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Zárt ülés elrendelése

85/2015

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás indítása

Zárt:
83/2015

Nyilvános WC felújítására vonatkozó árajánlatokkal kapcsolatos előterjesztés

84/2015

Élménytóba vízinövények telepítése tárgyában kiírt árajánlatok elbírálása

Interpelláció:
Képviselői kérdések, bejelentések:
Tájékoztató:
-

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. április 17-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 81/2015. (IV.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a polgármestert a gazdasági program átdolgozására, kiegészítésére, amelynek a
határidejét a májusi rendes képviselőtestületi ülés időpontjában határozza meg.
2./ az átdolgozás főbb szempontjait az alábbiakban határozza meg:
- a gazdasági program elsődlegesen nem pénzügyi terv, de javasolja a képviselőtestület, hogy
jelenjen meg benne, hogy a ciklus időszakában a jelenlegi ismeretek és szabályozók alapján
az önkormányzat működési költségein felül várhatóan milyen mértékű szabad források állnak
rendelkezésre, amivel az önkormányzat gazdálkodni tud.
- kerüljön megfontolásra, hogy a képviselőtestület esetlegesen milyen települési adókat
vezethet be, de nem öncélúan és nem működésre, hanem konkrét fejlesztési céloknak a
megvalósulásához.
- meg kell vizsgálni, melyek azok a fejlesztések, melyek saját forrásból a priorirtásokat
figyelembe véve megvalósíthatók. Milyen pályázatok látszanak most rendelkezésre állni, a
pályázatokhoz szükséges előkészületi munkálatok, elsődlegesen a tervkészítés, milyen szinten
állnak.
- ha lesznek pályázati források, akkor a fejlesztések közötti prioritások hogyan alakulnak a
saját forrásokat is figyelembe véve.
- ki kell mutatni, hogy a pályázatokhoz szükséges előmunkálatokat mikor, milyen forrásból,
hogy lehetne elkezdeni.
- arra tekintettel, hogy a gazdasági program tervezete Zalakaros város polgárait, vállalkozóit
érinti, felkéri a polgármestert, hogy gazdasági program előkésztésére felkért
közreműködőkkel személyes egyeztetést folytasson a gazdasági program módosított
tervezetéről.
- kéri, hogy a kiegészített gazdasági program a turizmusfejlesztési koncepcióval együtt
kerüljön vissza a képviselőtestület elé.
Határidő: 2015. május 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
Kovács Melinda település stratégiai referens
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Jámbor Tímea stratégiai és marketing vezető

Krampek Mihály Gránit Zrt. vezérigazgató és a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület elnöke
Czimondor Nándor Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. május 11.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. április 17-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 82/2015. (IV.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 3. és 4. számú napirend zárt ülés keretében történő
megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. május 11.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. április 17-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 85/2015. (IV.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a vállalkozási szerződés keretében a termáltó és ökopart kialakítása NYDOP-2.1.1/F-122012-0005 azonosítószámú pályázati forrásból tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű
általános hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
részvételi felhívást és dokumentációt elfogadja, és azt kibocsátja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására és az ajánlat és a
dokumentáció közzétételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. május 11.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. április 17-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 83/2015. (IV.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ döntése értelmében a Zalakaros, Gyógyfürdő tér 261/39 hrsz-ú Tourinform iroda
pinceszintjén lévő vizesblokk felújítására nem kerül sor. Mindaddig, amíg a fürdő új, tó körüli
bejárata mellett el nem készül a nyilvános WC, annak időpontjáig kellő körültekintető
karbantartással ezt a WC-t a Karos Park Kft. tartsa üzemben. Ugyanakkor, ha azok a WC-k
elkészülnek, akkor meg kell vizsgálni, hogy a továbbiakban nem WC-ként, hanem a
Tourinform Iroda és a rendezvényekhez kapcsolódó raktárként működjön tovább.
2/ a Zalakaros, Gyógyfürdő tér 261/30 hrsz-ú autóbusz pályaudvaron lévő vizesblokk
felújítására adott árajánlatok közül a Kanizsa Bau Kft.(8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 2.)
2.697.180,- + Áfa = bruttó 3.425.418,- Ft összegű ajánlatát fogadja el, mely műszaki
szempontból a legkedvezőbb árajánlat, tartalmazza az eredeti árajánlatot valamint a piszoár
többletköltségét. A műszaki ellenőri díj 51 381 Ft.
Mivel előfordulhatnak hibák és azonnal orvosolandó problémák, ezért a felújításra a vállalási
árnál 250 eFt-tal több előirányzat kerüljön elkülönítésre, a költségvetési rendeletben, a
nyilvános WC-k felújítása céllal nevesített 8.000.000,- Ft céltartalék terhére.
3./ felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. május 20.
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. május 11.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. április 17-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 84/2015. (IV.17.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon tervezett Termáltó és Ökopartban megépített vízzáró
szigeteléssel ellátott rekreációs célú élménytóba vízinövények telepítése tárgyában kiírt
beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
2./ ezzel egyidejűleg új beszerzési eljárást indít, azzal a módosítással, hogy a tó környezetébe
illetve a partjára telepített nád és gyékény két féle nagyságrendben opciós tételként kerüljön
az ajánlatkérésben feltüntetésre:
1. opció: nád és gyékény: 399-399 darab
2. opció: nád és gyékény: 312-312 darab
vöröslő sásliliom: 150 darab
3./ felkéri a hivatalt, hogy készítsen előterjesztést azokról az egyszeri beszerzési költségekről,
amelyek a növénytelepítést követően a fenntartáshoz szükséges eszközök beszerzését
tartalmazzák, az előterjesztés térjen ki, hogy a tóüzemeltetésre az önkormányzatnak
szerződést kell kötni a Gránit Gyógyfürdő Zrt-vel valamint a Karos-Park Kft-vel, legkésőbb a
növénytelepítés befejezési időpontjáig bezárólag, a tóüzemeltetésnek a felelősségét személyes
felelősségként kell a szerződésben rögzíteni.
Határidő: azonnal, 3. pont esetében növénytelepítés befejezési időpontjáig
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző
Kelemen Lilla projektmenedzser
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens- szerződés előkészítése

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. május 11.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

