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2011. július 8-i ülésen elhangzott javaslatok, tájékoztatók

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 218/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zala Megyei Kormányhivatal ZTE/1325-1/2011 számú törvényességi
észrevételét mely a költségvetési rendeletben a hitelműveletekkel kapcsolatos
hatáskör szabályozásának rögzítésére vonatkozik megtárgyalta és elfogadja.
2. Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének
módosítása során az 1. pontban rögzítettetek építse be és azt a költségvetési
rendeleteiben érvényesítse.
3. Felkéri a jegyzőt, hogy a Zala Megyei Kormányhivatalt a testület döntéséről
értesítse.
Határidő: 2011. július 17.
Felelős: dr. Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 219/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A rendezési terv változásával érintett tulajdonosok értesítésének módjáról szóló
tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 220/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Karos Park Kft. által készített 2011. évben elvégzendő önkormányzati
karbantartási és építési munkákra vonatkozó Ütemtervet az előterjesztésnek
megfelelően elfogadja.
A Képviselőtestület döntéséről a Kft-t tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 221/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy Novák Ferenc polgármester részére a 2011. évi jutalom a
2010. évi Önkormányzati polgármester választást követő 1 éves
teljesítményértékelést követően kerüljön megállapításra.
Határidő: 2011. október 10.
Felelős: Deutschné Lang Erika alpolgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 222/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Dél-zalai Víz-, Csatornamű Zrt. 2011. május 23-án küldött Zalakaros Város
Viziközmü beruházásokra vonatkozó javaslatait megtárgyalta és az alábbi prioritási
sorrend szerint felállításával a javaslatok közül az alábbiakat fogadja el:
I. helyen:
Zalakaros buszöblei alatt a vízbekötés kiváltása
II. helyen:
Vizmütelep erősáramú és irányitástecnnikai felújítása.
A szakfelügyelet költsége a Vizmüt terheli.
III. helyen:
Biológiai szennyvíztelep tisztított vizének közvetlen bevezetése a Banyavölgyi
patakba.
IV. helyen:
Az 5 db vegyszertartály cseréje
A Gyógyfürdő tér autóscemping bejáratánál lévő csomóponti aknák tolózárai és az ABC
felé kimenő acél NA 150 és NA 20-es csövek cseréjére vonatkozóan, valamint a Napfény
szálló főbejárata melletti NA 150 vízvezeték cseréjéről a rendelkezésre álló pénzeszközök
függvényében később hoz döntést.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hatályos Közbeszerzési Szabályzat szerint a
beruházások megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
3/ Az 1.pontban megjelölt viziközmü beruházások fedezetét a 2011. évi költségvetés
viziközmü használati díjak terhére biztosítja.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 223/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
- „Gránit Gyógyfürdő Zrt. anyaga”
-„Közbeszerzési pályázatok elbírálásában való döntés”
- „A Kbt. hatálya alá nem tartozó pályázatok elbírálása ügyében döntés”
- „A helyi vagyonrendelet alapján kiirt pályázatok ügyében való döntés”
- „A Zalakarosi Magánszállásadók Egyesülete kérelme”
című napirend megtárgyalásra az Ötv. 12. § /4/ bek. b./ pontja alapján és
egyidejüleg a jelzett napirendek ügyrendi javaslatként tett tárgyalási sorrendjét elfogadja.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 237/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. megbízza Zalakaros Kistérség Többcélú Társulását a Társulás közbeszerzési
szabályzata alapján a 2012. január 01- 2012. december 31. közötti időszakra
vonatkozóan a település villamos energia és közvilágítás beszerzésére vonatkozó
közbeszerzésének lebonyolításával.
2. tudomásul veszi, hogy a Társulás a Bíráló Bizottság értékelése alapján az
összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Dr. Kardkovács Ügyvédi Irodát
bízza meg 300.000 Ft +ÁFA (bruttó 375.000 Ft) megbízási díjért a villamos
energiára és közvilágításra vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
3. kötelezettséget vállal a közbeszerzési szakértő költségének az önkormányzatok
fogyasztása alapján, a mellékelt táblázat szerinti viselésére.
4. tudomásul veszi, hogy a Társulás a beszerzés szakmai koordinálásához
villamos-energia szakértőt alkalmaz, akinek a díja intézményi fogyasztók esetében
3200Ft+25% ÁFA/ fogyasztási hely, illetve közvilágítási fogyasztók esetében
1600 Ft+25% ÁFA/ fogyasztási hely.
5. kötelezettséget vállal a villamos energia szakértő költségének az
önkormányzatok fogyasztási helyei alapján, a mellékelt táblázat szerinti viselésére.
6. kötelezettséget vállal a közbeszerzési ajánlattételei felhíváshoz szükséges
adatok, számlák Társulás részére történő átadására
7. vállalja, hogy amennyiben valamely település döntése alapján nem kíván részt
venni a közös beszerzésben, az adott településre jutó közbeszerzési szakértői díjat
a többi önkormányzat viseli a fogyasztása arányában.
8. amennyiben annyi település hoz olyan döntést, hogy nem vesz részt a közös
beszerzésben, mely eléri a kistérségi összes fogyasztás 30 %- át, a csatlakozni
kívánó önkormányzatok újra tárgyalnak a közös közbeszerzés lebonyolításáról.
9. felkéri a Társulás munkaszervezetét a közös beszerzésre vonatkozó
együttműködési megállapodás elkészítésére
10. Egyetért azzal, hogy a földgáz beszerzést a Bíráló Bizottság javaslatát
figyelembe véve nem kívánja sem társulási, sem települési szinten megvalósítani.

A Képviselőtestület határozatáról a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulását
tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 238/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el az Informatikai átvilágítás (zalakaros.hu weboldal) című
napirend megtárgyalására az Ötv. 12. § /4/ b./ pontja alapján.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 240/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
„Műszaki ellenőri pályázatok elbírálása”
„Un. feszültségszabályozók beszerzésére ajánlattételi felhívás jóváhagyása”
„Hulladékszállítási feladatok ügyében állásfoglalás”
„Helyi vagyonrendelet alapján pályázatok kiírása”
„Kötvénykibocsátás előkészítése”
„Termál- Völgy Kis Balaton Kerékpáros és Ökoturisztikai Hálózat” projekt
keretében esőbeállók áthelyezése”
- „Kerékpáros ház megépítése a Sport Hotel melletti területen”
- „Tájház megvásárlása ügyéről tájékoztató”
- „Zalakaros Gránit Gyógyfürdő Sportegyesület kérelme”
- „Zalakaros és Térsége Sportegyesület kérelme”
- „ Puchheim-i meghívás”
- „Olesno-i meghívás”
- „Zalakaros, 269/1. hrsz-u és 273. hrsz-u ingatlan értékesítése”
- „152/2011. (V.26.) számú Képviselőtestületi határozat kiegészítése”
- „CIB Bank kérelme”
című napirendek megtárgyalására az Ötv. 12. § /4/ b./ pontja alapján.
-

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 224/2011. (VII.08.) számú határozata:
A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Gránit Gyógyfürdő
Zrt. többségi részvényese megtárgyalta a Zalakarosi Gyógy- Élmény- és
Strandfürdő fejlesztésének kiemelt projekt keretében való megvalósításáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint a Gránit Gyógyfürdő
Zrt. többségi részvényese, támogatja a Zalakarosi Gyógy- Élmény- és Strandfürdő
kiemelt projekt keretében való megvalósítását, illetve a fejlesztésre vonatkozó
NYDOP-2011-2.1.1. pályázaton való részvételt.
2. A Képviselő-testület, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi részvényese
javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra, hogy kérje fel és hatalmazza fel Dr. Burján
Richárd vezérigazgatót, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. részéről gondoskodjon a
projektkoncepció kidolgozásáról, és annak a Nyugat Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács felé történő benyújtásáról, valamint annak elfogadása esetén a
pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg, a pályázattal
kapcsolatban minden ügyben eljárjon, továbbá a szükséges megbízási
szerződéseket írja alá
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a Gránit
Gyógyfürdő Zrt. közgyűlésén képviselni szíveskedjen.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Határidő: Azonnal (2011. július 9.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-28
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 225/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A „Pedagógiai informatikai infrastruktúra fejlesztése a zalakarosi Móra Ferenc
Általános Iskolában” elnevezésű projekthez kapcsolódóan informatikai eszközök,
valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése szállítási szerződés
keretében” tárgyában megindított, általános egyszerű, a Kbt. 251. § (2) bekezdése
alapján hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban beérkezett
ajánlatok közül a Bíráló bizottság javaslatának figyelembevételével az eljárást
eredményessé nyilvánítja, nyertes ajánlattevőként az Albacomp RI
Rendszerintegrációs Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.), bruttó
5.426.550,- Ft összegű ajánlatával hirdeti ki, a nyertest követő ajánlattevőként a
ProComp Számítástechnikai és Elektronikai Kft. (8900 Zalaegerszeg, Bozsoki u.
3.) hirdeti ki bruttó 5.673.750 Ft. összegű ajánlatát.
2/ A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szintézis Informatikai Zrt. (9023 Győr,
Tihanyi Á. u. 2.) ajánlatának érvénytelenné nyilvánításával ért egyet.
3/ Az 1. pontban rögzített beruházás pénzügyi forrása pályázati forrásból
biztosított teljes egészében. A pénzügyi forrás a 2011. évi költségvetésben a
beruházásoknál előirányzott összeg terhére biztosítható. (Kv-i ör. 5.sz.melléklet
24.pontja)
4/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 226/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala részére informatikai eszközök
beszerzése szállítási szerződés keretében” tárgyában megindított, általános
egyszerű, a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli
közbeszerzési eljárását a Bíráló bizottság javaslatának figyelembevételével
eredményessé nyilvánítja, nyertes ajánlattevőként mindhárom részajánlati kör
tekintetében az YNET Kft.-t (8831 Nagykanizsa, Miklósfa u. 73.) hirdeti ki,
nettó 1.475.345,- Ft + Áfa, bruttó 1.844.181, összegű ajánlatát elfogadva.
2/ Az 1. pontban rögzített beruházás pénzügyi forrását az alábbiak szerint
biztosítja:
1.740.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetés felhalmozási célú tartalék terhére.
(Kv-i Ör. 7. sz. melléklet II/5.pontja)
104.181 Ft-ot a 2011. évi költségvetés dologi kiadások terhére
3/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 227/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ „Zalakaros Önkormányzata tulajdonában lévő épületek általános
karbantartási feladatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyában
megindított, általános egyszerű, a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslatának
figyelembevételével az eljárást eredményessé nyilvánítja, nyertes ajánlattevőként a
Kiss & Kiss Kft. (8746 Nagyrada, Kossuth u. 39.) 3.474.900,- Ft + Áfa összegű
ajánlatát fogadja el, mely ajánlatkérő által elvégzett az ajánlati felhívás 7/1-7/2
oldalon részletezett egységárak összesítését jelenti, a nyertest követő
ajánlattevőként a Profi 2007 Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 9.) 3.925.641,- Ft
+ Áfa összegű ajánlatát fogadja el, mely ajánlatkérő által elvégzett az ajánlati
felhívás 7/1-7/2 oldalon részletezett egységárak összesítését jelenti
2/ Az ajánlati felhívásban fel nem sorolt vagy egységárral nem meghatározható
munkák esetén az elvégzett munka időráfordítása alapján, forint rezsióradíj alapon
kerül elszámolásra.
3/ Megerősíti a 98/2011.(IV.07) számú határozatával elfogadott karbantartási
ütemtervben foglaltakat.
4/ A beruházás várható költségének pénzügyi forrása bruttó 15.700.000 Ft, saját
forrásból biztosított az alábbiak szerint: 10 millió Ft a költségvetési rendelet
7.sz.melléklet II/7.pontja terhére, 5,7 millió Ft a költségvetési rendelet 5. sz.
melléklet II/1. pontja terhére.
5/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 228/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ „Vízvezeték építése a Zalakaros Bor utca környezetében elhelyezkedő telkek
vízellátása érdekében” tárgyában megindított beszerzési eljárást eredményessé
nyilvánítja, a beérkezett ajánlatok közül a HIDROCOMP Mélyépítő Kft. (8900
Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/a.) 3.880.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja
el nyertesként.
A Képviselőtestület határozatáról a pályázót tájékoztatni kell.
2/. Az 1. pontban rögzített beruházás költsége beruházás költsége, saját forrásból
biztosított a 2011. évi költségvetés beruházásoknál tervezett összeg terhére (Kv-i
ör. 5.sz.melléklet 18.pontja)

3/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Határidő: 2011.július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 229/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ „Szennyvízelvezetés kiépítése a Zalakaros Kilátó utcában 201 m1-es hosszon,
továbbá egy bekötőúton 10 m-es szennyvízelvezető lecsatlakozás megépítése
vállalkozási szerződés keretében” tárgyában megindított beszerzési eljárást
eredményessé nyilvánítja, a beérkezett ajánlatok közül a HIDROCOMP Mélyépítő
Kft. (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság utja 1/a.) 4.342.800,- Ft + Áfa összegű
ajánlatát fogadja el nyertesként.
A Képviselőtestület határozatáról a pályázót tájékoztatni kell.
2/ A beruházás költsége saját forrásból biztosított a 2011. évi költségvetés
beruházásoknál tervezett összeg és a visszaigényelhető Áfa terhére. (Kv-i rendelet
5. sz. melléklet 8. pontja)
3/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 230/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ „Járda és csapadékvíz elvezetés kiépítése a Zalakaros Panoráma utcában
141,5 m-es hosszon, a Gesztenye és Szőlő utca között, vállalkozási szerződés
keretében” tárgyában megindított beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, a
beérkezett ajánlatok közül a Horváth- Ép. Közmü-, Út- és Mélyépítő Kft. (8360
Keszthely, Sömögyei u. 1.) 8.996.150,- Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el
nyertesként.
2/ A beruházás saját forrásból biztosított a 2011. évi költségvetés beruházásoknál
tervezett összeg terhére. (Kv-i ör.5.sz.melléklet 23.pontja)
3/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 231/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ „Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala részére a korábban kiépített
térfigyelő rendszer rendőrségről a polgármesteri hivatalba történő telepítése,
továbbá a működőképesség érdekében szükséges módosítások, javítások,
kiegészítések elvégzése vállalkozási szerződés keretében” tárgyában megindított
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja, a beérkezett ajánlatok közül a
VIDI-Comp Biztonságtechnikai Kft. (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10.)
2.043.140,- Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el nyertesként.
2/ A beruházás költsége, saját forrásból biztosított a 2011. évi költségvetés 5. sz.
mellékletében térfigyelő kamerák bővítésére tervezett összeg terhére.
3/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Határidő: 2011.július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 232/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ „Zalakaros Önkormányzat által megrendelt aszfaltozási feladatok elvégése
vállalkozási keretszerződés keretében” tárgyában megindított beszerzési eljárást
eredményesnke minősíti, a beérkezett ajánlatok közül a Magyar Aszfalt Kft. (1135
Budapest, Szegedi u. 35-37.) bruttó 11.249.500,- Ft összegű ajánlatát fogadja el
nyertesként.
A Képviselőtestület határozatáról a pályázót tájékoztatni kell.

-

2/ A beruházás költsége saját forrásból biztosított a 2011. évi költségvetési ör.
terhére az alábbiak szerint:
11.000.000 Ft-ot a 2011. évi költségvetés 7.sz. mellékletének II/1. pontjában
tervezett összeg terhére
249.500 Ft-ot a 2011. évi költségvetés általános tartalék terhére
3/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 233/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Zalakaros, Petőfi utca
19. szám alatti 13,5 m2 alapterületű helyisége kizárólag gyermekorvosi
rendelőként való hasznosítására meghirdetett pályázatára benyújtott 1 (egy) db
pályázatot érvényesnek találta.
1

2. A megjelölt ingatlan határozatott időre, 2011. szeptember 1- től az orvosi
tevékenység jogosultságának idejére szóló bérlőjeként 182.250 Ft/év +ÁFA
(összesen bruttó 243.000-Ft/év) bérleti díj ellenében Dr. Baranyi Enikő (sz:
Debrecen, 1948.05.29. a.n.:Váradi Móritz Edit) 8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u.
25.szám alatti lakost jelöli ki.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés tartalmát tekintve a
pályázati kiírás feltételei figyelembevételre kerüljenek, a bérlővel a tartalmi
elemek vonatkozásában tárgyaljon és a bérleti szerződést megkösse, aláírja.
4. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átadás-átvételi eljárás lebonyolításáról.
Határidő:2011.augusztus 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

1

A 2.pontot módositotta a 264/2011. (VIII.08.) sz. Kt. határozat

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 234/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Zalakaros város Behiák
puszta 5. szám /1326/6 hrsz. alatt lévő /mintegy 2000/47586-od rész/ minimum
2000 m2 nagyságú ingatlanának értékesítése- kereskedelmi tevékenység folytatása
céljából- tárgyában kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti.
2/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt annak megvizsgálására, hogy a Zalakaros
Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2004. (IV.21.) számú
Vagyonrendelete átdolgozható-e úgy, hogy közösségi érdekeket szolgáló célokat
tekintve- különösen munkahelyteremtés, hiánypótló tevékenységek,
hiányszakmák, szolgáltatás javítás- legyen lehetősége az önkormányzatnak arra,
hogy a hivatalos értékbecsléstől eltérő módon – alacsonyabb összegben is meghatározhassa az ingatlan eladási árát, tegye lehetővé az un. negatív árlejtést is.
3/ A Képviselőtestület döntéséről Molnár János 1145 Budapest, Mexikói u. 37. sz.
alatti lakost tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 235/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Zalakaros város 1329.
hrsz. alatt lévő, kivett lovas iskola megnevezésű alrészletén minimum 1225 m2
ingatlan bérlet útján történő hasznosítására meghirdetett pályázatára benyújtott 1
(egy) db pályázatot érvényesnek ítélte.
2. A megjelölt ingatlan határozatlan időre szóló bérlőjeként bruttó 2.000, azaz
kettőezer Ft/hó bérleti díj ellenében Gróf Krisztián, 8900 Zalaegerszeg,
Landorhegyi u. 22/a. szám alatti lakost jelöli ki.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés tartalmát tekintve a
pályázati kiírás feltételei figyelembevételre kerüljenek, a bérlővel a tartalmi
elemek vonatkozásában tárgyaljon és a bérleti szerződés megkösse, aláírja.
4. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az átadás-átvételi eljárás lebonyolításáról.
Határidő: 2011.augusztus 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 236/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakarosi Magánszállásadók Egyesülete - az előterjesztés mellékletét képező kérelme ügyében az alábbi döntést hozza:
1/ A Képviselőtestület a 214/2011. (VI.09.) számú határozatával felhatalmazta a
Polgármestert, hogy a „Zöld pavilon” elbontása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
A Képviselőtestület ezen döntését továbbra is fenntartja és megerősíti.
2/ Javasolja a Zalakarosi Magánszállásadók Egyesülete számára, hogy vegyék fel a
kapcsolatot a Zalakarosi Turisztikai Egyesülettel az egyesületi célok hatékony
érvényesítése érdekében, ugyanakkor a Zalakarosi Turisztikai Egyesület
figyelmébe ajánlja, hogy Tourinform iroda információszolgáltatási (reklámozási)
lehetőségeit szélesebb körben érvényesítse. Így a Turisztikai Egyesület figyelmébe
ajánlja – ötletként - televízió elhelyezését a Tourinform iroda bővítésének
kihasználásával.
3/ A Zalakarosi Magánszállásadók Egyesületét valamint a Turisztikai Egyesületet
a Képviselőtestület döntéséről tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 239/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a jegyzőt, hogy a dr. Csetneki ügyvédi iroda bevonásával belső vizsgálat
(ellenőrzés) keretében vizsgálja meg a zalakaros.hu weboldal működtetésére
vonatkozó szerződéseket, dokumentumokat, amennyiben szükséges független
informatikai szakember bevonásával.
A vizsgálat térjen ki annak ellenőrzésére, hogy a pályázatokból milyen
kötelezettségek vannak a jelenlegi honlap fenntartásra vonatkozóan.
Az átvilágítási dokumentációban foglaltakat értékelje, az eredményt terjessze a
Képviselőtestület elé.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
2/ Az új honlap elkészítésére vonatkozó előkészületeket meg kell tenni, a pénzügyi
források megteremtésével.
Ennek érdekében fel kell kérni a városmarketingest, hogy tegyen szakmai
javaslatot az új honlap elkészítésére vonatozóan, és a következő képviselőtestületi
ülésre terjesszék azt elő.
Határidő: 2011. július 18.
2011. december 15. 2
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző
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Módosította a 367/2011.(XI.24.) sz. kt.határozat

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 241/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Képviselőtestülete az alábbi építési beruházások
vonatkozásában - Panoráma utca járdaépítés és csapadékvíz elvezetés,
Kilátó utca szennyvízelvezetés kiépítése, Bor utca vízvezeték kiépítése, Utak,
járdák aszfaltozási munkái,Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása,
Iskolakonyha felújítása, Közvilágítás korszerűsítése (feszültségszabályzók
beép.),Térfigyelő rendszer felújítása és bővítése – kiírt, építési műszaki ellenőri
feladatok ellátására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja, a benyújtott
pályázatok közül a ZALABER Vállalkozási Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
út 11.) bruttó 1.187.500,- Ft összegű ajánlatát fogadja el nyertesként.
2/ A műszaki ellenőri feladatok költsége a 2011. évi költségvetésben biztosításra
került.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
4./ Az ajánlattevőket a képviselőtestület döntéséről tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 242/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A „Feszültségszabályozó berendezések szállítása, felszerelése és üzembe
helyezése Zalakaros Városban 8 db nagyobb fogyasztású mérőkörzetben és a
kapcsolódó tervezési feladatok elvégzése” tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű,
hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás megindítását nem
rendeli el az ajánlattételi felhívás alapján az alábbi okokra hivatkozva:
- a feszültségszabályozók elhelyezésére vonatkozó mérések-számítási anyagok
még nem állnak rendelkezésre, mely a pályázat során beszerezhető
feszültségszabályozók helyének meghatározását jelentik.
2/ Az 1. pontban megjelölt eljárás soron kívüli indítása érdekében az alábbiakat
rendeli el:
- felkéri Martom Tamás képviselőt, hogy a mérések meghatározásában működjön
közre
- felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg a feszültségszabályozókkal kapcsolatos
támogatási szerződés módosításának lehetőségét.
- felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása
érdekében szükséges intézkedést tegye meg és rendkívüli képviselőtestületi ülés
előkészítéséről – 2011. július 18- soron kívül gondoskodjon.
Határidő: 2011.július 18.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 243/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 16/2011.(IV.08) számú önkormányzati rendeletének 6. számú függeléke
alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a hulladékkezelési közszolgáltatás
ellátásával kapcsolatban folytasson tárgyalásokat a Zalaispa hulladékgazdálkodási
társulással, a hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozóan
figyelemmel arra, hogy az önkormányzat közszolgáltatási szerződése 2011.
szeptember 30. napján lejár.
2/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzítettek alapján a
Zalaispa hulladékgazdálkodási társulást értesítse.
3/ A tárgyalások illetve a pályázati kiírás során a helyi sajátosságok, igények –
pl.:munka helyteremtés, zalamerenyei hulladéklerakó üzemeltetése stb. –
érdekérvényesítésére felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2011. július 18 – levél, 2011. szeptember 30.- új szolgáltató kiválasztása
Felelős:Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 244/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Nyilvános pályázatot hirdet a Zalakaros Liget utca 39. szám alatti – 813.hrsz-on
lévő – 4 lakásos sorházas ingatlan értékesítésére az előterjesztés mellékletét
képező pályázati kiírásnak megfelelően.
2/ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati eljárás lefolytatásáról és a
beérkezett pályázatok döntésre való előkészítéséről.
Határidő: 2011. szeptember 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 245/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Nyilvános pályázatot hirdet a Zalakaros Rákóczi utca 6. szám alatti – 33. hrszon lévő – családi házas ingatlan értékesítésére az előterjesztés mellékletét képező
pályázati kiírásnak megfelelően.
2/ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati eljárás lefolytatásáról és a
beérkezett pályázatok döntésre való előkészítéséről.
Határidő:2011. szeptember 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 246/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Nem támogatja a Fő u. 6. szám alatt lévő régi gyógyszertár épülete értékesítését,
átalakítását.
2/ Egyetért azzal, hogy a Fő u. 6. szám alatt lévő régi gyógyszertár épülete
bérbasásra kerüljön.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérbeadásra vonatkozó pályázati felhívás
elkészítésére és ismételten Képviselőtestület elé terjesztésére.
Határidő: 2011. szeptember 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 247/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy a kötvénykibocsátás előkészítése érdekében - a szakmai team
javaslatának figyelembe vételével a következő ülésen ismételten tárgyalja a meg a
kötvénykibocsátás lehetőségeit.
Határidő: 2011. július 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Képviselőtestület 248/2011. (VII.08.) számú 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
Zalamerenye Község Önkormányzatával történő egyeztetést követően
kezdeményezi:
A) a Magyar Állam tulajdonában, a Zalaerdő Erdészeti Zrt. vagyonkezelésében
álló, Zalamerenye Község Önkormányzata közigazgatási területén található 052
helyrajzi számra tervezett:
- 1 db. esőbeálló paddal, szeméttárolóval
- Esőbeálló közbeszerzési költségének arányos része
- 1 db. Rönk ülőgarnitúra (asztal+pad)
- 2 db. szemetes
- 1 db. D típusú emlékeztető tábla
építmények és eszközök Zalakaros Behiák Városrészben az 1329 hrsz-ú ingatlanra
történő építését és kihelyezését.
B) a Magyar Állam tulajdonában, a Zalaerdő Erdészeti Zrt. vagyonkezelésében
álló, Zalamerenye Község Önkormányzata közigazgatási területén található 0145
helyrajzi számra tervezett:
- 1 db. esőbeálló paddal, szeméttárolóval
- Esőbeálló közbeszerzési költségének arányos része
- 1 db. Rönk ülőgarnitúra (asztal+pad)
- 2 db. szemetes
- 1 db. D típusú emlékeztető tábla
építmények és eszközök Zalakaros 023/56 hrsz.-ra történő építését és elhelyezését.
2./ hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában álló 1329 és 23/56 helyrajzi számú
ingatlanokon az 1-1 db. esőbeálló paddal, szeméttárolóval, 1-1 db. Rönk
ülőgarnitúra (asztal, pad), 2-2 db. szemetes, 1-1 db. D típusú emlékeztető tábla
elhelyezése fejlesztés megvalósításához valamint az 5 éves üzemeltetéshez.
3./ a fenti eszközök pályázati önerejét, összesen bruttó 459 903 Ft-ot 2011. évi
költségvetése terhére biztosítja.

4./ az elidegenítési határidő (5 év) lejárta után az beszerzett eszközök az önrészt
biztosító önkormányzat tulajdonába kerülnek.
5./ a pályázatban előírt, a megvalósítást követő 5 évig történő fenntartási időszak
alatt az 1. pontban meghatározott beruházások/fejlesztések kalkulált fenntartási
költségét, 45.398 Ft.-ot az önkormányzat időarányosan költségvetéséből biztosítja.
6./ megbízza a polgármestert, hogy kezdeményezze Zalakaros Kistérség Többcélú
Társulásánál a projekt Támogatási Szerződésének fentiek szerinti módosítását,
valamint felhatalmazza a pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulások
kiadására és a térítésmentes használatra vonatkozó megállapodások megkötésére.
7./ megbízza a Társulás munkaszervezetét a projekt megvalósítására kötött
Együttműködési Megállapodás 1./ szerinti módosításának elkészítésével.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 249/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Egyetért azzal, hogy a „Termál- Völgy Kis Balaton Kerékpáros és
Ökoturisztikai Hálózat” projekt keretében a Sport Hotel melletti területen, az
eredeti pályázati elképzelés szerint kerüljön a Kerékpáros ház megvalósításra,
eredeti műszaki tartalommal, a pályázatban beállított költségvetéssel ( 25 millió Ft
).
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
által az 1. pontban megjelölt pályázat megvalósítására kiírt pályázati kiírás során
az alábbiakat érvényesítse:
- a közbeszerzési eljárás során rész ajánlattételre legyen lehetőség Zalakarost
érintő un. kerékpáros ház megvalósítására vonatkozóan
- az önkormányzat az 1. pontban írt pályázatban szereplő un. kerékpáros házat az
eredeti műszaki tartalommal kívánja megvalósítani, a pályázatban szereplő – erre
tervezett – költségvetéssel és annak önrészével, melyen felül többletköltséget nem
vállal
3. A közbeszerzési eljárás során ki kell térni arra, hogy a közbeszerzési eljárás
eredményességének feltétele a 2. pontban rögzítettek megvalósulása.
A Képviselőtestület határozatáról a Kistérségi Társulást tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 250/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros, Kossuth u.14 szám alatti 1113 hrsz-ú ingatlan tájház céljára
történő megvásárlásával kapcsolatos tájékoztatót, illetve az értékbecslés
ismertetését tudomásul vette.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban rögzített ingatlan megvásárlása
érdekében további tárgyalások folytatására, bruttó 8 millió Ft összeg erejéig.
3/ A tájház létesítésére vonatkozó előterjesztést – a tárgyalások ismeretében ismételten Képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: Folyamatos, pályázat függvényében
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 251/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zalakaros Gránit Gyógyfürdő Sportegyesület részére 2011. év II. félévi
működési költségeire megállapított 1.325.000,- Ft támogatás biztosítását az alábbi
feltételek teljesülése esetén engedélyezi:
- A Sportegyesületnek a 2011. I. félévi működési költségeire biztosított
3.200.000,- Ft támogatás összegéről el kell számolni.
- A Sportegyesület az 1.325.000,- Ft összegű támogatásra vonatkozóan nyújtson
be pályázatot Zalakaros Város Önkormányzata non profit szervezeteknek nyújtott
támogatásáról szóló szabályzat szerint
2. A támogatási összeget a 2011. évi költségvetés céltartaléka terhére biztosítja (
7. számú melléklet I.2 pontja )
3. Felhatalmazza a Polgármestert, az 1. pontban rögzített feltételek teljesülése
esetén a támogatási szerződés aláírására.
4. A Képviselőtestület döntéséről az Egyesületet tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. július 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 252/2011. (VII.08.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Tudomásul veszi a Zalakaros és Térsége Sportegyesület sakk szakosztálya
magasabb osztályban való indulását, melyet a képviselőtestület méltányol a non
profit szervezetek pályázati eljárása során, ezt a szakosztály a szeptemberben
benyújtható pályázatában érvényesítse.
A Képviselőtestület döntéséről az Egyesületet tájékoztatni kell.
Határidő: 2011. augusztus 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 253/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Zalakaros 269/1. hrsz-u terület
értékesítésére vonatkozóan folytasson tárgyalásokat a Lokri Kft-vel, figyelemmel a Lokri Kft kérelmére - az ingatlan értékbecslő által
megállapított 4.600.000,- Ft összeg figyelembevételével.
2.
Felkéri a hivatalt, hogy a 273 hrsz-ú ingatlan értékesítésének pályázati
felhívását készítse elő.
1.

Határidő: 2011. szeptember 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. július 8-án megtartott
rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből
Képviselőtestület 254/2011. (VII.08.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 152/2011. (V.26.) számú képviselőtestületi határozatot az alábbi pontokkal
egészíti ki:
1/ Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
2/ Felhatalmazza a polgármestert a pályázatban vállalt eszközbeszerzések
lebonyolítására.
Határidő: Azonnal (2011. július 9.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2011-07-25
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Tájékoztatók, javaslatok a 2011. július 8-i rendkívüli ülésen elhangzotakról
Novák Ferenc: Tájékoztatást ad arról, hogy a CIB Lízing Zrt. jelezte az önkormányzat felé,
hogy visszavonja a Wellvest Kft. MenDan Hotel üzemeltetéshez való jogát.
Dr. Józsa Zsanett: Tájékoztatást ad a hatósági eljárás menetéről.
Deutstné Lang Erika: Az asztaliteniszezők kérelemmel fordultak az Önkormányzathoz, hogy
az asztaliteniszezés feltételei biztosítása érdekében az általános iskola tornaterme világítása és
árnyékolás rendbetétele kerüljön megoldásra, az iskola nyújtson segítséget, teremtse meg a
működés feltételeit.
Novák Ferenc: Továbbítani fogja a kérelmet az általános iskola vezetése felé annak
érdekében, hogy az igazgató kérjen árajánlatot a világítás és árnyékolástechnika
vonatkozásában.
Süslecz Árpád: Kérdése, közterület-felügyelők 6-14-ig tartó munkarendje hogy vált be?
Dr Józsa Zsanett: A képviselőtestület döntése alapján munkarendjük a hivatali munkarenddel
egyezik meg, túlóra elrendeléssel oldjuk meg a problémákat.
Süslecz Árpád: A Karos Park dolgozói jelezték, hogy kóbor kutyák futkoznak a településen.
A kutya befogás a közterület-felügyelet dolga a közterületeken, parkokban, fénykép,
tettenérés, stb.
Szülők jelezték, hogy a játszótéren is kutyák futkoznak, a gyerekek nem mernek kimenni.
Dr Józsa Zsanett: A kutya bevitele tilos tábla kihelyezésére írásban felhívtuk a Karos Park
Kft, a játszótér körbekerítése folyamatban van.
Süslecz Árpád: Szükséges lenne a Galambok-Zalakaros közötti diófák állapota felmérése,
mivel a gyökerek felemelik a kerékpárutat, amely problémát okoz, a fák ágai lelógnak a
kerékpárútra, le kell vágni az ágakat.
Javasolja szakértő felkérését, mivel diófa a megyétől 9 m-re ültethető.
Az arborétum sarkánál, A Szilágyi cukrászda É-K-i saroknál a kerékpárosok veszélyben
vannak, nem látni a sarkon lévő sövénytő, javasolja a sövényt levágatni.
Az iskola saroknál lévő fenyőfának fel kell vágni az alját.
A Gyöngyvirág sor bal oldalán a fenyőfa, jobb oldalon a hegyből lejövő sövény be van nőve
az útra, amely zavarja a kilátást. A közterület-felügyelet szólítsa fel a tulajdonost a
rendbetételre.
A rendezvényeken megjelenő közönséggel kapcsolatos észrevételeit veti fel.
Novák Ferenc: Megoldást próbálnak találni a rendezvények műfajának megválasztása.
Kötő Attila: Lehetőség van zárttá tenni a rendezvényt, nyilvános rendezvényen nincs
lehetőség kiszűrni a közönséget. Egyetért a műfaj megválasztásával.

Süslecz Árpád: Men-Dan Hotel mellett lefelé vezető útnál, a kereszteződésben a trafo alatti
sövénytől nem lehet kilátni, javasolja kivenni a balesetveszély elhárítása érdekében.
Böröcz József: A Dózsa György úton, a fürdőszoba szalonnal szemben lévő területet le kell
kaszáltatni.
Deutschné Lang Erika: A Panoráma úton bal oldalt a parkoló mellett régi bozóthatást keltő
növények vannak. A Freya melletti parkoló környezete rendbetétele is szükséges.
A kutyák védelme érdekében kijelölt kutyafuttató kijelölését javasolja, a kutyatartásnak
kultúrája van.
Marton Tamás: Felveti, hogy a Karos Park Kft. dolgozói a fürdőbe a karosiakat megillető
kedvezményt vehessék igénybe.
Novák Ferenc: Süslecz képviselő észrevételeit továbbítja a Karos Park Kft. felé, Marton
képviselő felvetését továbbítja a fürdőigazgató felé, Deutschné felvetését meg vizsgáltatja.
Szirtes Balázs: A TE által kirakott táblák mellett a régi fehér táblák is kinn vannak, így
táblaerdő van. Egységesíteni kell a táblákat, a régieket el kell távolítani.

Novák Ferenc: A régi táblák folyamatosan kiszedésre kerülnek.

A feltett kérdésekre adott válaszokat egyhangúlag a jelenlevők elfogadták.

