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Képviselőtestület 49/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ felkéri a polgármestert, a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámoló alapján készített
intézkedési tervet ismételten terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. április 28. soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens
Kovács Melinda településstratégiai referens
2/ felkéri a polgármestert, a 18/2016. (II.11.) számú képviselőtestületi határozat 4./ pontjára
vonatkozóan (felkéri a polgármestert, kérje fel nyilatkozattételre a KLIK vezetését, hogy az
iskola igazgatója által beterjesztett felújítási igényeket tartalmazó listából 2016-ban mit kíván
a KLIK megvalósítani) beérkezett válaszról a képviselőtestületet tájékoztassa.
Határidő: Klik válasza megérkezését követően
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
3/ A Polgármester beszámolója többi részét az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 50/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 2., 3., 4., 14., 16., 20, 21., 23., 24., 25., számú napirend zárt
ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára,
a nyílt ülést követően.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 51/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ jóváhagyja a Karos-Park Kft. közszolgáltatási szerződését, - és a hozzá kapcsolódó, annak
elválaszthatatlan részét képező mellékleteit és függelékeit - módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalva, azzal a kiegészítéssel, hogy a közszolgáltatási szerződés 8. számú
mellékletét képezi a bizottsági javaslatnak megfelelően a teljesítésigazolásra jogosultak
körének meghatározása.
2./ Felhatalmazza a polgármestert a módosított, egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási
szerződés aláírására.
3./ felkéri a polgármestert, tegyen intézkedéseket a tóüzemeltetési utasítás vendégre
vonatkozó balesetvédelmi részének alkalmazására addig az időpontig is, amíg nem kerül
meghatározásra, kinek a feladatát képezi ezen rendelkezések alkalmazása.
4./ egyetért, hogy a Termáltó és Ökopart területére kutyát csak pórázzal lehessen bevinni.
5./ felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedéseket a 4. pontban lévő rendelkezés
kitáblázására és legalább 1 darab kutyaürülék tároló szerkezet-mely kutyaürülék zacskókkal
ellátható- felszerelésére.
Határidő: azonnal 2016.03.10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Biczó Tamás Karos-Park Kft. ügyvezető,
Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető 3-5 pont vonatkozásában
Koma Ildikó- határozat megküldéséért)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 52/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a Karos-Park Kft. ügyvezetőjét a benyújtott szakvéleményre való tekintettel, hogy a
Rózsa utcában lévő vérszilvafák kivágását a Karos-Park Kft. végezze el külön díjazás nélkül,
úgy hogy a meglévő tuskók talajszint alá 10 cm-re alásüllyesztésre kerüljenek.
2./ elfogadja, az A. verziót a fapótlás minőségére, mely alapján a kivágott fákat 40 db (12/14)
(200/220) minőségű vérszilva facsemete és 15 db (10/12) (200/220) minőségű vérszilva
facsemete ültetésével pótolja. A telepítést a KAROS-PARK Kft. a Közszolgáltatási szerződés
keretében elvégzi. A karókat a Hegyalja u-i korábban ültetett fasortól beszedve biztosítható
költséghatékony módon. Az ültetvényezést legkésőbb március 20-ig végre kell hajtani.
3./ a facsemeték beszerzésének 812.000 Ft + ÁFA = 1.031.240 Ft összegű költségét a 2016.
évi költségvetés Önkormányzati fejezetének dologi kiadásai terhére biztosítja.
Határidő: azonnal 2016. 03.10.
Felelős: Novák Ferenc Polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit Pénzügyi Osztályvezető
Biczó Tamás KAROS-PARK Kft. ügyvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 53/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros város 2016. évi turisztikai marketingtervét az alábbi kiegészítéssel hagyja jóvá:
- jelenjen meg a tervben, a fizetőképes kereslet célcsoport meghatározása, továbbá, hogy
Zalakaros a mikro régión belül kikkel kíván turisztikai és marketing területen együttműködni.
2./ felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a félévi
turizmusstatisztikai adatokról a képviselőtestületet tájékoztassa, valamint készítsen
tájékoztatást a statisztikai adatok alapján a marketingstratégia alakulásáról.
Határidő: 2016. május 31. – marketingterv kiegészítése
2016. szeptember 15. – 2. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 54/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az államháztartáson kívüli forrás
átadásáról és átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.) bekezdése
alapján pályázati eljárást hirdet a nonprofit szervezetek részére 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 támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt
célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Ez alól
kivételt képez, amennyiben a támogatási szerződés1 a képviselőtestület döntése alapján erről
kifejezetten rendelkezik.
2.
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
vagy tevékenységüket Zalakaros városának, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló 15/2014. (VI.21.) önkormányzati rendelete 2. §. ba.) pontjában nevesített
céljaival összhangban fejtik ki.
3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.

4.
A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere,
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
5.

A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.

6.
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb 2016.
április 30-ig.
7.
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 Adatlap tartalmazza.
8.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás
kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos
internetes honlapján www.zalakaros.hu valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló
jogszabálynak eleget téve a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.
Határidő: 2016. március 11.(közzététel)
2016. április 30. (döntés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter /Magyarné Kovács Judit

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 55/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a polgármestert, hogy a kistérségi feladatbővítés előterjesztés a kistérséget alkotó
önkormányzatok véleményének beérkezése után kerüljön vissza a képviselőtestület elé,
megvizsgálva azt, hogy a kistérségi tevékenység végzésére, szükséges-e az önkormányzati
hivatalon belül humán erőforrás biztosítása, és ha szükséges, ennek költségeit a kistérségi
önkormányzatoknak vállalni kell. Ha nem szükséges állandó humán erőforrás, de egyes
feladatokban a kistérségi önkormányzatok társulásban gondolkodnak, meg kell ennek az
alternatív finanszírozási módjait vizsgálni: eseti megbízási díj, külső szervezet megbízása.
2./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás alelnökét tájékoztassa.
Határidő: 2016. május 15.
2016. április 15. – 2. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 56/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A Képviselőtestület megerősíti a 4/2016. (I.14.) számú határozata 1. pontjában foglaltakat
miszerint:
- a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT” Közhasznú Közalapítvány kuratóriuma határozatképes, ha
a szabályszerűen összehívott ülésen a megválasztott kuratóriumi tagok több mint fele jelen
van, azaz nyolc főből álló kuratórium esetén legalább öt, hét főből álló kuratórium esetén
legalább négy, hat főből álló kuratórium esetén legalább négy, öt főből álló kuratórium esetén
legalább három tag jelen van. Minden tagnak 1 szavazata van.
- Ha az ülés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirendben
szereplő ügyekben nyolc főből álló kuratórium esetén legalább öt, hét főből álló kuratórium
esetén legalább négy, hat főből álló kuratórium esetén legalább négy, öt főből álló kuratórium
esetén legalább három tag jelenléte esetén határozatképes. Ezen tényre, jogkövetkezményre a
tagokat a meghívóban előzetesen figyelmeztetni kell. A megismételt ülést az eredeti –
határozatképtelenség miatt elmaradt – ülés időpontját követő 15 napon belüli időpontra kell
összehívni, amely időpont az eredeti kuratóriumi ülés meghívójában is megjelölhető.
2. A 4/2016. (I.14.) számú határozata egyebekben változatlan marad.
3. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közalapítvány nyilvántartott adataiban, valamint az
alapító okiratban bekövetkezett változás átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye, a közalapítvány alapító okiratát az alapító nevében aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Csetneki Ügyvédi Iroda/ Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens,

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 57/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Nem kíván a Dísz térből 7-8 m széles területet a MenDan Magig Spa Wellness Hotel
részére eladni.
2./ döntéséről a MenDan Magig Spa Wellness Hotel-t értesíteni kell.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 58/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ egyetért azzal, hogy a Zalakaros, 293 hrsz.-ú ingatlan D-i részéből 3.100 m2 ne kerüljön
pályáztatásra.
2./ az ingatlan fennmaradó részét szórakoztató tevékenység céljára bérbe kívánja adni úgy,
hogy az ingatlan megközelítését az önkormányzatnak biztosítani kell.
3./ felkéri a polgármestert a bérbeadással kapcsolatos pályázati kiírás közzétételére.
4./ egyetért, hogy azzal, hogy a Parkinn szálloda építéséhez kapcsolódó végleges organizációs
tervek jóváhagyását követően térjen vissza a testület arra, hogy a fürdő megmaradt telkének
D-i végében vagy pedig ezen az oldalon kerüljön az ideiglenes parkoltatás megoldásra.
5./ felkéri a polgármestert, hogy készüljön egy A4-es méretű szórólap, mely egy térképet
tartalmaz, melyen legalább két nyelven fel van tüntetve a parkolók helye, és a befogadó
képesség nagysága, ezt jól látható helyen ki kell plakátozni, illetve a Tourinform irodában és a
fürdőn is hozzáférhetővé kell tenni.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 59/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I.
1./ jóváhagyja a 2016. április 28-2016. május 1 között megtartandó Zalakaros-Puchheim
települések hivatalos kapcsolatainak 25 éves ünnepségét és programtervezetét, erre a célra
Zalakaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a személyi juttatások soron
tervezett külkapcsolatok terhére 750.000 Ft-ot biztosít.
2./ felkéri a polgármestert, hogy az előző képviselőtestületek még élő tagjait, valamint a
díszpolgárokat is hívja meg a rendezvényre.
Határidő: 2016. április 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető
II.
1/ A 2016. április 8-10. közötti Volkfest meghívásra vonatkozó Puchheimi meghívást
elfogadja.
2/ Forrását a 2016. évi költségvetés nemzetközi kapcsolatok terhére biztosítja.
3/ Résztvevők: Polgármester valamint házastársa
2-3 képviselőtestületi tag
Határidő: 2016. április 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző
Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 60/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ nem kíván megállapodást kötni a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és
Közművelődési Nonprofit Kft-vel a mentori szolgáltatások ellátására.
2./ döntéséről a Nagykanizsa és Környéke Szociális, Foglalkoztatási és Közművelődési
Nonprofit Kft-t értesíteni kell.
Határidő: 2016. március 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 61/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I.
1./ A T.J. Terv Bt.(8315Keszthely, Béke u.32.) által készített Gyógyhelyi Látogatóközpont
módosított építési engedély terveit és a hozzá tartozó tételes költségbecsléssel elfogadja,
amely alapját képezi a bemutatott projekt megvalósulási költségeinek.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gondoskodjon a Gyógyhelyi turisztikai fejlesztés
(GINOP-7.1.3-2015) elnevezésű pályázatra a Zalakarosi Gyógyhelyi Látogatóközpont
megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról. A pályázat 100 %-os támogatási kérelemmel
kerül benyújtásra.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat sikere érdekében vállalkozásokat vonjon
be és a meghirdetett pályázat eredményeként a legjobb ajánlatot adók közül 4 fővel
együttműködési megállapodást kössön.
Határidő: 2016. március 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető,
projektmenedzser, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)

Tóth

Enikő

II.
A Képviselőtestület a 6/2016. (I.14.) számú határozatát az alábbi 7-9 ponttal egészíti ki:
„7./Addig az időpontig, amíg a 6/2016. (I.14.) számú határozatban meghatározott
tulajdonszerzés a 264/18 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában nem valósul meg, ingyenesen
kívánja használatba venni a szükséges területet, azzal, hogy a használatba adással kapcsolatos
összes költséget a Gránit Gyógyfürdő Zrt. viselje.
8./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. Közgyűlésén a
képviselőtestület ezen döntését az ülés napirendjére vetesse fel és az Önkormányzat érdekeit
a határozat 7. pontjában megjelöltek szerint képviselje.
9. /Felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát, hogy az ingyenes használatra vonatkozó szerződést
készítse el, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.”
Határidő: 2016. március 20.

Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Csetneki Ügyvédi Iroda

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 62/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ az óvodai jelentkezések időpontját az alábbiak szerint határozza meg:
2016. április 25-26. 8-12 valamint 15-17 óra között
2. / felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodai beiratkozásról szóló közleményt az
önkormányzat honlapján jelenítse meg, illetve kezdeményezze a Zalakarosi Óvoda és
Bölcsőde intézményvezetőjénél, hogy a közlemény az intézmény honlapján is megjelenjen.
Határidő: 2016. március 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Szenyéri Lászlóné intézményvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 63/2016. (III.10.) számú határozata:

A Képviselőtestület dönt arról, hogy:
1.) a Zalakaros Város Önkormányzata tevékenységei sorába felveszi az 104037 Intézményen
kívüli gyermekétkeztetés kormányzati funkciót.
2.) felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelet módosítását a kormányzati funkciók pontosítása érdekében a következő soros
testületi ülésre készítse elő.
Határidő: 2016. március 12. – 1. pont vonatkozásában
2016. április 28. – 2. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető-törzskönyvi bejegyzés
tekintetében

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 64/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Kovács István református lelkipásztor kérelmét támogatja azzal, hogy a református egyház
csak vasárnap és ünnepnapokon hitéleti tevékenységhez használhatja térítésmentesen a Civil
Házat.
2./ felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjét folytasson egyeztetést
a pontos időpont meghatározására, kezdésre, zárásra vonatkozóan.
Határidő: 2016. március 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 65/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás felújítás kapcsán
1./ felkéri a polgármestert, keresse meg az akkori kivitelező ZÁÉV Építőipari Zrt.-t, az épitési
jogszabályokból adódó kötelező felelősség érvényesítése tárgyában.
2./ egyetért, a felelősség érvényesítését követően kíván dönteni az esetlegesen ebbe nem
beleférő vagy pedig a felelősségi körön kívüli, de szükséges munkálatok elvégzéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 66/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatni kívánt, „Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a
Zöld város kialakítása fejlesztési projekttel kapcsolatos, a pályázati felhívás 8. fejezetében
hivatkozott módszertani útmutató előírásainak megfelelő igényfelmérés és kihasználtsági terv,
továbbá a Városfejlesztési Kézikönyv előírásainak megfelelő Akcióterületi Terv, üzemeltetési
koncepció és költség- haszon elemzés elkészítése” tárgyú, Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti
hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumot elfogadja.
2./ Felkéri a közbeszerzési szakértőt, hogy regisztrálja a közbeszerzést a Közbeszerzési
Adatbázisba, lássa el elektronikus aláírással és küldje ki ajánlattevők részére az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumot.
Határidő: 2016. március 7.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Tóth Enikő, Magyarné Kovács Judit)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 67/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zala Megyei Sportnap kapcsán
1./ egyetért azzal, a kérelmezők a Zalakaros Sportjáért Közalapítványon keresztül nyújtsák be
támogatási igényüket a rendezvény támogatására.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 68/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./Zalakaros Város közbiztonságának érdekében a nyári idegenforgalmi szezonban fogadja a
rendőrség által a rendőri merősítés céljára küldött maximum 6 főt és a konkrét létszám
ismeretében dönt az ellátáshoz való hozzájárulásról. Az ellátásra 2015-ben fordított összegnek
megfelelő forrást a 2016. évi költségvetésben el kell különíteni. A rendőrök elhelyezése a
Fürdő Vendégház „B” épületében történhet.
2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek érdekében folytasson tárgyalásokat a
nagykanizsai rendőrkapitányság vezetőjével.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 69/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a polgármestert, hogy a partnerségi egyeztetésről szóló előterjesztést rendkívüli
ülésen ismét terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 70/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon kialakított Élménytó és Ökopartban térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére és beüzemelésére benyújtott ajánlatokat eredménytelennek
nyilvánítja.
2./ felkéri a polgármestert bocsásson ki ajánlati felhívást az önkormányzati
kamerarendszerhez csatlakozó a Termáltó és Ökopart területén kamerarendszer kiépítésére és
beüzemelésére, azzal a kiegészítéssel, hogy a kiírásban szerepeljen az, hogy a kivitelezőnek
az önkormányzat által megjelölt helyről való elektromos biztosítása a szerelésnek a része.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 71/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Tó üzemeltetési szerződés kapcsán
1./ felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Gránit Gyógyfürdő Zrt-vel a
tóüzemeltetési szerződésről és az átdolgozott szerződést terjessze ismét a képviselőtestület
elé, azzal, hogy az átdolgozott szerződésnek tartalmaznia kell a csúszdaüzemeltetésből
származó bevétel pénzügytechnikai elszámolását is.
Határidő: 2016. április 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 72/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I.
1./ a Zalakarosi Turisztikai Egyesület 2016. évi üzleti tervét az előterjesztésnek megfelelően
jóváhagyja.
2./ a Zalakarosi Turisztikai Egyesület működéséhez 2016. évben 32 005 e Ft támogatást
biztosít az alábbi megosztásban:
Bér és járulékok
6.125.000 Ft
Rendezvények4.500.000 Ft
Marketing
14.000.000 Ft
West Balaton TDM pályázat 20% támogatás, térségi TDM pályázat önrész
Működési költség
979.000 Ft
Összesen:
32.005.000 Ft

6.401.000 Ft

3./ a Zalakarosi Turisztikai Egyesület a kapott támogatási összeget kizárólag a határozat 2.
pontjában megjelölt célokra fordíthatja és a West Balaton TDM pályázat 20% támogatás,
térségi TDM pályázat önrész kivételével más szervezet részére támogatásként tovább nem
adhatja.
4./ felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéssel megegyező tartalmú támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal (2016. március 11.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
II.
1./ a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervét az előterjesztésnek
megfelelően jóváhagyja.

2./ a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. működéséhez 2016. évben 27 230 e Ft támogatást
biztosít, melyet az üzleti tervében rögzített céljaira használhatja fel, elsődlegesen bér- és
járulék valamint működési költségekre.
3./ a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. a kapott támogatási összeget kizárólag a határozat
2. pontjában megjelölt célokra fordíthatja, más szervezet részére támogatásként tovább nem
adhatja.
4./ felhatalmazza a polgármestert az előterjesztéssel megegyező tartalmú támogatási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal (2016. március 11.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Szabolcs Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 73/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Karos- Park Kft. 2016. évi Üzleti Tervét az előterjesztésnek megfelelően 5e Ft adózás
előtti nyereséggel jóváhagyja.
2./ a Karos- Park Kft. 2016. évi tervezett gépfejlesztési koncepcióját az előterjesztésnek
megfelelően jóváhagyja.
3./ felkéri a Karos Park Kft ügyvezetőjét, hogy a Kft. benyújtott irányítási ábrája alapján
munkacsoport vezetői szintig tegyen javaslatot a díjazás újragondolására, az áprilisi soros
testületi ülésre. A Kft. ügyvezetőjének 2016. évi prémiumfeltételeit is ezen az ülésen kívánja
tárgyalni a képviselőtestület.
4./ felkéri a Karos Park Kft ügyvezetőjét, hogy az áprilisi soros testületi ülésig mutassa be,
hogy mekkora üzemeltetési költséget takarít meg a leselejtezésre váró 3 db gépjármű
forgalomból való végleges kivonásával és ezzel szemben mekkora forrásigénye van kishaszon
gépjármű beszerzésére.
Határidő: 2016. április 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás Karos- Park Kft. ügyvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 74/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a 3/2016.(I.14.) számú határozata alapján nem engedélyezi az ez év április 30-ával
nyugdíjba vonuló - adós - kolléga álláshelyének betöltését, a feladatellátás biztosítása
érdekében felkéri a jegyzőt, hogy álláshelyét belső feladatátcsoportosítással oldja meg 2016.
április 30-át követően. A képviselőtestület az álláshelyet nem szünteti meg, üres álláshelyként
nyilván kell tartani.
2./ a 3/2016.(I.14.) számú határozata alapján nem engedélyezi azon kistérségi pénzügyi
álláshely betöltését, ahol a kinevezett személy Gyes-en van és helyén pénzügyi ügyintéző van
foglalkoztatva. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a hivatal zavartalan működése
érdekében e döntés alapján a szükséges feladatátcsoportosításról. A képviselőtestület az
álláshelyet megszünteti, a megszüntetés időpontja a Gyes-ről visszatérés napja.
3./ felkéri a jegyzőt, hogy az álláshely megszűnését az SZMSZ-en vezesse át a 2. pontban
meghatározott időponttal.
4./ egyetért, hogy az üres és a megszűnő álláshelyre tervezett bérelőirányzat csak a
képviselőtestület engedélyével használható fel.

Határidő: 2016.március 15.
2016. augusztus 30.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Tótivánné dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna

Jegyző
Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 75/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon kialakított Élménytó és Ökopartban vízi szökőkút
telepítésére és beüzemelésére benyújtott ajánlatok közül a Kerex - Óbuda Uszodatechnika
Kft. (1036 Budapest, Bojtár u. 36.) árajánlatát fogadja el, melynek az ajánlati összege
1.461.800,- Ft + Áfa = 1.856.486,- Ft.
2./ 2016. évi költségvetésben az Önkormányzati beruházások között, a Termáltó és Ökopart
fejlesztése soron nevesített előirányzat terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
Határidő: 2016. azonnal.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Magyarné Kovács Judit)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 76/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Zöld város
kialakítása fejlesztési projekttel kapcsolatos, a TOP-2.1.2-15 felhívásra pályázatírási,
projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása” tárgyú, a
Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban a
közbeszerzési bizottság javaslata alapján az eljárást eredményessé nyilvánítja.
A Bonum Projekt Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 92.)
ajánlattevő ajánlatát érvényesnek ítéli, és annak nyilvánítja.
Az eljárás nyerteseként a Bonum Projekt Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft. (8360
Keszthely, Rákóczi u. 92.) ajánlattevő ajánlatát hirdeti ki 10000 ponttal, 2,5 %
projektmenedzseri feladatok nettó díjjal és 235.000,- Ft + Áfa pályázatírási díjjal.
2./ Pénzügyi fedezetet Zalakaros Város Önkormányzata önkormányzati fejezetének 2016. évi
dologi költségvetéséből biztosítja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a Bonum Projekt Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel
kötendő szerződés aláírására.
Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követően azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 77/2016. (III.10.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I.
1./ A Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
„Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés projekttel kapcsolatos, a TOP-3.1.1-15 felhívásra pályázatírási,
projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása” a Kbt.
115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

II.
1./ A Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
„Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a Barnamezős
területek rehabilitációja projekttel kapcsolatos, a TOP-2.1.1-15 felhívásra pályázatírási,
projektmenedzsmenti, projekt előkészítési, pályázatmenedzselési feladatok ellátása” a Kbt.
115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárásban a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser

III.
Képviselőtestület
1. / felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a TOP-os pályázatokra keretszerződéssel
rendelkező vállalkozót, hogy vizsgálja meg a Karos-Park telephelyfejlesztése beilleszthető-e
és ha igen, milyen feltételekkel valamely TOP programba.

2./ felkéri a polgármestert a települési közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos tanulmányok
beérkezése után vizsgálja meg a tervezett projektelemekből mi valósítható meg, vizsgálja meg
a pályázati lehetőségeket és ezekről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: 2016. április 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. március 10-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Tájékoztató:
Novák Ferenc: Kérdezem a jegyző asszonyt, szerintem végig értünk a napirendi pontokon.
Szabóné dr. Csányi Marianna: Igen, egy kérdés van, amit a pénzügyi osztályvezető a Szirtes
úrral próbált testületi ülés előtt egyeztetni, arra kellene valami… mivel nem adtál rá választ
azt gondolom egyértelmű ….
…….. hangzavar …
Szabóné dr. Csányi Marianna: Én azt gondolom, hogy kellene valamilyen irányba, mert addig
is jelentős előkészítés …
Szirtes Balázs: Tudjuk a kincstári elképzelést, hogy mikor realizálódik? Az mindent visz.
Szabóné dr. Csányi Marianna: Igen, pont azért gondolkodunk abba, hogy esetlegesen nem
kellene-e pályáztatási történetet csinálni, mert azok az információk, amiket jobbról, balról az
ember kap egy 17 eleje vagy 17 közepe, nagy valószínűséggel MÁK számlavezetése..
Szirtes Balázs: Attól hogy nem akarunk számlavezetőt váltani, attól még a pályáztatás
gyakorlatilag célszerű, mert lehet, hogy aki meg szeretne maradni az még karcsúsít a
költségein vagy díjain.
Szabóné dr. Csányi Marianna: Jó csak akkor, ha lecseréljük az összes csekkünket meg
mindenfajta változás aztán utána meg semmi nem lesz belőle akkor…
Szirtes Balázs: …………… az összes átutalási díját az adóval együtt.
Képviselői felvetés:
Szirtes Balázs: De lenne még egy kérdésem, felvetésem, tavalyi évben hihetetlen
gyorsasággal szüntettünk meg a település területén játszótereket, mert ugye …
Szabóné dr. Csányi Marianna: Szabálytalanok voltak..
Szirtes Balázs: .. nem voltak megfelelőek a ……………. de úgy tudom költségvetésbe
terveztünk is játszótér létesítésére és az iránt érdeklődnék tisztelettel, hogy állítólag idén is
lesz turisztikai ………………… hogy várhatóan idén is lesz turisztikai szezon a városban,

tehát nem fog elmaradni, hogy nem kéne indítani a játszótér létesítését, az, amire szándékunk
… vagy mire várunk. Pályázat úgyse lesz.
Tóthné Őri Ibolya: A zöld város pályázatba szerettük volna berakni a játszóteret ….
Szirtes Balázs: És az mikor?
Tóthné Őri Ibolya: Hát ott biztos, hogy nem az idei év megvalósítás…
Czirákiné Pakulár Judit: .. amikor beadjuk a pályázatot, szerintem saját felelősségre meg kell
tenni, szerintem nem várhat egy szezont.
Novák Ferenc: Szerintem egy hónapon belül be tudjuk adni nem Ibolya?
… hangzavar …
Tóthné Őri Ibolya: ……………. ezt a részt kivesszük belőle, ott lesz a helye csak mi fogjuk
azt megépíttetni.
Horváth Vencel: Bocsánat, pályázatba benn van, ha nyerünk, akkor pályázati pénzből
valósítjuk meg, pályázat ………….
Czirákiné Pakulár Judit: A pályázat benyújtását követően ………
Horváth Vencel: a pályázatnál elszámolunk, ha nem nyer a pályázat, akkor ……….. amúgy is
saját magunknak építjük …………….
Czirákiné Pakulár Judit: …………….
Tóthné Őri Ibolya: …………….. április vége.
Czirákiné Pakulár Judit: Hát akkor az még jó is ……………..… hangzavar………….legyen
meg a kivitelező, minden legyen meg, …… május elején …. csinálni..
Szabóné dr. Csányi Marianna: Most azért a gyógyhelyes pályázat beadása történjen meg, mert
ez azért keményen nyomja az osztályt és akkor utána jöhetnek ezek a dolgok is.
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. április 4.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna

Jegyző

