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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 134/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 85/2011. (IV.07.) számú Képviselőtestületi határozatán alapuló Zalakaros
Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatát, annak
mellékletét és függelékét az alábbi módosításokkal jóváhagyja:
a/ Az Szmsz-ben rögzíteni szükséges, hogy a jegyző és aljegyző együttes
akadályoztatása esetén a helyettesítési feladatokat a Hatósági Osztályvezető látja
el.
b/ A létszámok vonatkozásában meg kell jelölni, hogy a 0,5 fő eltérés a főépítészi
státusz.
2/ Zalakaros Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata
kapcsán az alábbi feladatokat kéri megvizsgálni:
a/ A közterület-felügyelet munkarendjére vonatkozó egyéni munkarend
elkészítésére és annak megvizsgálására felkéri a Polgármesteri Hivatalt azzal,
hogy a munkarend módosítására figyelemmel szükség szerint az Szmsz-t a testület
elé kell ismételten terjeszteni.
Határidő: 2011. junius 9.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
b/ Az Szmsz 6. számu mellékletét aktualizálva szükség szerint módosítva az
Ámr.és az Áht-ra figyelemmel a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2011. junius 9.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
c/ Az elektronikus ügyintézés és iktatás, illetve levelezőrendszer kiszélesítése
érdekében a lehetőségeket vizsgálni szükséges.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
d/ A 2011. évi költségvetési ör.II. negyedévi módosításakor a létszámokat
munkajogviszony szerinti bontásban kell feltüntetni.
Határidő: 2011. julius 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ A Polgármesteri Hivatal Szmsz-e hatályba lépésének időpontja: 2011. május 4.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a struktúraváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
A szabályzatot jogszabályváltozás, belső szervezeti változás vagy feladatváltozás
során módosítani kell.
Határidő: 2011. május 4.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 135/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása és a Hévízi Kistérség
Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Jankó Bt.-vel konzorciumban
megvalósuló a „Balaton térség turisztikai vonzerejének növelése” felhívására
benyújtott „ Termál- Völgy- Kis-Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai szolgáltató
hálózat” című NYDOP-2.1.1/F-09-2009-0004 számú projekt keretében önerőként
biztosítja a pályázati támogatásból nem fedezett zalakarosi kerékpáros központ
kiviteli tervének elkészítését 800.000 Ft + ÁFA, összesen 1.000.000 Ft összegben
2011. évi költségvetése fejlesztési célu általános tartalék terhére azzal, hogy ezzel
a 100/2010. (V.20.) számú Képviselőtestületi határozatban Zalakaros Város által
ezen pályázathoz biztosított önrész összege kiegészül. (megemelkedik)
2./ Megbízza a Társulás munkaszervezetét a projekt megvalósítására kötött
Együttműködési Megállapodás 1./ szerinti módosításának elkészítésével.
3./ Megbízza a Társulás munkaszervezetét, hogy amennyiben lehetőség lesz rá,
kezdeményezze a kiviteli terv költségének pályázat keretében történő
elszámolását.
4./ A pályázatok elkészítése során pályázat írója illetve az építéshatóság jobban
kísérje figyelemmel, hogy milyen engedélyekre, tervekre van szükség egy
pályázathoz.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 136/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A partnertelepülési kapcsolatokról szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Hozzájárul ahhoz, hogy Novák Ferenc polgármester képviselje a települést
Puchheim (Németország) település városavató ünnepségén, 2011. május 17-19.
közötti időszakban.
A nemzetközi kapcsolatok költségeit - az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően- engedélyezi.
Felhatalmazza a Polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:

Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző
Határidő: 2011. május 6. és folyamatos
2/ Egyetért azzal, hogy az Önkormányzat készíttessen egy 5 éves idő távlatra
szóló Nemzetközi kapcsolati tervet, amelyben a jelenlegi testvérvárosi kapcsolatok
fejlesztési irányait, illetve a jövőbeni (Ausztria- Szlovénia ) testvérvárosi
kapcsolatok fejlesztésének lehetőségeit - elsődlegesen onnan, ahonnan turisták
érkezése várható - tartalmazza.
Határidő: 2011. december 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A nemzetközi kapcsolatok bővítésére vonatkozóan kéri a lakosság
kezdeményező szerepét.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 137/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Módosítja a 111/2011. (IV.07.) számu határozata 1. pontját az alábbiak szerint:
A kiállítás megszervezésének költségét, legfeljebb 500.000,- Ft-ot a Zalakaros
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése általános tartaléka terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a kiállításhoz kötődő szerződés aláírására.
A határozat egyéb rendelkezéseit hatályában fenntartja.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 138/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 107/2011.(IV.7.) számú képviselőtestületi határozatával Nagykanizsa Megyei
Jogú Városa és Zalakaros Városa között kötendő együttműködési megállapodás
tervezetet jelen tartalmi formájában módosítva elfogadja.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét képező
együttműködési megállapodás aláírására.
3/ A megállapodás aláírása érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
Határidő: 2011. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 139/2011. (V.03.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért a bölcsőde melletti játszótér K-i és D-i oldala bekerítésével.
A bekerítéshez szükséges anyagi forrást, bruttó 400 eFt-ot a 2011. évi
költségvetési tartalék terhére biztosítja.
A megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére és a megbízási szerződés
aláírására felhatalmazza a Polgármestert.
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Határidő: 2011. május 31.
2011. július 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

1

Módositotta a 163/2011. (VI.09.) sz. Kt. határozat

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 140/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elrendeli, hogy a közterületen lévő parkokba, bekerítetlen játszóterekre „Kutya
bevitele tilos” táblák kerüljenek kihelyezésre.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
2/ Elrendeli, hogy 2010. október hónapban készült felmérés alapján a településen a
kereszteződések beláthatósága, balasetveszély megszüntetése érdekében a
szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
(Hegyalja u., Gyöngyvirág sor, Szilágyi cukrászda, Termál u. Zalakomár felé
vezető út, stb.)
Fel kell kérni a Karos Park Kft-t, hogy a balesetveszélyes helyek megszüntetése
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Azonnal (2011. junius 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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3/ Elrendeli a régi településrészen, Zalakomártól Garabonc felé É-ra vezető
útrészen az árkok kitisztítását a Karos Park Kft-vel kötött vállalkozási szerződés
szerint.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Képviselőtestületi ülésen
hangminősége érdekében, a technikai fejlesztésre vonatkozóan a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
5/ A felszíni vízelvezetéssel érintett Hegyalja- Liget utcákban a K-szegély – járda
közötti szakaszon a földterület eligazítása, befüvesítése érdekében a szükséges
intézkedéseket meg kell tenni, szükség szerint a Karos Park Kft. bevonásával.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
2

Határidő hosszabbitás a 11/2012.(II.09.) sz. Kt. határozattal

6/ Az elvégzendő munkák anyagi forrását a 2011. évi költségvetés terhére, illetve a
Karos Park Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján az abban rögzítettek
szerint biztosítja.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 141/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a napirendben szereplő
- 5. sz. „Ajánlattételi felhívások elbírálása a közbeszerzési eljárások
lebonyolítására”,
- a 6. sz. „Rendezvénytér közbeszerzési és műszaki ellenőrzési ajánlattételi
felhívásának jóváhagyása”,
- a 7. sz. „Gránit Gyógyfürdő Zrt. ügyében döntések”,
- a 8/1/ sz. „Men-Dan Zrt. ügye”
- a 8/2/ sz. „Bíróság levele, sport hotel ügyében” című
napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./
pontja alapján.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 142/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros, 2011 évi építési beruházásai közbeszerzési eljárásainak eljárói és
közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátása”,
valamint: „Zalakaros,2011. évi árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés közbeszerzési
eljárásainak eljárói és közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátása”-ra kiírt közbeszerzési
eljárása tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása
tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek minősíti.
2/ a/ A Zalakaros, 2011. évi árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés közbeszerzési
eljárásainak eljárói és közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására
I. helyen a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 1037.Bp. Viharhegyi dűlő 16498 hrsz.,
a/ Általános Iskola
b/ Hulladékszállitás
c/ Villamos energia

Nettó
150.000,- Ft
250.000,- Ft
150.000,- Ft

Ft összegű ajánlatát,
a II. helyen CEU Tender Kft. 1016 Budapest, Avar u. 8/B.
a/ Általános Iskola
b/ Hulladékszállitás
c/ Villamos energia

Nettó
200.000,- Ft
280.000,- Ft
200.000,- Ft

Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2/ b/ A Zalakaros, 2011. évi építési beruházásai közbeszerzési eljárásainak eljárói és
közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására
I. helyen a Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda 1037.Bp. Viharhegyi dűlő 16498 hrsz.,

a/ Kilátó u.
b/ Ujfalu
c/ Zrinyi u.
d/ Közvilágitás
e/ Energia
f/ Panoráma u.

Nettó
150.000,- Ft
150.000,- Ft
650.000,- Ft
150.000,- Ft
150.000,- Ft
150.000,- Ft

Ft összegű ajánlatát,

a II. helyen CEU Tender Kft. 1016 Budapest, Avar u. 8/B.
a/ Kilátó u.
b/ Ujfalu
c/ Zrinyi u.
d/ Közvilágitás
e/ Energia
f/ Panoráma u

Nettó
175.000,- Ft
180.000,- Ft
690.000,- Ft
180.000,- Ft
175.000,- Ft
180.000,- Ft

Ft összegű ajánlatát fogadja el.
3/ A közbeszerzési feladatok ellátásának költségét a 2011. évi költségvetés terhére
jóváhagyja.
4/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Határidő: 2011. május 6.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 143/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata szerinti
felhatalmazás alapján a fedett rendezvénytér kialakítása tárgyú általános egyszerű
közbeszerzési eljárást indít a közbeszerzési bizottság által jóváhagyott (a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) ajánlattételi dokumentációk alapján
2011. május 6-ával.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásával a közbeszerzési eljárás dokumentációjának aláírására.
3/ A beruházás várható költsége bruttó 22.000.000,- Ft, saját forrásból biztosított, a
2011. évi költségvetés beruházásoknál tervezett összeg terhére.
4/ Az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás kapcsán a fedett rendezvénytér
kialakításával az engedélyokirat/célokmányban foglaltakra tekintettel egyetért.
5/ Az ajánlattételi felhívás vonatkozásában a képviselőtestület tudomásul veszi az
ülésen elhangzott Jegyzői tájékoztatót az előleg fizetési biztosítékról.
Határidő: 2011. május 6. (ajánlattételi felhívás megküldése)
2011. május 25. (beadásra)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 144/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja az un. fedett rendezvénytérre kiirt, az előterjesztés mellékletét képező
műszaki ellenőrzésére vonatkozó ajánlattételi felhívást, azzal, hogy a 4. pontban a
kivitelezés befejezéseként szeptember 6-a kerüljön megjelölésre.
2/ Az ajánlattételi felhívás 8.2. pontjának második bekezdését az alábbi
módosítással fogadja el:
- Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlat beadását megelőző 3 éven
belül nem teljesített legalább 2 eredményesen lezárult nettó 25 millió Ft értéket
meghaladó építési beruházás műszaki ellenőri feladatot.
3/ A beruházás becsült költsége kb. 22 millió Ft szintén rögzítésre kerüljön a 2.
pontban.
Felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozattal elfogadott tartalmú ajánlattételi
felhívás aláírására.
Határidő: 2011. május 6.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 145/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi
részvényese az alábbiakat javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra:
1. A „gyógyfürdő gyógyvizes kútjainak vízkő-mentesítési technológiája”
elnevezésű eljárás Gránit Gyógyfürdő Zrt. általi kizárólagos hasznosítására
vonatkozóan kerüljön sor Horváth Vencel 8749 Zalakaros, Kossuth u. 9. szám alatti
lakossal hasznosítási szerződés aláírásra, figyelemmel arra, hogy Horváth Vencel
jelentős mértékben részt vett ezen eljárás kidolgozásában és a Gránit Gyógyfürdő
Zrt.-nél való bevezetésében, e technológiát évek óta a társaság érdekében
alkalmazza, melynek következtében a társaság meghatározott anyagi előnyökhöz
(megtakarításhoz) jutott.
A felek között idáig elszámolás nem történt, ezért egy megállapodás keretében
kerülne sor ennek a rendezésére.
2. Az 1. pontban megjelölt megállapodás tartalmára vonatkozóan az alábbiakat
javasolja elfogadásra a Közgyűlésnek:
- A Gránit Gyógyfürdő Zrt. és Horváth Vencel megállapodnak abban, hogy a
Horváth Vencel a maga részéről –egyszeri, egyösszegű ellenérték fejében- a fent
megjelölt eljárás kizárólagos hasznosítására engedélyt ad a Gránit
Gyógyfürdőnek időbeli korlátozás nélkül.
- A hasznosítási engedély alapján a Horváth Vencelt megillető díjazás/ellenérték –
amelynek megállapítása során a figyelembe lett véve az elmúlt évek során az eljárás
alkalmazásával elért megtakarítás - összesen bruttó 7.800.000,-Ft, azaz hétmilliónyolcszázezer forint.
- A megállapodásban rögzíteni szükséges hogy Horváth Vencel a fenti összegen
túlmenően a Gránit Gyógyfürdő Zrt-vel szemben az eljárás kizárólagos hasznosítási
engedélyéért további követelése nincs; az ilyen igény előterjesztésének és
érvényesítésének jogáról a jelen okirat aláírásával kifejezetten lemond.
- A kizárólagos hasznosítási engedély a Gránit Gyógyfürdő Zrt. jogutódjára is
kiterjed. Jogutódlásnak tekintendő az, amennyiben a Gránit Gyógyfürdő Zrt. a
gazdasági társaságokról szóló törvény szerint átalakul, vagy társasági formát vált.
Amennyiben a Gránit Gyógyfürdő Zrt. jogutód nélkül szűnik meg, a jelen
megállapodás megszűnik.
- a díjazás a jelen megállapodás megkötése előtti időszakra vonatkozik függetlenül
attól, hogy a Felhasználó tovább hasznosítja a technológiát

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban rögzítettek szerint az
önkormányzat érdekeit a Közgyűlésen képviselni szíveskedjen.
Határidő: 2011. május 27.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 146/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi
részvényese az alábbiakat javasolja a Közgyűlés számára elfogadásra:
- javasolja a Közgyűlésnek Horváth Vencel a Gránit Gyógyfürdő Zrt.
vezérigazgatójának visszahívását 2011. május 31. napjával.
- javasolja a Közgyűlésnek egyetértését abban, hogy a Munka Törvénykönyve 87. §
(1) bekezdésének a.) pontja alapján a Gránit Gyógyfürdő Zrt. és a vezérigazgató (
munkavállaló ) megállapodjanak abban, hogy a Vezérigazgató munkaviszonyát a
Gránit Gyógyfürdő Zrt. kezdeményezésére 2011. május 31. napjával közös
megegyezéssel megszüntetésre kerüljön az alábbi feltételekkel:
- a vezérigazgató 2011. május 31. napjáig köteles munkát végezni, ezt követően a
munkaviszonya megszűnése napjáig a felgyülemlett szabadságát fogja tölteni.
- Fentiekre figyelemmel a vezérigazgató a munkakörét az utolsó munkában töltött
napig, azaz 2011. május 31. napjáig átadni köteles az időközben megválasztott új
vezérigazgatónak. A felek megállapodnak abban, hogy a Munkavállaló munkaköre
a visszahívásának bekövetkeztével és az új vezérigazgató megválasztásával
vezérigazgató helyettesre változik, s ezen munkakörben kerül foglalkoztatásra a
munkaviszony megszűnésének napjáig
- a Munkavállaló a munkaviszonyának megszűnésekor –az addig járó bérén felülösszesen bruttó 2.000.000,-Ft, azaz bruttó kétmillió forint bérjellegű kifizetésben
részesül – figyelemmel a határidő előtti megszüntetésre.
2. Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi

részvényese az alábbiakat javasolja a Közgyűlés számára elfogadásra:
- javasolja 2011. május 10. napjával a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatói
tisztségének betöltésére pályázat kiírását az előterjesztés mellékletét képező kiírás
szerint.
- javasolja, hogy a pályázat május 11-én kerüljön meghirdetésre azzal, hogy a
pályázat benyújtásának határideje 2011. május 25-e.
- javasolja, hogy a jelentkezési határidőt követő napon megtartandó
Képviselőtestületi ülésen hozott személyi javaslatot a közgyűlés május 27-én
tartandó ülésén tárgyalja és döntsön a kinevezésről.
3/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban rögzítettek
megvalósítása érdekében a Gránit Gyógyfürdő Zrt. alapszabálya alapján, mint a
többségi tulajdonú részvényes képviselője, indítványozza rendkívüli közgyülés
összehívását.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén a fent
meghatározottak szerint az önkormányzat érdekeit képviselje.
Határidő: 2011. május 27.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 147/2011. (V.03.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az MD Zrt. végrehajtást kérőnek a CILLOG Kft. adós elleni 40.411.122,- Ft jogkövetelés és járulékai ügyében Dr
Csetneki Gábor ügyvéd bevonásával a végrehajtót keresse fel, folytasson
tárgyalásokat, és tegye meg az előkészítő lépéseket.
2/ Az árverési hirdetmény megjelenését követően ismételten a képviselőtestületi
ülésen kell a témát tárgyalni.
Határidő: 2011. május 26.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. május 3-án megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 148/2011. (V.03.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Felkéri Dr Csetneki Gábor ügyvédet a Sport Hotelben lévő szobák használata
ügyében a Zala Megyei Bírósággal kötött megállapodás kapcsán az alábbi tartalmú
levél megfogalmazására:
A Zala Megyei Bíróság tájékoztatása szükséges arról, hogy Zalakaros város
Önkormányzata fenntartja korábbi álláspontját változtatás nélkül azzal, hogy
amennyiben ezen keretek között megegyezésre nem kerül sor, akkor Zalakaros
Önkormányzata és a Zala Megyei Bíróság között a Sport Hotelben lévő
szobahasználatra kötött megállapodást meghiúsultnak tekintjük.
Felhatalmazza a Polgármestert a levél aláírására.
Határidő: 2011. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011. május 18.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

