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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 34/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) és a Dr.
Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda (1024Bp. Széll Kálmán tér 5. I/1.) között
fennálló „közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítási és tanácsadói feladatai”
tárgyában megkötött megbízási keretszerződést 2015. március 1-től – 2016. február
29-ig meghosszabbítja. A díjak a 2014. évi szerződésében foglalt összegekkel
megegyezőek.
2. Felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné Dr Csányi Mariann, jegyző
(operatív felelős: Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens)

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 35/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 3., 4., 14. és 16. számu napirendek zárt ülés keretében
történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára tekintettel, a
nyílt ülést követően.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 36/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Hangulat utca vízelvezetésének megoldásával egyetért a következő módon:
A Banyavölgyi utcával párhuzamos csapadékvíz elvezető csatorna nem része ennek a
beruházásnak, tekintettel arra, hogy az ott lévő árok 90 %-ban megvan. Ezt az árkot mintegy
30-50 fm hosszban a Karos-Park kft. ahol hiányzik, kitisztítja közmunka keretében az
önkormányzat és a kft. közti közszolgáltatási szerződés keretén belül többletforrás igénye
nélkül.

2/ A jelenlegi ajánlatokat nem fogadják el. Mind vízjogi engedély vonatkozásában, mind a
szolgalmi jog bejegyzésével együtt több alternatívára kell ajánlatot kérni, amelyikben az
ominózus beépítésre szándékolt telken a beépítéshez szükséges mértékig zárt
csapadékcsatornát kell kialakítani, úgy hogy a víz nem a Banyavölgyi út melletti árokba van
lehozva, hanem a legközelebbi 0162 hrsz-ú erdőtulajdonossal egyezségre jutva, a levezetett
csapadékvíz az erdőben lesz szétterítve. Amennyiben a tulajdonos hozzájárul, akkor ezt az
ajánlatot kell kidolgozni.

3/ Amennyiben nincs egyetértés, akkor a másik alternatíva jön szóba, oly mértékben, amilyen
mértékben takarékosan megvalósítható.
4./ A műszaki megoldásra a szolgalmi jog bejegyzésére a szükséges szerződéskötésre
előirányzott 720 eFt költséget biztosítja. A tervezés feltétele a tulajdonosokkal előre
megkötött szerződés.

5/ A tervkészítés során és az előre a tulajdonosokkal írásba foglalt okiratokat követően a
tervezői költségbecslés alapján valamint a végleges árajánlat alapján a kivitelezés meg fog
történni. úgy, hogy jelenleg nem automatikusan biztosítja az 5 millió Ft-ot, hanem az
általános tartalékból 3 millió Ft céltartalékba helyez nevesítetten a Hangulat utca
vízelvezetésének megoldására. Amikor a végleges ajánlatok bejönnek, akkor kell dönteni az
esetleges további források biztosításának szükségességéről.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző)

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 37/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Egyetért a forgalmi rend változásokra tett javaslatokkal, és az alábbiakat rendeli el:
 A Hegyalja utcai parkoló járdától való elkülönítése érdekében a járdát festéssel
kell elkülöníteni, valamint „Parkoló” jelzőtáblát kell kihelyezni.
 A Banyavölgyi és a Harangláb utcákban az 50 km/h sebességkorlátozás
bevezetése érdekében jelzőtáblákat kell kihelyezni valamennyi útcsatlakozásban.
 A Gyógyfürdő tér forgalmi rendjének megváltoztatása érdekében az
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla áthelyezéséről és a forgalmi rend változásra
felhívó tábla elhelyezéséről, valamint az útburkolati jelek felfestéséről is
gondoskodni szükséges, oly módon hogy a Gyógyfürdő tér K – Ny irányban
haladó útjáról lekanyarodó É – D irányú út (MenDan Appartmanház előtti út) lesz
a felsőbbrendű út, míg a K – NY irányban haladó útról egyenesen továbbhaladó
(Kemping felé vezető út) lesz az alsóbbrendű út.
 A felső pavilonsor melletti útszakaszt (az Aqualand északnyugati sarkától keleti
irányba az első útcsatlakozásig) egyirányúvá nyilvánítja, a forgalmi rend változás
miatt a szükséges jelzőtáblák (behajtani tilos, jobbra kanyarodni tilos, stb..)
kihelyezéséről gondoskodni kell.
 A Zrínyi utcai buszmegállóknál a megállóhely közúti jelet fel kell festeni.
2. A Termál úton 2 rakodási hely kiépítését, valamint a déli bejárat melletti út
egyirányúsítását nem támogatja.
3. A forgalmi rend változás miatt felmerült költségeket (táblák, felfestések) a 2015. évi
költségvetésben biztosítja.
4. Mivel a tó projekt megvalósulásakor jelentős forgalmi átrendeződés jöhet szóba a
belső parkolókra és egyebekre is figyelemmel. A megépítés előtt ennek a
felülvizsgálatára, illetve a gyalogjárda szükségességének és lehetőségének
megvizsgálására térjenek vissza.
Határidő: 2015. március 15.
4. pont- a tó projekt megvalósulásakor
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési referens

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 38/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár bölcsődei, óvodai és könyvtári

intézményegységében valamint a konyhán 2015. július 13-tól július 24-ig tartó nyári leállás
idejét jóváhagyja.
2./ Felkéri a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjét,
hogy a szülőket a nyári zárva tartásról tájékoztassa.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Farkas Tibor Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetője

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 39/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Egyetért azzal, hogy a közvilágítás bővítés előterjesztés I-II. pontjában nevesített
közvilágítás bővítési feladatok megvalósuljanak, bruttó 1 millió Ft-ig. A testületi
döntést követően bármikor indítható a kivitelezés a likviditástól függően. Felkéri a
Hivatalt, hogy a 2015. évben megvalósítani kívánt közvilágítás bővítések
megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. (igénybejelentés
megküldése, tervezésre, kivitelezésre pályázati felhívás közzététele)
2. Felkéri a Hivatalt, hogy a tervezésre és a kivitelezésre beérkezett ajánlatokat terjessze
a Képviselőtestület elé.
3. Javasolja, hogy készüljön egy tanulmányterv, ami feltérképezi a közszolgáltatási
szerződés mellékletében lévő összes lámpatest vonatkozásában, hogy ésszerűen lehete lámpatest cseréket megcsinálni, úgy hogy az energia megtakarítási költség és a
beruházási költség hogyan viszonyul egymáshoz, ezekben látni lehet a viszonyítási
számokat, hogy a jelenleg lévő pályázatokba befogadható-e. Ez elkészül, testület elé
kerül, a testület kiírhat egy tervezési és egy kivitelezési pályázatot, figyelembe véve a
kellő lobbi erőt a tervezésnél és az esetleges kivitelezésnél.

4. A tanulmányterv készítésére ajánlati felhívást kell kérni, erre a polgármestert fel kell
hatalmazni, a beérkezett ajánlatokat a testület elé kell terjeszteni. Az 1. és 4.
pontokban jelölt feladatok forrása a tárgyévi költségvetés fejlesztési célú céltartalék 5.
pontjában nevesített villamoshálózat bővítés céljára elkülönített céltartalék.
5. Javasolja Talián János önkéntes felajánlását elfogadni, a hivatalon belüli energetikai és
közvilágítási tanácsadás vonatkozásában. Jegyző asszony írásban Talián Jánost kérje
fel.
Határidő: 2015. február 28. és folyamatosan
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési üi.)

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 40/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár óvodai intézményegységében
engedélyezi az óvodába felvehető maximális gyermeklétszámot 3 fővel megemelni,
csoportonként 1 fővel a 2014/2015-ös tanévre.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Farkas Tibor Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár
intézményvezetője

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 41/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1)
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalakaros „Gyógyhelyi központ fejlesztés”
kialakítására építészeti ötletek beszerzésére építészeti ötletpályázatot indítson el.

2)
egyetért az 1. sz. mellékletben bemutatott tervpályázati kiírással és az ott szereplő
határidő sorral.

3)
egyetért a tervpályázat díjazására (2.000.000,- Ft) és a szakértő zsűri honoráriumának
fedezetére szolgáló 200.000,- Ft-os költségfedezet mértékével, melynek fedezetét az
önkormányzat 2015.évi költségvetésének általános terhére biztosítja.

Határidő:
A pályázat kiírása:
e-mailben)

2015 március 2. (a meghívott tervezők értesítése:

Kérdések beadásának határideje:

2015 március 6.

Kérdések írásban való megválaszolása:

2015 március 10.

A tervezési helyszín bemutatása:

2015 március 12.

Tervpályázat beadási határideje:

2015 április 22. 10.00 óra

Tervbírálat:

2015. április 23.

Eredményhirdetés: a pályázat beadását követő következő testületi ülés után 2 nappal emailben
(Szerződéskötés a kiválasztott tervezővel: 2015. május 4.

Az építési engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének határideje legkésőbb: 2015.
augusztus 03.)

Felelős:

Novák Ferenc Polgármester

(Operatív felelős:Klie Zoltán főépítész, Tóthné Őri Ibolya beruházási referens, Magyarné
Kovács Judit pü-i oszt. vez.)

4) A lakossági fórum időpontja: 2015. március 16. (hétfő) 17,00 óra. Helye: általános iskola.
A fórumon egy napirend keretében a gyógyhelyi fejlesztési elképzeléseket meg kell ismertetni
a lakossággal.
Határidő: 2015. március 16.
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. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 42/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 278/2009. (XI.26.) számú határozatával
elfogadott, többször módosított Non-profit Szabályzata 6. § alapján a civil szervezetek
működésének elősegítése érdekében a támogatások átláthatósága és kiszámíthatósága
érdekében pályázatot hirdet az alábbi célokra:

a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények
támogatása;
c) a szervezetek pályázati önrészének támogatása;
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében végzett
tevékenység támogatása,
e) turisztikai, idegenforgalmi célok támogatása.
f) testvérvárosi kapcsolatok támogatása.
g)Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása
h)Egyházi , vallási célok támogatása
i)Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
j) Közművelődési tevékenység támogatása
k)Szociális, karitatív célú felhasználás
l)Zalakaros és kistérségben élő gyermekek táboroztatása
m)Borturizmus népszerűsítése
n)Zalakarost népszerűsítő kiadványok, prospektusok,

o)Egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó tevékenységek, prevenció, ( pl. Véradások, szűrő
vizsgálatok megszervezésére, lebonyolítására )
p)Idegenforgalmi szempontból jelentős a településen megvalósuló sport, kulturális
rendezvény
r)Nemzetközi kapcsolatok céljára
s)Települési sportfeladatok céljára
sa/ versenysport, utánpótlás nevelés működési támogatása,
sb/ eredményességi támogatás, ha a sport támogatására fordított összeg erre lehetőséget
ad,
sc/ diáksport támogatása,
sd/ rendezvény-támogatás,
se/ előre nem tervezett sportesemények támogatása, ha a sport támogatására fordított
összeg erre lehetőséget ad,
sf/ sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása,
sg/ sportlétesítmények felújításának, fejlesztésének támogatása,
sh/ új sportlétesítmények építésének támogatása, ha a sport támogatására fordított
összeg erre lehetőséget ad.

Nem támogathatók a nonprofit szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény
vagy más jogszabály tiltja.

A pályázaton részt vehetnek a szabályzat hatálya alá tartozó azon társadalmi szervezetek –
alapítványok, egyesületek stb. – (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a munkaadói és
munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító egyesületek), amelyeket a
bíróság a pályázati kiírás időpontjáig nyilvántartásba vett és az alapító
okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson ténylegesen
folytatják.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.
A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere, 8749
Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb 2015.
április 30-ig.
A döntést követően a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselőtestület döntéséről.

A pályázati támogatások felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető
szabályait, valamint a benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmát és a pályázat feltételeit
részletesen jelen pályázati felhívás mellékletét képező non-profit szabályzat tartalmazza.

Az odaítélhető támogatás összegét a 2015. évi költségvetés 7. sz. melléklete az alábbiak
szerint tartalmazza:

I.

Működési célokra

1.

Nonprofit szervezetek pályázataira

2.

Sportegyesületek támogatására

5 000
10 000

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás
kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos
internetes honlapján, valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget téve a
kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.

Határidő: 2015. március 8. (közzététel)
2015. április 30. (döntés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 43/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elhatározza a 2015. évi Startmunka program keretén belül 46 fő közfoglalkoztatott
alkalmazását 2015. március 01. és 2016. február 29. közötti időszakban, valamint a
programmal kapcsolatban az önerőt, a mezőgazdasági program esetében 94.433 Ft-ot, a közút
karbantartási program esetében pedig 205.575 Ft-ot a 2015. évi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítja.
A 46 fő létszámot azzal a kikötéssel fogadja el, hogy ez szükséges és elfogadott a város
közterületi és közüzemi munkáiknak a végzéséhez, de olyan többletlétszámot nem tartalmaz,
ami esetlegesen a munkavégzésre demoralizáló lehetne.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kovács Melinda településstratégiai referens
2/ A Karos Park Kft-n belül a térkőgyártás során a minőségbiztosításért egy ember feleljen,
legyen erre egy felelős személy az ügyvezető által kijelölve.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás ügyvezető
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. március 23.

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 44/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Novák Ferenc polgármester 2015. évi szabadság tervét elfogadja.
Határidő: ütemezés szerint március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
Felelős: Zalakaros Város Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai
Bizottság Elnöke
Operatív felelős: Tóth Zoltánné igazgatási ügyintéző

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 45/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért Zalakaros Város Fehér Bora cím területi kiterjesztésével a Dél-Zalai Hegyközség
településeire.
Határidő: 2015. február 28. és folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Farkas Tibor Blokk vezető
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 46/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyidejűleg felhatalmazza a
polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási Megállapodás aláírására.
2./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével 2015.
február 28. napjáig tájékoztassa a Társulás alelnökét.
Határidő: azonnal ill. 2015. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 47/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Hozzájárul a Zalakaros által a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáért fizetendő
hozzájárulás 150 Ft/gondozási nap összegre történő emeléséhez, a 180.000 Ft többletkiadást a
költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást aláírja.
3/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulásában résztvevő településekre vonatkozóan a társulási
feladatok finanszírozása vonatkozásában településekre lebontva számításokat, kimutatásokat
kell készíteni, amelyet írásos formában az alpolgármester asszony rendelkezésére kell
bocsátani.
Határidő: 2015. március 15.
2015.március 30. (3.pont)
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. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 48/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1/ Felkéri a polgármestert, hogy a Zalaispának írjon levelet, amiben kéri azt, hogy a
hulladékudvarnak az ő általuk pályázati pénzből való kivitelezését 2015. június 30-ra
ütemezzék. Ennek megfelelően a saját beruházásaink ütemezését ezen időpontra kell
ütemezni. Vizsgálat tárgyává tegyék a megépítés mellett átrakó kialakításának helyét.
2/ A zárt szennyvíztároló kialakítására a ZERO ENERGGY HOUSE Kft. ajánlatát fogadja el
összesen bruttó 356.616, Ft mértékben, forrása a betervezett 1,2 millió Ft-os külön alap, úgy
hogy a kivitelezést a Zalaispa kivitelezésével egy időben a Park Kft. szervezi és annak a
kivitelezésnek a határidejéhez annak a technológiájához igazítva elkészíti.
3/ Az eddigi előmunkálatokat, ami az önálló kút és önálló vízmű és önálló vízszolgáltatás
vonatkozásában a döntéseket visszavonja ezzel kapcsolatos további munkálatok végzése nem
lesz. Az előzetes árajánlat alapján, ami bruttó 4100 eFt egy önálló Zalakomári útról
lecsatlakozó 110-es nyomóvezetékkel, mintegy 300 fm-be egy tűzcsappal a Zalaispához való
lecsatlakozással megrendeli a legkedvezőbb árajánlatot adótól a munkának a kivitelezését,
úgy, hogy ennek a határideje 2015. május 15. legyen, figyelembe véve a Zalaispás építkezést,
és ezáltal az ivóvíz vezeték nemcsak a Zalaispának, hanem hosszútávon az ipari parknak is
biztosítottá válik. Ezt az önkormányzat 2015.évi költségvetése általános tartalékának terhére
biztosítja.
4/ A tervezett lomb és nyesedék befogadására alkalmas területet építsen ki a Karos Park Kft.
Az ehhez szükséges forrásokra, - az illemhely, a kerítés, valamint az ideiglenes ott
tartózkodásra szolgáló helyiség, aki felügyeli a területet, - 1 101 698,- Ft-os fedezetet kell
biztosítani. Ennek forrása, előirányozva van 1.270 eFt, célként meghatározva a kútfúrásra
megtervezett vezeték építésre, ezen felül 4.288 eFt-ot az általános tartalék terhére
céltartalékként kell nevesíteni.
5/ Az önkormányzat beruházásaiból származó építési törmelék darálására, az önkormányzat
dologi kiadásai terhére bruttó 2 millió Ft-ot irányoz elő, amelyből a Park Kft. megoldja a
daráltatást, a darálás műszaki ellenőre az ügyvezető, a darálás határideje március 15. a

beérkezett három ajánlatból a legkedvezőbb ajánlat alapján a szerződést a polgármester
megköthesse, azzal, hogy a műszaki ellenőr a Karos-Park Kft. ügyvezetője.
6/ A Karos-Park Kft. egy hónapon belül kidolgozza a lomb és nyesedék tárolására szolgáló
udvar nyitva tartási rendjét, közlik a lakossággal, hogy lehet használni. Ha kialakul a zárt rész,
akkor a Kft. ügyvezetője köteles hosszú távú szerződést kötni olyan céggel, aki évente ezt
bedarálja és ez ha szakszerűen van válogatva, ezért pénzt is kaphat az önkormányzat. Azért
legyen ez szerződéssel lefedezve, hogy ne kelljen komposztálási és egyéb hulladékkezelési
kényszer, ezzel a szerződéssel bizonyítjuk, energetikai célra hasznosítjuk.
7/ Az előterjesztés szerint a Park Kft. kialakíthassa alapvetően a saját maga által
közterületekről begyűjtött lombot és nyesedéket különválogatva úgy, hogy ezen beszállított
anyagok, ami komposztálható azt saját részre komposztálja, a nyesedéket pedig nem
hulladékként kezeli, hanem energetikai hasznosításra készítse elő. Ennek a kivitelezési
határideje 2015. április 15. Addig elkészít a Kft. egy hulladék befogadási felhívást, amibe
kismértékben a lakosságtól bekerülő ilyen típusú hulladékot is begyűjti, teljesen külön kezeli,
annak ártalmatlanításához nincs joga. Azért, hogy a dolog legális legyen vállalkozóval
átalányszerződést kell kötni a Kft-nek, hogy a behordott nyesedéket energetikai célra
hasznosítja.
8/ A telephelyen az idegen vállalkozó által odaszállított építési törmeléket annak 2015.
március 31-i elszállítását követően és az önkormányzat által a bedaráltatás elvégzését
követően a volt sitt telep területét, az építési törmelék lerakó helyét valamint a volt nyesedék
lerakó telep területét a park Kft-nek kötelessége rendbe tenni, határideje április 15. A kft.
füvesítve kaszálhatóvá tegye a területet, valamint megakadályozza a közterület felügyelet,
hogy ismételten kialakuljon egy illegális lerakóhely.
A telep nyitvatartási idejét a Kft. ügyvezetője tegye nyilvánossá.
Határidő: 2015. június 30. – 1. pont vonatkozásában
2015. május 15.- 3. pont vonatkozásában
2015. április 15. – 4, 6,7,8 pont vonatkozásában
2015. március 15.- 5. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Magyarné Kovács Judit, Biczó Tamás

Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző
Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 49/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1) Egyetért azzal, hogy az előterjesztés I. változata szerint a Zalakaros, Hegyalja u. 40. szám
alatt lévő épület felújításra kerüljön, melyre 15 millió Ft-ot irányoz elő. A terveket úgy kell
elkészíteni, hogy az épület a későbbiekben bővíthető legyen.
Határidő: 2015. április 6.
Felelős: Novák Ferenc Polgármester
(Operatív felelős:Klie Zoltán főépítész, Tóthné Őri Ibolya beruházási referens, Magyarné
Kovács Judit pü-i oszt. vez.)

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Tájékoztató:
Kötő Attila: A Karos Krónika egyes cikkei nem azonosítható, ki a szerzője, minden cikk
szerzője egyértelműen azonosíthatóvá váljon, kéri.
Novák Ferenc: A kérést a szerkesztőség felé tolmácsolja.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 50/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. „Zalakaros Város Önkormányzata részére tárhely szolgáltatás biztosítása előfizetési
szolgáltatási szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja.
2. Nyertes ajánlattevőként a Magyar Telekom (1013 Budapest, Krisztina krt. 55)
webserver 16.500 Ft+ Áfa/hó, mail server 16.500 Ft+Áfa /hó ajánlatát fogadja el.
3. Felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szolgáltatási szerződés aláírására
egy év hűségidővel.
Határidő: a szünetmentes szolgáltatás –átvételhez igazodva
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 51/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Kezdeményezi a Zalakarosi Turisztikai Egyesület tulajdonában lévő 51 %-os Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft üzletrész Zalakaros Város Önkormányzata tulajdonába való
átvételét. Az üzletrészvásárlás névértéken történik, 1 020 000 Ft értékben a költségvetés
általános tartaléka terhére.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az üzletrész vásárlási szerződés aláírására.
3./ A Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. módosított
üzleti tervét - bér és járulékköltség, üzemeltetés költsége, reklám és marketingköltség,
rendezvények költsége- elfogadja a benyújtott adatok alapján és az alpolgármester
ellenjegyzése mellett.
4./ Az önkormányzat a Zalakarosi Turisztikai Egyesület részére 27 000 000 Ft támogatást, a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft részére 23 000 000 Ft támogatást biztosít.
5./ Felkéri a hivatal pénzügyi osztályát, hogy a Csetneki Ügyvédi Irodával történt egyeztetés
után az önkormányzatnak a Zalakarosi Turisztikai Egyesülettel és a Zalakarosi Turisztikai
Nonprofit Kft-vel kötendő támogatási szerződésének beterjesztésére.
6./A Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. közötti
pénzeszköz-átcsoportosítás csak képviselőtestületi engedéllyel lehetséges.
7./ a Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalakarosi Turisztikai Egyesület között az ún.
„barna táblákra” kötött bérleti szerződést a felek közös megegyezésére tekintettel változatlan
formában tartja fenn. A szerződő felek 2014. december 31-ig elszámoltak egymással, a
feleknek egymással szemben követelésük illetve kötelezettségük nem áll fenn.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester

Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
Jámbor Tímea stratégiai marketing vezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 25-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 52/2015. (II.25.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ felkéri a jegyzőt, hogy a Rack szekrény elhelyezése ügyében szakmailag megalapozott
anyagot készítsen szakértő bevonásával és az elkészült anyagot döntés céljából nyújtsa be a
képviselőtestületnek.
2/ a Rack szekrény elhelyezésének megoldására 2 000 000 Ft keretet különít el, melynek
felhasználásáról az 1. pontban foglaltak alapján a képviselőtestület határoz.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. március 23.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

