányzati tulajdonú területre vagy engedéllyel magántulajdonú területre
történő kihelyezését, ezáltal jobban előjelezni az esetleges parkolókat.
4./ A forgalmi rend változás miatt felmerült költségeket (táblák kihelyezése) a 2016. évi
költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítja.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 134/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ hozzájárul ahhoz, hogy a Morgens Design Kft.-vel (Nagykanizsa, Fő u. 10.) Zalakaros
város honlapjának megújítására kötött vállalkozási szerződés teljesítési határideje 2016. május
15- re módosuljon.
2./ felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Interpelláció:

Benkőné Gulyás Edit: A Temető utcai árokkal kapcsolatosan kaptam észrevételt hogy nagyon
nagyon büdös az árok és mindaddig amíg most majd májusban elénk kerül az utak, árkok
felújítása, tisztítása, addig is szeretnénk ha megtörténne ennek a tisztítása hogy ne legyen
……
Novák Ferenc: Köszönöm szépen. Nyilván csak egy átmosással lehet segíteni rajta illetve az a
kérésem hogy a képviselő asszony és tudom hogy képviselő urat meg engem is megkerestek
ez ügyben, kérem azt hogy amikor a következő alkalommal az utak, járdák állapotára szó van
és tárgyal a képviselőtestület az anyagi források függvényében a szükséges teendőket, vegyük
fel azokat a terveket amelyek ennek az ároknap a problematikájának a megoldására születtek
az elmúlt 10 évben hogy a képviselőtestület ezzel szembesülhessen, és anyagi forrásokat
hozzárendelve ezt a problémát meg tudja oldani. Tehát az lenne a kérdésem hogy ehhez a
kérdéshez így nyúljunk
akkor hozzá és akkor erről kapjunk egy tájékoztatást.

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 101/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ nyílt licit keretében értékesíteni kívánja a Zalamerenye külterület 091/56 hrsz-ú erdőnek
Zalakaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő területrészét.
2./ felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás kibocsátására, azzal, hogy az érintett
ingatlanon tulajdonnal rendelkezőket a értékesítésről külön értesíteni kell.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 102/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Termáltó és Ökopartnál lévő vendéglátó egységben lévő vizesblokk üzemeltetését a
Karos-Park Kft 2.375.000,-Ft+ Áfa összegű ajánlata alapján a Képviselőtestület által
meghatározott nyitvatartási időre biztosítja.
2./ A Karos-Park Kft közszolgáltatási szerződésének -WC üzemeltetési – 5.számú mellékletét
kibővíti az 1. pontban meghatározott feladattal.
3./ Felkéri a Karos-Park Kft ügyvezetőjét, hogy a módosított közszolgáltatási szerződése
alapján az üzleti tervének módosítását terjessze elő a júniusi soros ülésre.
4./ A Gránit Zrt. ajánlatának figyelembevételével a látványtó üzemeltetési költségre éves
becsült költségként (átalánydíj) nettó 2 525 e Ft + 682 e Ft Áfa (bruttó 3 207 ezer Ft-ot), a
csúszdák üzemeltetési költségre éves becsült költségként (átalánydíj) nettó 6 767 e Ft + 1
827 e Ft Áfa (bruttó 8 594 ezer Ft-ot) az üzemeltetési szerződésben meghatározott
bontásban.
A Gránit Zrt.-nek 2017. január 15-ig kell elszámolni az átalánydíjról teljesítéssel.
Az üzemeltetés költség részét képezi a Gránit Zrt. által a csúszda üzemeltetésére megkötött
felelősségbiztosítás.
5./ a könyvvizsgálói véleményeket is figyelembe véve egyetért azzal, hogy a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. és a Karos- Park Kft. a tó üzemeltetésével kapcsolatban felmerült
költségeik után, a költség 1%-át kitevő jutalékot számolhassanak fel.
6./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a csúszda üzemeltetéséhez kapcsolódó pénz szállítási
feladatok megoldására kért ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatott benyújtóval szerződést
kössön, olyan tartalommal, hogy a pénzszállító számolása nélkül zárt és sérthetetlen
kazettában az önkormányzat számlavezető bankjában kerüljön a pénz átadásra és
megszámolásra.
7./ a csúszda üzemeltetéséhez szükséges, TÜV elvárásoknak eleget tevő szükséges
beszerzésekre 1.201 e Ft forrást biztosít a 2016. évi önkormányzati költségvetés általános
tartaléka terhére.
8./az üzemeltetési utasításban és a feladat felsorolásban meghatározott üzemeltetési
költségeket az önkormányzat a 2016. évi költségvetésének dologi kiadásainak terhére
biztosítja.

9./ Felhatalmazza a polgármestert a Csetneki Ügyvédi Iroda által készített látványtó
üzemeltetési és csúszdaüzemeltetési szerződések aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető, Magyarné Kovács Judit
pénzügyi oszt.vez.,Krampek Mihály vezérigazgató, Biczó Tamás ügyvezető, Csetneki
Ügyvédi Iroda

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 103/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Proform szállodaépítés ügyében felkéri a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatóját, hogy
kérje be az építtetőtől a 10 %-os készültséget igazoló dokumentumot, ennek birtokában a
képviselőtestület tudomásul veszi, hogy a szerződésből eredő további teendőket a
vezérigazgató jogszerűen megteheti.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó – határozatról értesteni a Gránit Gyógyfürdő Zrt-t

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 104/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros zártkert 2050 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonrészén kívüli 1906/3382
tulajdoni hányadát nem kívánja megvásárolni.
A döntésről a tulajdonostársakat értesíteni kell.
2/ felkéri a polgármestert, ha szükséges földmérő bevonásával készítesse el az önkormányzati
tulajdonú ingatlanok teljes körű felmérését és tegyen javaslatot az ingatlanok hasznosítására.
3./ felkéri a polgármestert, hogy tegyen javaslatot arra, hogy a kizárólagos önkormányzati
tulajdonú zártkerti ingatlanok közül melyeket lenne célszerű kivonni a művelés alól.
Határidő: 2016. május 20. – 1. pont vonatkozásában
2016. szeptember 30. – 2. és 3. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófevédelmi referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 105/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zalakaros, külterület 061/9 hrsz-ú ingatlanból Csuha Gyuláné Zalakaros, Fő u. 55.
szám alatti lakos részére a telek déli telekhatárával párhuzamosan 6 m széles
területrészt értékesít 300 Ft/m2 áron (420 m2) útkialakítás céljából azzal, hogy az
útkialakítás során felmerülő valamennyi költség (földmérői munkarészek költségei,
telekalakítási eljárás költségei, adásvételi szerződés költségei, útkialakítás költségei,
stb…) a Vevőt terhelik.
2. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről a kérelmezőt
tájékoztassa.
4. felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a mezőgazdasági területek
megközelítésének lehetőségét, különös tekintettel, ahol épített kerékpárút van, hogy
milyen műszaki megoldások szükségesek, hogy a gépek a mezőgazdasági területekre
be tudjanak jutni, illetve ne tegyék tönkre a kerékpárutakat.
Határidő: 2016. június 10. – 1-3 pont vonatkozásában
2016. december 31. – 4. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófevédelmi referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 106/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1./ felkéri a polgármestert, hogy az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő.
2./ felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen arról, hogy azok a civil szervezetek, akik nem
szabályosan töltötték ki a támogatásigénylési adatlapot, a szabályos és teljes körű kitöltést a
következő soros testületi ülés időpontjáig tegyék meg.
3./ a Zalakaros Sportjáért Közalapítvány részére a tormaterem nyílászáró cseréjéhez
biztosított TAO pályázati támogatáshoz kapcsolódó önrész biztosítására 2 300 000 Ft
támogatást biztosít a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
4./ felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a Zalakarosi Vállalkozók Szövetségének
elnökét, hogy a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár által rendezett és intézmény
költségvetésében szereplő gyermeknap és civil nap rendezvényre társszervezőnek kérje fel.
5./ az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi szervezeteket részére nyújt
támogatást:
5.1./ A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítványnak mindösszesen 6.500 ezer forintot
az alábbi bontásban:
a megyei 3. osztályú felnőtt labdarúgó csapat működési költségeire 1.729.eFt-ot,
TAO pályázat (labdarúgás) önereje és a TAO-ban el nem számolható költségek, TAO
labdarúgás utánpótlás és tárgyi eszköz beszerzésre 1.340 eFt-ot,
TAO kosárlabda utánpótlás tárgyi eszköz beszerzéséhez pályázati önerőre 459 eFt-ot,
az Alapító Okiratba foglalt célok megvalósítására, működtetési költségekre (könyvelői
díjra, könyvvizsgálói díjra, pályázati ügyintézői és egyéb díjakra) Zala Megyei Sportnap
megrendezésének támogatására (erre 200 e Ft-ot biztosítani szükséges) 2.972 eFt összeget.
5.2./ Kanizsa Diákkosárlabda Klub Nagykanizsa részére a Zalakroson tartandó 24. Nemzetközi Leány

Kosárlabda Utánpótlás Torna támogatására 300 e Ft összeget,
5.3. A Karos Sprint Úszóklub működésének támogatására 1 700 e Ft összeget
5.4. Zalakaros és Térsége Sportegyesület a szakosztályai működésének, versenyeztetésének pályázatban
szereplő költségeinek támogatására 1 867 e Ft összeget
5.5./ Sensei Németh Budo Akadémia Sportegyesület részére sportversenyeken való részvétel,
terembérlet, gyermekek nyári edzőtáborában szállás támogatására 400 e Ft összeget
5.6./ A Kanizsa Lovasklub Sportegyesület a Zalakaros-Behiákpuszta lovas pályán kettes fogathajtó
bajnokság megrendezéséhez 152 e Ft összeget.
5.7./ Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél az alapvető működtetéshez szükséges költségekhez,
verseny felkészülésre, valamint gépjármű fenntartásra összesen 250 e Ft összeget
5.8./ Zalakarosi Polgárőr Egyesület működtetési költségeire, járőr szolgálat biztosítására,
jármű javítására, felszerelés beszerzésére összesen 200 e Ft összeget
5.9./ A Zalakarosi Közbiztonságáért Közalapítvány működési költségeire, a nyári „Kortárs
segítő” felkészítő tábor költségeire, távcsővásárlásra és könyvelési díjra, alapvető működési
költségekre 400 e Ft összeget
5.10./ A Zalakarosi Kulturális Egyesület működési költségére, Folklór est lebonyolítására,
100 e Ft összeget
5.11./ a Zalakaros Új Templomáért Közalapítvány az orgona karbantartására és 5 db hangfal
és kellékeinbek fedezetére 800 e Ft összeget
5.12./ az EUROHÁZ 2000 Egyesület közhasznú tevékenységének támogatására, valamint
Szeniorok Iskolája Zalakaroson létrejöttéhez összesen 50 e Ft összeget
5.13./ a Zala Megyei Önkormányzat a zalavári történelmi emlékpark működési költségeire
összesen 150 e Ft összeget biztosít támogatásként.
5.14./ A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtárnak 2.181 ezer Forint támogatást biztosít az
alábbi célokra:
- Ezüst Klubnak 350 ezer Forintot- színház, kirándulás, rendezvények költségeire,
- Bottal fogó néptánccsoportnak 250 ezer Forintot- új koreográfiához, eszközök
pótlásához, busz költséghez,
- Dalárda vegyes karnak 350 ezer Forintot- színpadi megjelenés fejlesztéséhez, éves
kirándulás költségeihez, évzáró ünnepségük megrendezéséhez.,
- Rügyecske Táncegyüttesnek 159 ezer Forintot- népviseleti ruhadarabok vásárlására,
új koreográfia készítéshez,

-

Búzavirág csoportnak 30 ezer Forintot – Óvodások táncos mozgásfejlesztéséhez
Gyöngyvirág népi gyerekjáték csoportnak 12 ezer Forintot – ruhák pótlására.
Zöld Ág néptánccsoportnak 250 ezer Forintot- új koreográfiához, eszközök
pótlására, autóbusz költséghez.
Zalakarosi Női Karnak, 300 ezer Forintot- koncerlátogatásra,
Karosi Fúvósok Együttesnek 480 ezer Forintot, kották, a pályázatban szereplő
eszközbeszerzéshez (mágneses filctábla, nagyméretű szőnyeg, bongó, állvány, pólók,
hangtechnikai eszközök).

5.15./ a Zala Megyei Íjász Szövetség, valamint a Zalakarosi Vállalkozók Szövetsége részére
nem biztosít támogatást.
6./ A nonprofit szervezetek támogatásának pénzügyi forrásait az alábbiak szerint biztosítja:
- a sportcélú támogatásokra 10.000 e Ft-ot a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/2.
pontja terhére
- az egyéb támogatásokat a költségvetési rendelet 7. számú melléklet I/1. pontja terhére 5000
e Ft összegben, ebből az intézmény pótelőirányzati támogatási kérelmét 2 181 e Ft összegben
biztosítja.
- 50 e Ft-ot a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosít.
7./ Felhatalmazza a polgármestert a 3. és 5. pontokban nevesített támogatási szerződések
aláírására.
Határidő: 2016. május 31. – 3-7 pontok vonatkozásában
2016. május 19. – 2. pont vonatkozásában
2016. szeptember 30. – 1. pont voantkozásában előzetes munkaanyag elkészítése
2016. október 30. – 1. pont vonatkozásában végleges javaslat elkészítése
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető – 1-7 pontok tekintetében, 1.
pont vonatkozásában szakmai javaslatok a rendelet módosítására
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens – 1. pont vonatkozásában

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 107/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 10/2004. (IV.21.) számú rendeletében biztosított jogkörében:
1/ KIVÁLÓ TANULÓ kitüntető díjat adományozza:
Csöndör Kamilla 8. osztályos tanuló részére (8749 Zalakaros, Hársfa u. 8.)
Példás magatartásáért, kiemelkedő szorgalmáért, kiváló tanulmányi eredményéért,
közösségi munkájáért elismeréséül.
2/ A kitüntető díj az iskola tanévzáró ünnepségen kerül átadásra.
Határidő: 2016. június 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző
3/ A pénzügyi fedezetet - Oklevél, Emlékplakett költsége és nettó 20.000,- Ft – a 2016. évi
önkormányzati költségvetés személyi juttatásai terhére biztosítja.
Határidő: 2016. június 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna

Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 109/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 10/2004. (IV.21.) számú rendeletében biztosított jogkörében:
I.

ZALAKAROS DÍSZPOLGÁRA kitüntető címet adományoz:
Dr Péterffy Zoltánné részére
Az oktató-nevelő munkában és a zalakarosi iskola megszervezésében és
vezetésében végzett munkásságának elismeréséül.

II.

ZALAKAROSÉRT kitüntető díjat adományoz:
Puchheimi Német-Magyar Egylet részére
Zalakaros és Puchheim települések közötti negyed évszázados kapcsolatok
példaértékű ápolásáért elismeréséül.

III.

ZALAKAROS TURIZMUSÁÉRT ÉS VENDÉGLÁTÁSÁÉRT kitüntető díjat
nem adományoz.

IV.

ZALAKAROS KULTÚRÁJÁÉRT kitüntető díjat adományoz:
Bottal-fogó együttes részére
A táncegyüttes belföldön és külföldön elismert tevékenyégének elismeréséül.

V.

ZALAKAROS SPORTJÁÉRT kitüntető díjat adományoz:
Jankovics Attila részére (levelezési cím: Zalakaros, Park u. 87.)

A sportért, a sportolókért, az utánpótlásért végzett elkötelezett, példamutató és
eredményes munkájáért elismeréséül.

VI.

ZALAKAROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT kitüntető díjat adományoz:
1/ Varga Zoltánné részére (levelezési cím: Balatonmagyaród, Petőfi u. 14.)
Több mint három évtizedes, lelkiismeretes, szorgalmas, precíz munkavégzéséért
elismeréséül.
2/ Baloghné Fábos Éva részére (levelezési cím: Zalakaros, Seregély u. 11.)
Az óvodás korú gyermekek körében végzett lelkiismeretes és következetes
munkájáért, 30 éves szakmai tevékenységéért elismeréséül.
3/ Kovács Zoltánné részére (levelezési cím: Zalakaros, Hegyalja u. 82.)
Hosszú idő óta végzett példás nevelőmunkájáért, következetes, lelkiismeretes
munkavégzéséért elismeréséül.

VII.

„ZALAKAROS IFJÚ TEHETSÉGE” díjat adományoz:
Horváth Tamara részére (levelezési cím: Zalakaros, Kapitány köz 8.)
Évek óta tartó kiegyensúlyozott munkájáért, példamutató szorgalmáért, a
művészeti csoportokban végzett kimagasló kulturális tevékenységéért elismeréséül.

VIII. ZALAKAROS EMLÉKPLAKETT elismerő díjat adományoz:
1/ Halász Imre részére
Zalakaros és a fürdő történetének tudományos feldolgozásáért, a település
népszerűsítésében végzett munkássága elismerésül
2/ Strobl család (Strobl Gábor, Antal Anita, Strobl Ábel, Strobl Áron, Strobl Anna)
részére (levelezési cím: Zalakaros, Liget u. 22/b.)
A sport iránti elkötelezettségükért, e téren végzett kiemelkedő tevékenységükért, a
civil életben vállalt aktív szerepükért elismeréséül.
2/ A kitüntetések a Város Napján kerülnek átadásra.
Határidő: 2016. június 15. (kitüntető díjak megrendelése)

2016. június 25. (kitüntetettek tájékoztatása, meghívó kiküldése)
2016. július 15. (kitüntetés átadása)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr Szentgyörgyvölgyi Eszter (kitüntető díjak megrendelése)
Koma Ildikó (kitüntetettek tájékoztatása, meghívása a Város Napi
ünnepségre)
Novák Ferenc polgármester (kitüntetések átadása)
3/ A pénzügyi fedezetet – Díszoklevél, Oklevelek, Plakett, Emléklap plakettek költsége
és a 80.000,- Ft értékű tárgyjutalom – a 2016. évi önkormányzati költségvetés személyi
juttatásai terhére biztosítja.
Határidő: 2016. június 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 110/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A szakmai zsűri értékelése alapján, a kiírási feltételek megfelelésével
1. Zalakaros Város Fehér Bora címet Takács László termelő tónai fajtájú borának ítéli oda.
2. A fehér borból összesen 400 litert 340 Ft/l áron megvásárol, palackozott fehér bor esetén
530 palackot 650 Ft/palack áron.
3. Zalakaros Város Vörös Bora címet Cezar Winery termelő Merlot Extraordinarii fajtájú
borának ítéli oda.
4. A borból összesen 400 palackot bruttó 1.000 Ft/palack áron megvásárol.
5. Felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a palackozót
tájékoztassa arról, hogy a palackozónak nincs reklám elhelyezési lehetősége a palackozáskor.
6. A Város Borának következő évi árát az inflációval növelt áron állapítja meg vagy az
alábbiakban javasoltak szerint:
Fehér bor palackozott: 700 Ft/üveg
Fehér bor nem palackozott: 400 Ft/liter
Vörös bor palackozott: 1050 Ft/üveg
Vörös bor nem palackozott: 650 Ft/liter
Határidő: 2016. május 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Sinkovics Norbert a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna

Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 111/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I.
1./ egyetért azzal, hogy 2016. január 1-jétől a Karos- Park Kft. ügyvezetője nem premizált
vezetőként szerepeljen.
2./ a Karos- Park Kft ügyvezetőjének illetményét 2016. január 1-jétől visszamenőleg 50 e Fttal megemeli, a többlet bérköltséget az önkormányzat az általános tartalék terhére biztosítja a
Karos- Park Kft. részére.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető- a határozatról a KarosPark Kft. ügyvezetőjét értesíteni kell

II.
A képviselőtestület

1./ egyetért a Karos- Park Kft. ügyvezetője által benyújtott bérfejlesztési javaslattal valamint
azzal, hogy a Kft létszámkerete 1 fő adminisztratív feladatokat ellátó munkatárssal bővüljön
május 1-től, azzal, hogy a bérfejlesztésből közvetlenül csak fizikai munkairányító részesülhet.
2./ hozzájárul a Karos-Park Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés 2 144 000 Ft-tal történő
emeléséhez, melynek fedezetét a költségvetés általános tartalékából biztosítja.
3./ felkéri a Polgármestert, hogy az átdolgozott közszolgáltatási szerződést a júniusi soros
testületi ülésre terjessze elő.
4./ felkéri a Karos- Park Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kft. 2016. évi üzleti tervét a határozatban
foglaltakkal a májusi soros testületi ülésre dolgozza át.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás Karos- Park Kft. ügyvezetője
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

III.

1./ egyetért azzal, hogy a Karos- Park Kft 1 db. Fiat Doblo kishaszon-gépjárművet szerezzen
be saját forrásból zártvégű pénzügyi lízing konstrukció keretében, azzal a kiegészítéssel, hogy
az autó nem az ügyvezető kizárólagos használatába kerüljön, hanem az ügyvezető és az
ügyvezető által megnevezett és feljogosított személyek használhassák a gépjárművet.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás Karos- Park Kft. ügyvezetője

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 112/2016. (IV.28.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Kovács József beruházási városüzemeltetési ügyintézőt, Zalakaros Város Önkormányzat
Képviselőtestületének a lakások bérletéről szóló 10/2006.(IV.21.) számú rendelete 10.§. (1)
bekezdésében meghatározottak alapján az Önkormányzat tulajdonában álló Zalakaros, Liget
u. 28/b. szám alatti lakás bérlőjének 2016. április 29. napjától kijelöli. A lakás adatai:
címe: 8749 Zalakaros, Liget u. 28/b.; szobák száma: 1/2 szoba; komfort fokozata: komfortos;
a bérlemény nagysága: 17 m2. A bérleti szerződés időtartama 2016. április 29.–től a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalnál fennálló munkaviszonyáig, legfeljebb 5
évre. A bérleti díj mértéke 6.120 Ft./hó.
2./ felhatalmazza a polgármestert a 10/2006. (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet előírásai
szerinti szerződés megkötésére, az önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díj
ellenében.
3./ A határozatról a kérelmezőt értesíteni kell.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 28-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 113/2016. (IV.28.) számú határozata:
I.
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, a Magyarország – Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 20142020 pályázat keretén belül szeretne megvalósítani egy új kerékpárutat a meglévő kerékpárút
átépítésével valamint új nyomvonalon kialakítandó új kerékpárút építésének engedélyezési
tervdokumentációjának elkészítése tárgyú eljárásban:
- az eljárást az eredményessé nyilvánítja;
- az eljárás nyertese a Linakron Mérnöki Iroda Kft. (8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy Antal u.
10) nettó 1.550.000,- Ft + Áfa = 1.968.500,- Ft ajánlati árral.
2./ a tervezési díj költségét az önkormányzat a 2016. évi költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy aláírja a tervezői szerződést az építési engedélyezési
tervek elkészítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
II.
A Képviselőtestület
1./egyetért az INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program
keretén belül Krizevci (horvát) településsel közös pályázat benyújtásával a Zalakaroson
megvalósuló kerékpárút kiépítése és felújítása tárgyában.
2./felhatalmazza a polgármestert további tárgyalások folytatására a pályázat benyújtása
céljából.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Tóth Enikő projektmenedzser

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

Szabóné dr.Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2016. május 24.
Szabóné dr.Csányi Marianna
Jegyző

