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Interpelláció:
Süslecz Árpád: Karácsonytól a Napnyugat köztől a Szilágyi cukrászdáig a Petőfi úton a
közvilágítás nem üzemel. Az önkormányzatnál felvették a feljegyzést is tudomása szerint,
mégsem működik a közvilágítás, kéri, hogy az önkormányzat felelőst jelöljön ki.
A Mendan alatti pavilonsorhoz „Behajtani tilos” tábla lett kihelyezve. Kérés, hogy „Kivéve
engedéllyel” kiegészítő tábla kerüljön kihelyezésre a táblához, azok kérték, akik ott munkát
végeznek, árut szállítanak.
A Liget utcában több mint egy éve bejárták a területet, a sövénnyel zárt területeket, amelyek
túlságosan elburjánoztak, kinőttek a járdára, nem lehet elmenni a járdán, még babakocsit sem
lehet eltolni. A közterület-felügyelők hatáskörébe tartozik, és még mindig nincs megoldva.
Már tavaly nyár óta nem történt intézkedés.
A pincesörözőtől Garabonc irányába árkok tisztítását többször kérte már tavaly, de nem
történt meg. Ismételten kéri. Ne a lakók kötelezettsége legyen. Nem minden ingatlan előtt kell
elvégezni, az önkormányzat segítsen ez ügyben. Kéri a lakók érdekében.
Böröcz József: Van-e lehetőség, hogy az edzőpálya része legyen a parknak, mivel a gyógy
parknak szép része lenne.
Novák Ferenc: A közvilágítás vonatkozásában a hivatal vezetője tegye meg a szükséges
intézkedést. Meg kell adni az E-on elérhetőségét, egyértelműsítve lett ki a felelős érte. A
dolgozó bejelentette az E-on felé az áramszünetet, de nem javították meg.
Dr Józsa Zsanett: A közvilágításra vonatkozóan a feladatnak eleget tettek, az ügyintéző
kijelölésre került, Bognár Ottó az, aki a bejelentésekkel foglalkozik. Ezt a Karosi Krónikában
is közzétették.
A költségvetési ör. készítésekor a közvilágítás ellenőrzésre került, és az E-on felé jelezték. A
Liget és Hegyalja utcai áramingadozást is jelezték. A karbantartási szerződés felülvizsgálat
alatt van, hogy az E-onnak milyen kötelezettségei vannak, hány napos javítási határidő van.
Kéri a lakosságot, hogy szívesen vesszük a bejelentést, de éljenek a bejelentési lehetőséggel
az E-on felé is.
Várjuk az E-on válaszát.
Szirtes Balázs: Javasolja a lakossági fórumra meghívni az E-on képviselőit.

Novák Ferenc: A Mendan-nál a „Behajtani tilos” tábla kihelyezését megvizsgáljuk.
Süslecz Árpád: Akik erre jogosultak, javasolja, hogy az önkormányzat adjon ki kártyát.
Novák Ferenc: A hivatal megteszi az intézkedést.
A Liget utcai sövény kérdés ügyében is a hivatal intézkedik. Már beszélt a tulajdonossal ő is
a sövény levágása érdekében.
A zalakomári elágazótól É-ra árkok ügyét meg kell oldani, ha a jó idő engedi. A lakosság
számára felszólítás szükséges az árkok rendbetételére, és a Karos Park bevonása szükség
szerint.
Süslecz Árpád: Ki Zalakarosnak a körzeti rendőre, tudjuk-e? Ez probléma és kérés is egyben.
Hováth Tamás a körzeti rendőr, de a köztudatban nincs benne. Javasolja, hogy legyen kiírva
köztereken, egyéb helyeken, hogy az ön településének körzeti rendőre Horváth Tamás,
telefonszámmal.
Javasolja, hogy a körzeti rendőr is kapjon a fórumra meghívást.
A rendőrnek nincs számítógépe, javasolja, hogy kapjon egy gépet, ugyanis a szomszéd
településről kap segítséget, így végzi munkáját.
Novák Ferenc: Nem jelezte, hogy ilyen problémája van, a polgárőr egyesületet és az
alapítványt meg kell kérdezni, tud-e elsősorban segíteni.
Süslecz Árpád: A polgárőrség nem adhat közvetlen segítséget.
Novák Ferenc: Egyetért azzal, hogy az edzőpálya területtel az arborétum rész bővítésre
kerüljön, mivel felesleges, a tervező felé jelezni kell és megteszik a szükséges intézkedést,
kerítés áthelyezéssel.

Képviselői kérdések, bejelentések:
Tájékoztató:
-

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 34/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/Az 1993.évi III. törvény 58/A§. (2c) bekezdésében biztosított jogkörében nem járul hozzá,
hogy a NAPAVA Nonprofit Kft – vagy a Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség
Zalakaros Város területén házi segítségnyújtás szociális ellátás tevékenységét folytasson,
mivel a településen a szociális alászolgáltatás a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása által
fenntartott Szociális Alapellátó Központ keretében teljes körűen biztosítja. A kérelmező
szolgáltató olyan többletszolgáltatást nem biztosit amely kiegészíti az önkormányzat által
biztosított szolgáltatást.
Egyidejűleg a határozatot megküldi a Zalakaros Kistérség Többcélú társulása részére az Sztv
58/A.§. (2c) bekezdésben meghatározott hozzájáruló nyilatkozat megtárgyalása végett.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 11/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját elfogadja az alábbi kiegészítésekkel:
1/ A 140/2011. (V.03.) számú Képviselőtestületi határozat: 3.pont: „ Zalakomártól
Garabonc felé É-ra vezető útrészen árkok kitisztítása, Karos Park Kft-vel kötött vállalkozási
szerződés szerint.” Végrehajtására határidő hosszabbítást engedélyez az alábbiak szerint:
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Ügyintéző: Biczó Tamás
2/ A 175/2011. (VI.09.) számú Képviselőtestületi határozat: „Szociális szolgáltatásokra
vonatkozó új törvényi szabályozást követően a szociális alapellátások működtetése konkrét
feltételeinek ismeretében a „személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások
felülvizsgálata, idősek nappali ellátása, ápolást-gondozást biztosító ellátás lehetőségének
vizsgálata” tárgyában előterjesztés ismételt képviselőtestület elé terjesztése” végrehajtására
határidő hosszabbítást engedélyez az alábbiak szerint:
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Ügyintéző: Vlasicsné
3/ A 280/2011. (IX.08.) számú Képviselőtestületi határozat: -„Sportról szóló helyi Ör.
megalkotása” végrehajtására határidő hosszabbítást engedélyez az alábbiak szerint:
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
Ügyintéző: Deutschné
4/ A 390/2011. (XI.24.) számú Képviselőtestületi határozat: „Zöld járat működtetésének
kialakítása és szolgáltatásának bevezetése érdekében, valamint a komposzttelep és
hulladékudvar működtetésére árajánlat kérése a Zalaispa Zrt-től, valamint a jelenlegi
hulladékszállítást végző közszolgáltatótól” végrehajtására határidő hosszabbítást engedélyez
az alábbiak szerint:
Határidő: 2012. április 19.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Ügyintéző: Szabóné
5/ Egyetért azzal, hogy a Zalakaros, Hegyalja u. 40. sz. alatti önkormányzati ingatlan
esetében a hatályos önkormányzati rendelet előírásai szerint át kell dolgozni. A 2012. február
29-i rendkívüli ülésre elő kell terjeszteni.

Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ A 32/2011. (II.10.) számú Képviselőtestületi határozat: 3.pont: „Termál út 2x2 forgalmi
sávja visszaépítésének lehetősége feltételeiről Közút Kht-val tárgyalások folytatása”
végrehajtására határidő hosszabbítást engedélyez azzal, hogy önálló napirend keretében,
hatásvizsgálattal kell az előterjesztést elkészíteni az alábbiak szerint:
Határidő: 2012. november 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Ügyintéző: Szabóné
5/ A 155/2011. (VI.26.) számú határozata alapján, figyelemmel arra, hogy a 2013. január 01.
napján lép hatályba a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,
mely a jelen szabályozáshoz képest az önkormányzati feladat- és hatáskörökre vonatkozóan is
változásokat hoz.
A fentiek alapján egyetért azzal, hogy a törvény hatályba lépését követően vizsgálja felül a
képviselőtestület a 155/2011. ( V.26.) számú határozatában előirt hatáskör áttekintést.
Határidő: 2013. áprilisi soros ülés
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 12/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. 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: féléves és éves beszámoló
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 13/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a 2012. áprilisi soros ülésre a zárszámadási rendelet
tárgyalásakor a karbantartási előirányzat 6 millió Ft-ra, a civilek támogatására további
1 millió Ft emelésről hoz végleges döntést.
2/ A 2012. évi költségvetésben 500 eFt informatikai keretet az általános tartalék
terhére biztosit.
3/ A sportkoncepció megvalósításhoz szükséges pénzügyi források biztosításáról
vonatkozásában a képviselőtestület dönt, azaz a hatáskört módosítani szükséges.
Határidő: 2012. április 19.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 14/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2012. évi Közbeszerzési Tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.
2/ A Közbeszerzési Tervet a zalakaros.hu honlapon közzé kell tenni.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 15/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.)
A polgármesteri hivatal köztisztviselői számára a 2012. évi
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat az alábbiak szerint
határozza meg:
a/ Az előterjesztés 1. pontjában szereplő „Elsődleges cél az önkormányzat
hitelfelvétel nélküli működtetése. A gazdálkodás során a legmesszebbmenőkig
érvényesíteni kell a takarékosság elvét. „teljesítménykövetelmény alapján képező
kiemelt célt törölni kell.
b/ Az előterjesztés 2-7.pontjában foglaltakkal egyetért.
c/ A teljesítménykövetelmény alapján képező kiemelt célként rögzíteni kell, hogy a
képviselőtestületi ülésen hozott határozatok határidőben történő végrehajtása
kritérium.
2.)
Felkéri a munkáltató jogkör gyakorlóit ( polgármester, jegyző), hogy a 2012.
évre kitűzött feladatokat építsék be a köztisztviselő/intézményvezetők egyéni
teljesítmény követelményeibe.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző
3.)
A Polgármester a jegyzőre vonatkozó teljesítmény követelmények kitűzéséről
és értékeléséről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: 2012. március 31.
2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 16/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX törvény (továbbiakban Köotv.) 66.§./9/bek
biztosított jogkörében a Móra Ferenc Áltanos Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Könyvtár és Bölcsőde beiratkozás időpontjait az
alábbiak szerint határozza meg:
- Bölcsődei intézményegységbe való beiratkozás időpontja: 2012. március 19-20. (
8.00-17.00 óráig)
- Óvoda, Iskola, Alapfokú Művészetoktatási intézmény egységekbe való
beiratkozás időpontja: 2012. március 26-27. (8.00.-17.00 óráig) .
A beiratkozás időpontjának közzétételéről a Közoktatási törvény, valamint az
intézmény belső szabályzatának megfelelően az intézményvezető gondoskodjon.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Benkőné Gulyás Edit igazgató
2/ Engedélyezi a Móra Ferenc Nevelési Oktatási intézményben kizárólag a 2011/2012es tanévben új gyermek évközben történő felvételére tekintettel mindhárom óvodai
csoportban 28 fő/csoport létszámra történő megemelését, figyelemmel a 150/2011.(V.
26.) számú határozatban meghatározottakra.
3/ A Zalakaroson nem életvitelszerűen élő gyermek ne kerüljön az óvodába felvételre,
tekintettel a Képviselőtestület korábbi ez irányú határozatára.
4/ A Képviselőtestület határozatáról az intézmény igazgatóját tájékoztatni kell.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 17/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli, hogy a bölcsődei gondozási díjról való megalapozott döntés meghozatala
érdekében ki kell dolgozni a díj meghatározására vonatkozó számítási változatokat a
2012. évi szolgáltatási önköltség figyelembe vételével.
Határidő: 2012. március 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 18/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város településrendezési eszközeinek teljes felülvizsgálata, átdolgozása
tárgyában az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti ajánlattételi felhívás tárgyában a
2012. február 29-i ülésen dönt.
2/ Egyetért Magyarország-Horvátország IPA CBC program harmadik pályázati
felhívására pályázat benyújtására a 2.1.4.-es témában közös helyi tervezés stratégiák,
programok megvalósításra érdekében. (Integrált Városfejlesztési Stratégia,
Településfejlesztési Koncepció, HÉSZ, Befektetői ajánló)
3/ A következő ülésre a pontos költségek ismeretében előterjesztést kell készíteni.
4/ Tudomásul veszi, hogy előreláthatólag 12 milliós összprojekt költséggel tervez az
önkormányzat, amelyhez 5 %-os önrész biztosítása szükséges.
5/ A pályázathoz szükséges önrész forrása a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre
áll.
6/ Felhatalmazza a polgármestert tárgyalások lefolytatására a pályázat benyújtásához
és a konzorciumi megállapodás aláírásához.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 19/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A fürdő területén megvalósítandó élmény- és látványtó tervezésének első
szakaszára vonatkozó tájékoztatót elfogadja, az alapkoncepcióval egyetért, az alábbi
kiegészítésekkel:
- az elfolyó melegviz energetikai hasznosítására figyelemmel kell lenni
- a tó télen is hasznosítható legyen
- a természetvédelmi hatóságokkal, valamint az ÁNTSZ-szel való egyeztetés
lefolytatása szükséges.
Határidő: 2012. január 10. + 90. nap
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 20/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Turisztikai Egyesület 2012. évi Üzleti Tervét az előterjesztésnek megfelelően az
alábbi kiegészítésekkel fogadja el:
- az önkormányzat által nyújtott támogatás nem használható fel bérkompenzáción
felüli béremelésre.
2/ A Turisztikai Egyesület számára támogatásként 47.900 eFt összeget biztosit a
2012. évi költségvetési rendelet szerint.
3/ Felkéri Alpolgármester Asszonyt, hogy a Képviselőtestület döntését a Turisztikai
Egyesület ülésén képviselje.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 24/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A megújult zalakaros.hu weboldal bemutatásáról szóló tájékoztatót tudomásul
veszi.
2/ A honlap tartalmi üzemeltetésére vonatkozóan előterjesztést kell készíteni, és felül
kell vizsgálni a TE és az Önkormányzat közötti megállapodást a honlap üzemeltetésére
vonatkozóan, amelyet képviselőtestület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
3/ A honlap üzemeltetése során gondoskodni kell felelős személy kijelöléséről.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
4/ A Karos Krónika on-line megjelentetésére vonatkozóan árajánlatot kell kérni.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 25/2012. (II.09.) számú határozata:

Képviselőtestület:
1.
Javasolja a Zalakaros, Behiák puszta nyugati résznek (Csalogány, Erdész, Víg,
Hangulat, Futrinka, Viola, Diófa, Ciklámen utca, és a Harangláb utca) tekintetében a
a/ A szennyvíz hálózat kiépítése kérdésében felmérés indítását a konkrét lakossági
igény megismerése céljából, az Önkormányzat vizsgálja meg az egyedi tisztítók
alkalmazásának a lehetőségét is.
b/ A Polgármesteri Hivatal közvilágítási hiányosságokat tartalmazó, előterjesztésben
mellékelt táblázatban megnevezett utcákra vonatkozóan az irányfények elhelyezésének
lehetőségét, valamint szükségességét vizsgálja meg, a költségtakarékosság
figyelembevételével. Vizsgálat eredményét az elkövetkezendő testületi ülésre
ismertesse.
Közvilágítás tervezésében jártas szakembert kell felkérni, aki szakmai segítséget nyújt
a tervezés és a pályázat kiírása során.
A tervezésnek tartalmaznia kell
anyagkiírásokat, költségbecsléseket, amelyek alapján majd a Képviselőtestület el tudja
dönteni, hogy melyik bővítéseket támogatja, illetve a későbbiekben melyiket írja ki
megvalósításra.
c/ Az útburkolatok hibáit tartalmazó mellékelt táblázat szerint megnevezett utcák
tekintetében az útburkolat javítását a 2012. évi útburkolat javítási munkák keretében
elvégezni,
d/ A Harangláb utca Futrinka utca és főút közötti szakaszán a hiányzó árok
megépítését, melyet a START közmunka program keretében közmunkások
bevonásával kíván megoldani.
e/ Futrinka, Viola és Diófa utcák házszámainak pontosítására az érintett tulajdonosok
kiértesítését, melyek esetleges okmányirodai átvezetése a tulajdonosok költsége
2.
A Harangláb utca főút felöli sarkára térfigyelő kamera elhelyezését tartja
szükségesnek, ennek érdekében felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a
kamera elhelyezésének (beszerzés, felhelyezés) költségeit, különös figyelemmel az
áramvételi lehetőségre. A vizsgálat eredményéről a soron következő ülésen a
képviselőtestületet tájékoztassa.

3.

Felhatalmazza továbbá a polgármestert a szükséges intézkedések lefolytatására

Határidő: II-III. pontra: 2012. áprilisi soros ülés
I. b, e. pontra: 2012. áprilisi soros ülés
I. a, c, d. pontra: Folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 26/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros város területén szökőkút létesítése érdekében az ötletpályázati
felhívással az alábbiak szerint ért egyet:
- tervező határozza meg a tervezési és a bekerülési költséget.
- amennyiben a tervezett létesítmény megvalósítási feltételei rendelkezésre állnak, az
önkormányzat az első helyen költségtérítésben részesített pályázót a továbbtervezés
során a tervezési eljárásba meghívja.
A továbbtervezés során a Megbízó fenntartja a jogot, hogy esetleg más értékes
pályamunkák ötlet elemei is be legyenek építve a véglegesen kidolgozandó tervekbe,
így a tervezési program kidolgozására pályaművük beadásával szerzői művük
felhasználási engedélyét megadják.
- a szökőkút a gyógy park arborétum adott helyszínén, a kertmozi sarkánál legyen
tervezve. Erre a helyszínre mindenképpen várunk ötletet, viszont nem kizárt, hogy a
pályázó esetleg más helyszínt vagy helyszíneket is javasolhat.
- az önkormányzat fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlati felhívás aláírására és közzétételére.
2/ Az 1.pontban meghirdetett pályázat pályamunkáinak értékelésére megállapított
összegeket jóváhagyja, melyek költségét a 2012. évi költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítja.
3/ Felkéri a főépítészt a városi szökőkúthoz kapcsolódó ötletpályázat lebonyolítására.
Felelős:
Határidő:

Novák Ferenc polgármester
Klie Zoltán főépítész
2012.07. 02.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 27/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért az előterjesztésben szereplő, „Otthonteremtő Program” kidolgozásával kimenetet elősegítő önkormányzati kedvezmények és támogatási formákat is felölelő
helyi szintű szabályozás/rendeletalkotás - és Képviselőtestület elé terjesztésével az
alábbiak szerint:
- A Jegenye sor 8. szám alatti önkormányzati lakások közül 3 lakást javasol az
otthonteremtő programba bevonni. 1 lakást fenn kell tartani esetleges orvos, vagy más
szakember szükséglet letelepedése érdekében.
- A Liget u. 39. szám alatti önkormányzati ingatlan „Otthonteremtő programba”
bevonását a felújítási költségekre tekintettel nem javasolja.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző
(Operatív felelősök: osztályvezetők, TEFO, Szervezés)
2/ A polgármester és a jegyző, az 1-2. pontban meghatározott dokumentációkra épülő
Otthonteremtő Program tervezetét terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester, Dr. Józsa Zsanett jegyző
3/ A Liget utca 39. szám alatti ingatlant több országos lapban kell meghirdetni
értékesítésre, valamint ingatlanközvetítők bevonásával kell értékesíteni, vagy bérbe
adni.
Az ingatlanforgalmazóktól az értékesítésre, bérbeadásra vonatkozóan árajánlatot kell
kérni.
Határidő: 2012. áprilisi soros ülés
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 28/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2011.
(IV.08.) Ör. 39. §-ában biztosított jogkörében:
1/ 2012. február 20-án (hétfő) 18,00 órai kezdettel, a helyi Általános Iskola aulájába
a Lakossági Fórumot összehívja.
2/ A Lakossági Fórum keretében a lakosságot tájékoztatni kell:
- a Képviselőtestület 2011. évi munkájáról
- a 2012. év fontosabb feladatairól.
Határidő: 2012. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3/ A Lakossági Fórum összehívásának előkészítéséről a Polgármesteri Hivatal
gondoskodik.
Határidő: Azonnal és 2012. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 29/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a képújság korszerűsítésével és ennek érdekében elrendeli az
előterjesztésben szereplő eszközök beszerzésére árajánlat kérését.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az összességében legkedvezőbb ajánlattevővel a
szerződést megkösse és a hálózat kiépítése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye.
2/ A képújság korszerűsítésének költségeit, legfeljebb 350 eFt-ot a 2012. évi
költségvetés általános tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 30/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 322/2011. (IX.28.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
1./ Felhatalmazza a Polgármestert a szlovén-magyar határon átnyúló „OCR – Fejlett
környezetvédelmi technológiák megvalósítása és szabadon történő kreatív kutatás,
tanulás a közvilágítás példáján” elnevezésű utófinanszírozású projekt – melynek
keretében 162 db lámpatest kerül beszerzésre és beépítésre - a Partnerségi
Megállapodás aláírására illetve a szükséges szerződések aláírására.
2/ A projekt végrehajtása során szükségesnek tartja villamos mérnök szakembernek a
bevonását.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kérjen árajánlatot villamos szakemberektől
szakértői tanácsadói díjra és az összességében legkedvezőbb ajánlatot adóval kössön
szerződést és azt írja alá.
A szakértői költséget elsősorban a pályázatban rendelkezésre álló
projektmenedzsmenti költségből kell biztosítani. Amennyiben erre nincs mód, annak
költségét a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.
3/
a./ A projekt költségvetésének ütemezését - mely 2011.10.01-2014.01.31.-ig terjed- az
alábbiak szerint fogadja el:
Összes költség (100%): 183.824,16 € /55.147.248,- Ft/
ERFA támogatás (85%): 156.250,53 € /46.875.159,- Ft/
Állami társfinanszírozás (10%): 18.382,42€ /5.514.726,- Ft/
Önrész (5%): 9.191,21€ / 2.757.363,- Ft/
(számítás alapja:300 HUF/EUR/)
Az elszámolható költségek évekre bontva:
2012.évben: 180.733,37€ 54.220.011,- Ft
2013. évben: 3.090,79€
927.237,- Ft
Önrész mértéke:
2012.évben: 9.036,67€ 2.711.001,- Ft
2013.évben: 154,54€ 46.362,-Ft
b./ A LED pályázat megvalósítására 54.220.011,- Ft összeget biztosít, mely a 2012.
évi költségvetésben, a beruházások között tervezésre került.
c./A 2013. évi költségvetésében biztosítja a projekt ezen időszakra eső részének
fedezetét.

3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárási törvény figyelembevételével
gondoskodjon annak előkészítéséről, a közbeszerzési eljárás lebonyolítására az ajánlati
felhívást készítesse elő.
Határidő: 2012.02.10.,2012.03.30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 31/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a Horvátország-Magyarország IPA Határon átnyúló program
(HUHR/1101/1-2-3) Kulturális Örökség tematikus útvonalának fejlesztésére pályázat
benyújtásával a Közösségi Ház felújítására, mintegy 130 ezer Eurós összköltséggel,
melyből a beruházás összege várhatóan 100 ezer Euró.
A pályázat önrészének mértéke 5 %, melyhez szükséges önerőt a 2012. évi
költségvetés céltartalékban elkülönített pályázati önrészek terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás
aláírása és a pályázat benyújtása érdekében tárgyalások folytatására.
A pályázat ügyében végleges döntést a következő ülésen hoz.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 32/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a Horvátország-Magyarország IPA Határon átnyúló program
(HUHR/1101/1.2.3.) bor utak fejlesztésére pályázat keretében a Sörpince felújításával
borpatikává történő átalakításával, mintegy 100 ezer Eurós összköltséggel.
A pályázat önrészének mértéke 5 %, melyhez szükséges önerőt a 2012. évi
költségvetés céltartalékban elkülönített pályázati önrészek terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges konzorciumi megállapodás
aláírása és a pályázat benyújtása érdekében tárgyalások folytatására.
A pályázat ügyében végleges döntést a következő ülésen hoz.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 33/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a Horvátország-Magyarország IPA Határon átnyúló program 1.2.2.
pontjában meghatározott aktív- és az ökoturizmushoz kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés: látogatóközpontok, erdei iskolák, vízi sport infrastruktúra, kerékpárutak,
gyalogtúra ösvények, kölcsönzők tárgyában kerékpárút fejlesztésére az Üdülő sor Újfalu felé vezető kerékpárút pályázat benyújtásával.
A projekt összköltsége mintegy 500 ezer Euró, melyből a kerékpárút beruházásának
költségére, mintegy 400 ezer Euróra nyújtható be pályázat.
A pályázathoz szükséges önrész mértéke 5 %, melyet önrészként a 2012. évi
költségvetés céltartalékban elkülönített pályázati önrészek terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat megvalósítása érdekében konzorciumi
partnert keressen.
A pályázat ügyében végleges döntést a következő ülésen hoz.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 34/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/Az 1993.évi III. törvény 58/A§. (2c) bekezdésében biztosított jogkörében nem járul
hozzá, hogy a NAPAVA Nonprofit Kft – vagy a Hajmáskér-Sólyi Református
Társegyházközség Zalakaros Város területén házi segítségnyújtás szociális ellátás
tevékenységét folytasson, mivel a településen a szociális alászolgáltatás a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális Alapellátó Központ keretében
teljes körűen biztosítja. A kérelmező szolgáltató olyan többletszolgáltatást nem
biztosit amely kiegészíti az önkormányzat által biztosított szolgáltatást.
Egyidejűleg a határozatot megküldi a Zalakaros Kistérség Többcélú társulása részére
az Sztv 58/A.§. (2c) bekezdésben meghatározott hozzájáruló nyilatkozat
megtárgyalása végett.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 35/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 278/2009. (XI.26.) számú
határozatával elfogadott, többször módosított Non-profit Szabályzata 6. § alapján a
civil szervezetek működésének elősegítése érdekében a támogatások átláthatósága és
kiszámíthatósága érdekében pályázatot hirdet az alábbi célokra:
a) szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása;
b) szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények
támogatása;
c) a szervezetek pályázati önrészének támogatása;
d) egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározott várospolitikai célok érdekében
végzett tevékenység támogatása,
e) turisztikai, idegenforgalmi célok támogatása.
f) testvérvárosi kapcsolatok támogatása.
g)Közbiztonság, bűnmegelőzés támogatása
h)Egyházi , vallási célok támogatása
i)Alapfokú közoktatási tevékenység segítése
j) Közművelődési tevékenység támogatása
k)Szociális, karitatív célú felhasználás
l)Zalakaros és kistérségben élő gyermekek táboroztatása
m)Borturizmus népszerűsítése
n)Zalakarost népszerűsítő kiadványok, prospektusok,
O)EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLTATÁSHOZ
KAPCSOLÓDÓ
TEVÉKENYSÉGEK,
PREVENCIÓ,
( PL. VÉRADÁSOK, SZŰRŐ VIZSGÁLATOK MEGSZERVEZÉSÉRE,
LEBONYOLÍTÁSÁRA )
P)IDEGENFORGALMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS A TELEPÜLÉSEN MEGVALÓSULÓ
SPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNY
R)NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK CÉLJÁRA
S)TELEPÜLÉSI SPORTFELADATOK CÉLJÁRA

Nem támogathatók a nonprofit szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását
törvény vagy más jogszabály tiltja.
A pályázaton részt vehetnek a szabályzat hatálya alá tartozó azon társadalmi
szervezetek – alapítványok, egyesületek stb. – (kivéve a pártok, tömegmozgalmak, a
munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, valamint a biztosító
egyesületek), amelyeket a bíróság a pályázati kiírás időpontjáig nyilvántartásba vett és
az alapító okiratuknak/alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket Zalakaroson
ténylegesen folytatják.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 31.

A pályázat benyújtásának címzettje: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere,
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
A pályázat benyújtásának módja: ajánlott postai küldemény, vagy személyesen.
A pályázat elbírálásának rendje: a beérkezett pályázatokról a Képviselőtestület dönt,
legkésőbb a benyújtási határidő lejártát követő soros testületi ülésen, azaz legkésőbb
2012. április 19-ig.
A döntést követően a pályázók írásbeli tájékoztatást kapnak a Képviselőtestület
döntéséről.
A pályázati támogatások felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének
alapvető szabályait, valamint a benyújtandó pályázati dokumentáció tartalmát és a
pályázat feltételeit részletesen jelen pályázati felhívás mellékletét képező non-profit
szabályzat tartalmazza.
Az odaítélhető támogatás összegét a 2012. évi költségvetés 7. sz. melléklete az
alábbiak szerint tartalmazza:

I.

Működési célokra

1.

Nonprofit szervezetek pályázataira

5 000

2.

Sportegyesületek támogatására

10 000

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás
kedvezményezettjeinek neve, valamint a támogatási összeg Zalakaros város hivatalos
internetes honlapján, valamint a közpénzek átláthatóságáról szóló jogszabálynak eleget
téve a kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon közzétételre kerül.
Határidő: 2012. február 10. (közzététel)
2012. április 19. (döntés)
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 36/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Egyetért azzal, hogy az előterjesztésben rögzítettek alapján az alábbi pályázati ajánlati
felhívások kiküldésére kerüljön sor:
1/ 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
ajánlati felhívást bocsájt ki.
2/ Zalakaros Város Önkormányzata közbeszerzési eljárásainak eljárói és közbeszerzési
tanácsadói feladatainak ellátása megbízási keretszerződés keretében a beszerzési
eljárások előkészítése és teljes körű lebonyolítására ajánlati felhívást bocsájt ki.
3/ Zalakaros Város Önkormányzatának a 2012. évben Zalakaros Város
Képviselőtestülete által meghatározott ingatlanok értékbecslési feladatainak ellátása
megbízási keretszerződés alapján ajánlati felhívást bocsájt ki.
4/Az 1-3.pontban meghatározott szerződések teljesítésének finanszírozását a 2012.évi
költségvetésben az általános terhére biztosítja.
5/ A szerződéseket egy évi időtartamra kell megkötni azzal, hogy kölcsönös
megelégedettség esetén a szerződés további egy évvel, pályázati kiírás nélkül
változatlan feltételekkel meghosszabbítható.
Az egy év lejártával bármelyik fél következmények nélkül a szerződést felmondhatja.
6/ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívások aláírására.
7./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ajánlati felhívások határidőben történő
kibocsájtásáról és a 2012. február 20-i határidőre beérkezett ajánlatokat terjessze a
képviselőtestület elé elbírálás céljából.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr. Józsa Zsanett jegyző
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 37/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros város közigazgatási területén egyetért az általános ingyenes parkolás
bevezetésével, melynek érdekében a fizetőparkolók működéséről szóló rendelet
módosítását a Képviselőtestület elé kell terjeszteni.
2/ Felkéri a Karos Park Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontra figyelemmel módosított
üzleti tervét terjessze a Képviselőtestület elé.
3/ Felkéri a Dr Csetneki Ügyvédi Irodát, hogy a Karos Park Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerződést az ingyenes parkolás bevezetésével összefüggésben
vizsgálja felül és annak módosítása a Képviselőtestület elé kerüljön.
4/ Az általános ingyenes parkolás bevezetésének kezdő időpontja 2012. március 1-je,
erről az érintett szervezeteket, a Turisztikai Egyesületet, a Gránit Gyógyfürdő Zrt-t
tájékoztatni szükséges.
5/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingyenes parkolás zökkenőmentes
biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg (Karos Krónika,
Honlapon közzététel), valamint felhívja a Karos Park Kft. figyelmét, hogy az
ingyenesség bevezetéséhez kötődően a parkoló táblákon az ingyenességet
közölje/parkoló táblákat szerelje le, a parkoló automatákat bontsa el.
6/ A Turisztikai Egyesület, illetve a Gránit Gyógyfürdő Zrt. figyelmébe ajánlja, hogy a
város közigazgatási területén történő általános ingyenes parkolást marketing
eszközként alkalmazza.
7/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt,
kötelezettségeket vizsgálja felül.

hogy

a

fizetőparkolásokhoz

kötődő

8/ Felkéri a hivatalt, hogy a parkolási rendszer tapasztalatairól 2013. februári soros
ülésen tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő: 2012. február 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Dr Józsa Zsanett jegyző
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én megtartott
nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 38/2012. (II.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban
23/ Club Karos kérelmének ismételt megtárgyalása
24/ Haszonbérleti szerződésről döntés
25/ Karos Médium Market Kft. kérelme
26/ A szennyvíztisztító telephez kapcsolódó nyárfás eladására beérkezett
ajánlatokról döntés
27/ Vízmű irányítástechnikai rendszerére kiirt közbeszerzési eljárás lezárása
29/ Karos Park Kft. ügyvezető 2011. évi prémiumfeltételei értékelése 2012. évi
prémiumfeltételek kidolgozása
30/ Szolgálati lakás iránti kérelem
című napirend zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. §. (4) b./ pontja
alapján.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. február 9-én
Zalamerenye Község Önkormányzatával közösen megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 10/2012. (II.09.) számu határozata:

Képviselőtestület:

A Zalakaros Város és Zalamerenye Község Önkormányzatok Képviselőtestületei az
előterjesztésnek megfelelően a Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde 2012.évi bevételeit és kiadásait 194.711
eFt-tal hagyja jóvá, az előterjesztés mellékletében foglaltak szakfeladatonként bontás szerint.

Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város Polgármestere
Ódor László Zalamerenye Község polgármestere

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. február 20.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

