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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 15/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:

A Jegyző teljesítményértékelését a következő Képviselőtestületi ülésre elő kell terjeszteni.

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 16/2013. (II.09.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Polgármestert, hogy készítessen javaslatokat a Zalakaros területén felhelyezésre
kerülő térfigyelő kamerák telepítéséről, fontossági sorrend meghatározásával, illetve éves
bontás meghatározásával.
2/ Kerüljön kidolgozásra egy jelenlegi kamera rendszer állapotát felülvizsgáló anyag,
amelyben javaslat készül a csatlakozás lehetőségének felülvizsgálatáról, illetve a további
bővítés lehetőségéről.
3/ Amennyiben a régi rendszerhez való csatlakozást a szakvélemények nem támasztják alá,
úgy kerüljön ajánlati felhívás előkészítésre megfelelő műszaki dokumentációval alátámasztva
és az ajánlati felhívás a kivitelezésen kívül terjedjen ki legalább 6-8 éves karbantartási és
üzemeltetési kötelezettség vállalására is.
Új rendszer kiépítése esetén a régi kamerák hasznosításáról gondoskodni kell más
önkormányzati intézménynél. (Karos Park Kft.)
4/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott feladatok ellátására
ajánlatot kérjen.
Határidő: 2013.március 30./ 1.pont/
2013. május 30. /2.pont/
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 17/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 2013.évi költségvetést az alábbi pontosításokkal fogadja el.

1/ Az Ör. 3. §. /1/ bekezdését javítani szükséges, helyesen a költségvetési létszám előirányzata
61,5 főben kerül megállapításra.

2/ A Turisztikai Egyesület finanszírozásának növelését kizárólag városmarketingre, valamint
a rendezvényekre fordíthatja az Egyesület.

3/ Felül kell vizsgálni a konyha kihasználtságát, a dolgozói létszám szükségességét.

4/ Felül kell vizsgálni a bölcsődei csoportok számának szükségességét.

Határidő: 2013. február 28.
3-4.pont esetében 2013.szeptember 1.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 18/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. évi költségvetési évre és az
azt követő három évre a várható összegeket a jelen melléklete szerint állapítja meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a kötelezettségvállalások teljesítését kísérje figyelemmel és
erről adjon tájékoztatást a Képviselőtestületnek.

Határidő: 2013. szeptember 12. (féléves beszámoló)
2014. áprilisi soros ülés (éves beszámoló)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 19/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1/ A 2013. évi Közbeszerzési Tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

2/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 2013. évi közbeszerzési terv város honlapján való
megjelenítésére.

Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 20/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1/ Felkéri a Jegyzőt, hogy amennyiben a jogszabályi feltételek 2013. őszén is biztosítottak
lesznek és ezáltal lehetőség lesz szociális célú tűzifajuttatásról szóló rendeletet ismételt
megalkotására úgy az az alábbiak szerint kerüljön előkészítésre:
-2013. őszétől a fűtési szezon kezdetétől duplájára emelkedjen a rászorulók részére adható
tűzifa mennyisége, 7 m3 helyett kb. 14-15 m3-re.

Határidő: 2013. október 30.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna mb. jegyző
(Operatív felelős: Kánnár Éva szociális ügyintéző)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 21/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros teljes közigazgatási területére településrendezési eszközök felülvizsgálata,
módosítása tárgyában a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele
nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásával közbeszerzési eljárást indít.

2/ A képviselőtestületi ülést követően 2013. február 14-én a Közbeszerzési Bizottság tárgyalja
a felvetett módosító javaslatokat.

Az ajánlati dokumentáció, felhívás pontosítása érdekében ad-hoc bizottságot hoz létre.

A bizottság tagjai:
Marton Tamás képviselő
Süslecz Árpád képviselő
Klie Zoltán főépítész
Közbeszerzési tanácsadó
Közbeszerzési bizottság tagjai

Az 1. pontban megjelölt eljárás ajánlati felhívását és ajánlati dokumentációját az alábbi
pontosításokkal hagyja jóvá:

- rendezési terv módosításának feladat sorába a sportpálya mellett lévő edzőpálya gyógy
parkhoz való csatolását is fel kell venni.

A bizottság a Képviselőtestület ajánlását figyelembe véve és javaslata kerüljön beépítésre az
ajánlati dokumentációba, felhívásba.

Határidő: 2013. február 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

3/ Felhatalmazza a Polgármestert a kibővített közbeszerzési bizottság módosításával
pontosított ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció aláírására.

4/ Az 1. pontban meghatározott dokumentációk elkészítésének költségét a 2013. évi és a
2014. évi költségvetés terhére 12.000 eFt összegben biztosítja (2013-ban 5000 eFt, 2014-ben
7000 eFt).

Határidő: 2013. 02. 08. (kiküldés)
Ajánlati felhívás szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann mb. jegyző
(Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 22/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Közösségi Ház 2013. évi munkatervét az előterjesztésben foglaltak szerint, az
előterjesztés 3.a) és 3.b) számú mellékletben meghatározásra kerülő rendezvénytervvel együtt
jóváhagyja.

2/ A Közösségi Ház feladatellátásához szükséges kiadásokat a 2013. évi költségvetésében
biztosítja.

3/ Fontosnak tartja, hogy a Közösségi Ház karbantartási és felújítási munkái megkezdődjenek,
ennek érdekében - a szükséges munkák elvégzése céljából - ezt a 2013.évi költségvetésében –
pénzügyi lehetőségei függvényében – tervezi.

4/ Az iskolánál történt működtetői változások miatt az iskolai csoportok működtetéséhez
szükséges feltételeket Közösségi Ház 2013. évi költségvetésében kell tervezni.

Határidő: 2013. december 31. és folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Jankovics Attila közösségi ház igazgató)

5/ Felhívja a Közösségi Ház igazgatójának figyelmét, hogy a költségvetési rendelet 7. sz.
mellékletében szerepel a tartalékok, céltartalékok, sportcélok és nonprofit szervezetek
támogatása, melyre a Közösségi Ház, mint egyes sportrendezvények szervezője is pályázhat
2013. március 31-ig, amennyiben a támogatási célnak megfelelő rendezvényt kíván
megvalósítani.

Határidő: 2013. március 31.
Felelős: Jankovicsa Attila közösségi ház igazgató

6/ A Képviselőtestület határozatáról a Közösségi Házat tájékoztatni kell.

Határidő: 2013. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
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Képviselőtestület 23/2013. (II.07.) számu határozata:

Képviselőtestület:

1. Egyetért az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva” -KEOP-2012-5.5.0/B - címmel kiírt pályázat benyújtásával 59.139.947
Ft összköltséggel, „Zalakaros Város középületeinek energetikai fejlesztése” címmel.
2. A pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címe, helyrajzi száma:
- Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.,
261/15 hrsz.
- Közösségi Ház, 8749 Zalakaros, Fő út 8., 1058/1 hrsz.
3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó: 58.123.947 Ft
A tervezett beruházásnak elszámolható költsége bruttó: 58.123.947 Ft
Az önkormányzati saját erő számszerű összege bruttó: 8.718.592 Ft és forrása
Ebből - önerő

8.718.592 Ft

- költség saját forrás
terhére

0 Ft

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 49.405.355 Ft

4. Támogatás esetén a projekt megvalósításához szükséges 8.718.592 Ft összegű önrészt
a 2013. évi költségvetés terhére biztosításra kerül.
5. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzat saját forrás összegét a
költségvetésében elkülöníti
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Hatályon kívül helyezte a 30/2013. (II.11.) számu Kt. határozat

Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 24/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalaber Vállalkozási Kft-vel kötött - Zalakaros Város Önkormányzata építési műszaki
ellenőri és műszaki tanácsadói feladatainak ellátása a szükséges szakági műszaki ellenőrök
bevonásával, megbízási keretszerződés alapján a megvalósuló építési, tervezési és
karbantartási beruházásokra vonatkozó - keretszerződést változatlan feltételekkel, egy évvel
meghosszabbítja 2014. február 28-ig.
2/ A Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Irodával kötött - Zalakaros Város Önkormányzata
közbeszerzési eljárásainak eljárói és közbeszerzési tanácsadói feladatainak ellátására, a
beszerzési eljárások előkészítése és teljes körű lebonyolítására vonatkozó - keretszerződést
változatlan feltételekkel, egy évvel meghosszabbítja 2014. február 28-ig.
3/ Az Adamil Kft-vel kötött - Zalakaros Város Önkormányzatának a 2013. évben Zalakaros
Város Képviselőtestülete által meghatározott ingatlanok értékbecslési feladatainak ellátására
vonatkozó – keretszerződést változatlan feltételekkel, egy évvel meghosszabbítja 2014.
február 28-ig.
4/ Az 1-3.pontban meghatározott szerződések teljesítésének finanszírozását a 2013.évi
költségvetés terhére biztosítja.
5/ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a szerződések módosításáról.
6/ Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására.
Határidő:2013.február 12.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann mb. jegyző
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 25/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:

Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
14.sz. Turisztikai Egyesület 2013. évi Üzleti Terve

című napirend tárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjában
foglaltakra, a nyílt ülést követően.
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 26/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
15.sz. Zalakaros, Gyógyfürdő téren meglévő pavilonsor egységes arculat kialakítása

című napirend tárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjában
foglaltakra, a nyílt ülést követően.
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 27/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja az 1. sz. mellékletben bemutatott „Termáltó és Ökopart” projekt ütemtervét.

2/ Egyetért abban, hogy a projekt megvalósításához szükséges önálló, közhasználat elől nem
elzárt telek kialakításra kerüljön.

3/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a projekt megvalósításához szükséges telek
kialakításával kapcsolatos előkészületeket - a Csetneki Ügyvédi Iroda bevonásával –
elvégezze, illetve elvégeztesse.

4/ Felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt ütemtervben meghatározott feladatok
vezetésére, koordinálására, végrehajtására, a szükséges intézkedések időben történő
meghozatalára.(A Közbeszerzési szabályzat XII. fejezet 4. pontjának figyelembevételével)

Határidő: folyamatos illetve 2014. május 31. (Ütemterv szerint)

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann mb. jegyző
(Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 28/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros, Gyógyfürdő téren lévő pavilonsor egységes arculata érdekében hozott
293/2012. (IX.27.) számu határozatát – melyben döntött a passzázs kötelező megépítéséről az alábbiak szerint módosítja:
A határozat 4.terasz szövege: 5 m szélességről 3 m szélességre módosul.
A passzázs elkészítésének határideje: 2013. március 31-ről 2013. április 22-re módosul.
2/ Abban az esetben, ha a bérlő/tulajdonos nem vállalja a pergola megépítését, az a közterülethasználati engedély megadásakor mérlegelésre kerül.
3/ A Zalakaros, Gyógyfürdő téren lévő pavilonsor egységes arculata érdekében hozott
293/2012. (IX.27.) számu határozatát az alábbiakkal egészíti ki:
A kivitelezővel az önkormányzat köt szerződést a pavilonsorra vonatkozó építési munkák
elvégzésére.
A fizetendő összeg mértékéről, a pénzügyi és jogi feltételekről a bérlőket/tulajdonosokat
írásban kell tájékoztatni, akik 5 napon belül kell hogy írásban nyilatkoznak az egyösszegű,
vagy a részletekben történő fizetési szándékról.
A részletfizetési kérelem benyujtása esetén a polgármester 3 részletben történő részletfizetést
engedélyezhet az alábbiak szerint, melyet közjegyzői okiratba kell foglalni.
50 % / 100 % befizetésére 2013. március 31-ig
25 % befizetésére 2013. augusztus 31-ig
25 % befizetésére 2013. december 31-ig
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházásra benyújtott legkedvezőbb ajánlatot tevő
vállalkozóval szerződést kössön és a szerződésben megállapított díjat az önkormányzat
megelőlegezi.
Ennek fedezete a letétbe helyezett pénz, valamint a vállalkozók maximum 3 ütemben
befizetett részlete.
Határidő: 2013. április 22.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Tóthné Őri Ibolya

4./ A közterület használatára vonatkozó rendeletet módosítani kell azzal, hogy nem adható ki
közterület használati engedély annak, akinek az önkormányzattal szemben tartozása van.
A rendelet-tervezetet a következő képviselőtestületi ülésre elő kell terjeszteni.

Határidő: 2013. soron következő képviselőtestületi ülés
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna mb.jegyző

5./ A képviselőtestület határozatáról a pavilonsor bérlőit/tulajdonosait tájékoztatni kell.

Határidő: 2013.febuár 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 7-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 29/2013. (II.07.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Turisztikai Egyesület 2013.évi működési feladataihoz 67 millió Ft támogatást biztosít a
költségvetési rendeletének megfelelően.

2./ Felkéri a TE-t, hogy ennek figyelembevételével módosítsa a jelenleg benyújtott Üzleti
tervét azzal, hogy a részére meghatározott növekmény csak marketing célra illetve
rendezvények finanszírozására fordítható.

3./ A fentiek szerint módosított üzleti terv alapján felhatalmazza a polgármestert a támogatás
felhasználására vonatkozó támogatási szerződés elkészítésére.

Határidő: 2013. február 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív: Turisztikai Egyesület Elnöke)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Önkormányzati szakreferens

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2013. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

02.07.
Interpelláció:

Süslecz Árpád: A lakosság kérését tolmácsolja.
Probléma az óváros részen az út menti árok tisztítása.
Az óváros részen áthaladó fő út melletti árok Kpm terület, nem önkormányzati. Tóthné Őry
Ibolya elmondta, hogy levélben megkeresték a közútkezelőt az árkok tisztítása érdekében.

Tóthné Őri Ibolya: Tájékoztatást kérnek, hogy ki az árok kezelője, a Kpm vagy az
önkormányzat.

Novák Ferenc: A Kpm-et próbálják rászorítani, hogy a rábízott feladatot lássa el.

Süslecz Árpád: A Kmp a szükség szerinti munkákat végezze el, a hidak átereszek tisztítását.

A Hősök terén a Hősi emlékműt eltakarják az odaültetett tuják és fenyőfák.
Szakemberek nézzék meg, az emlékművet tisztítsák le évente egyszer, már fekete a portól.
Kérés, hogy szükség szerint a fákat és tujákat nyessék fel, ha kell kisebbeket ültessenek, mivel
nem látható és csúnya is.

A Nyírfa utcában lévő nyírfák, (5db) és a hivatal bejárata melletti 2 db nyírfa virága hullik,
eső esetén és szélkor kellemetlenséget okoz. Az üdülőtulajdonok jelezték, hogy beszáll a
házba a kosz, ha kinyitják az ablakot, és a hivatali folyósóra is behordják az emberek a
szemetet.
A vegetációs idő megkezdődése előtt, de utána is, ki lehetne vágni a fákat.

A hivatal mögötti üdülőtelepen lévő utcákban a járdák megépítését tervezni szükséges. Nem 2
hónap múlva, de legyen betervezve, önerő és egyéb megoldással, hogy lehetne megépíteni,
meg kell nézni.

A Gyöngyvirág sor folytatásánál, a gátszer dűlő út nyomvonalánál, az ott lakó tulajdonosok
kérték, hogy az út nyomvonalát tűzesse ki az önkormányzat, mert a korábbi években sok
szilárdanyagot hordtak bele, a fák a megye szélén nőnek, a fák végett az úton a gépjárművek
közlekedése a K-i irányba tolódik el, nem az út nyomvonalon, hanem a szántó területeken
közlekednek már.

A temetőben lévő védett fenyősor, a temető régi bejáratánál, a K-i iránytól balra Ny-ra lévő
fenyőfák szükség szerinti felnyesését kérik, mivel az eső és téli időszakban a hó lenyomja,
bujkálni kell alattuk. Védetté van nyilvánítva a fenyősor, de be van adva megfelelő
hivatalhoz, szükség szerinti felnyesését kérik az emberek.

Novák Ferenc: A felvetésekre választ ad.
A Kpm-mel tisztázni szükséges, hogy kinek a feladata az út melletti árkok. Hidak, átereszek
tisztázása.

A Hősök terén lévő fák és a temetőben lévő fenyőfák ágainak levágására felhívja a Karos
Park Kft. figyelmét.

A település fásítási terve el van fogadva. A Nyírfa utcában lévő nyírfák kivágásának nincs
akadálya, de az utca bejáratánál lévő egy fa maradjon meg, ami őrzi a Nyírfa utca emlékét.
A városháza előtt lévő nyírfa sorsa hogy alakuljon, erre később ad választ.

A Nyírfa, Akácfa, Hársfa utcákban a járdák építésére vonatkozóan, az utcák zsákutcák,
kisforgalmúak. A járdaépítés tervbe be van véve, prioritási sorrend szerint valósul meg.
Először a balesetveszélyes szakaszokon kerül megépítésre, pl. a Hegyalja utca É-i oldalán
lévő szakasz balesetveszélyes, és a Petőfi utcai járda. A Bodahegyi úti játszótérhez is pótolni
kell, ha engedi a kapacitás.

A gátszernél az út nyomvonal kitűzésének nincs akadálya, át kell tekinteni, milyen nagyságú
munkát jelent, megnézetjük.

A szükséges intézkedéseket megtesszük.

Böröcz József: A Hegyalja utca - Kapitány köz kereszteződősénél az út levan szakadva,
nagyobb eső esetén és hóolvadáskor az árkok megtelnek vízzel, az autók tengelyig mennek a
vízbe, a Karos Park vezetője figyelmét már többször felhívta erre.

Novák Ferenc: Intézkedést tesznek a probléma megoldására és tájékoztatja a képviselőt a
későbbiekben a tett intézkedésekről.

Tájékoztatja a képviselőket és a lakosságot, hogy 2013. február 18-án (hétfőn) 18,00 órai
kezdettel lakossági fórum lesz az iskola aulájában, mindenkit várnak.

Novák Ferenc: Mivel a nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszönte a részvétel és 12,40
órakor az ülést bezárta.

Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

