Tartalomjegyzék
A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-i ülésén
hozott határozatokról
Hat. száma

Tartalom

Nyílt:
259/2014

„Termáltó és Ökopart projektleírás” elnevezésű beszámoló
tartalmának elfogadása

260/2014

Zárt ülés elrendelése

261/2014

„Az 1. rész esetében: Vállalkozási szerződés keretében Termáltó és
Ökopart kialakítása az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú
pályázati forrásból; A 2. rész esetében: Vállalkozási szerződés
keretében
csúszda építése az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú
pályázati forrásból” elnevezésű, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt
közbeszerzési eljárás 1. részének eredménytelenné nyilvánítása és
annak eredménytelensége miatt kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás indítása

262/2014

Közvilágítás karbantartás

263/2014

255/2014. (X.21.) számu Képviselőtestületi határozat módositása

Zárt:
264/2014

„Vállalkozási szerződés keretében a Termáltó és Ökopart kialakításával
kapcsolatban marketing szolgáltatások nyújtása” tárgyú, a 122/A. §-a
szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése

265/2014

„Az 1. rész esetében: Vállalkozási szerződés keretében Termáltó és
Ökopart kialakítása az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú
pályázati forrásból; A 2. rész esetében: Vállalkozási szerződés
keretében
csúszda építése az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú
pályázati forrásból” elnevezésű, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt
közbeszerzési eljárás 2. részének eredményhirdetése

266/2014

Képviselői laptop beszerzés

267/2014

„Zalakaros, karácsonyi díszkivilágítása 2014” tárgyában beérkezett

ajánlatok elbírálása
268/2014

Képviselőtestület 142/2014. (VI.20.) számú határozatának módosítása

269/2014

Zalakaros, Üdülősor – Újfalu között tervezett kerékpárút II. üteméhez
kapcsolódó területek megszerzésének ügye

270/2014

2014. évi útfelújítási munkák

271/2014

Zalaispa Zrt-vel megkötött hulladékszállítási szerződés módositása

272/2014

Honlapon, Karos Krónikában álláshirdetések, megrendelések,
beszerzések közzététele

Interpelláció:
Mellékelve
Képviselői kérdések, bejelentések:
Tájékoztató:
-

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 259/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A 2014. november 4-én elektronikusan kiküldésre került „Termáltó és Ökopart
projektleírás” elnevezésű beszámoló tartalmát megismerte, tudomásul veszi, mert módosításra
már nincs lehetőség.
2./ A 2014. évben megtervezett saját önerőn kívül szükséges további saját önerőt – a
folyamatban lévő közbeszerzések jelen állása és a meglévő szerződések szerinti - bruttó
67 894 941 Ft-ot az önkormányzat a 2015. évi projekt költségvetésébe betervezi.
A projekt költségvetése nem tartalmazza az üzemeltetési költségeket (ökonómiai egyensúlyt
elemző tanulmány készítésének, az élővilág pótlásának költségeit), azoknak időarányos részét
a 2015. évi költségvetésbe javasolja betervezni.
3./ Felkéri, kötelezi a Polgármestert a 2015 évre lehívható maximális összegű önerő
támogatásra (bruttó 78 812 715 Ft) irányuló kérelem benyújtására a pályázat megjelenését
követően.
Határidő: a pályázat megjelenését követően azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 260/2014.(XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő
2/ A „Vállalkozási szerződés keretében a Termáltó és Ökopart kialakításával kapcsolatban
marketing szolgáltatások nyújtása” tárgyú, a 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélkül
induló közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
4/ „Az 1. rész esetében: Vállalkozási szerződés keretében Termáltó és Ökopart kialakítása az
NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú pályázati forrásból; A 2. rész esetében:
Vállalkozási szerződés keretében csúszda építése az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005
azonosítószámú pályázati forrásból” elnevezésű, nemzeti értékhatárt elérő értékű, nyílt
közbeszerzési eljárás 2. részének eredményhirdetése
5/ Képviselői laptop beszerzés
6/„Zalakaros, karácsonyi díszkivilágítása 2014” tárgyában beérkezett ajánlatok elbírálása
8/ Képviselőtestület 142/2014. (VI.20.) számú határozatának módosítása
9/Zalakaros, Üdülősor – Újfalu között tervezett kerékpárút II. üteméhez kapcsolódó területek
megszerzésének ügye
10/ 2014. évi útfelújítási munkák
11/4/ Zalaispa Zrt-vel megkötött hulladékszállítási szerződés módositása
sz. napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés b./ és c./ pontjára tekintettel, a nyílt ülést követően.
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 261/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Amennyiben a szabályossági tanúsítvány megérkezik, a Zalakaros Város Önkormányzata
(8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által lefolytatott, „1. rész esetében:
Vállalkozási szerződés keretében Termáltó és Ökopart kialakítása az NYDOP-2.1.1/F-122012-0005 azonosítószámú pályázati forrásból; A 2. rész esetében: Vállalkozási szerződés
keretében csúszda építése az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú pályázati
forrásból” tárgyú, a nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános, nyílt közbeszerzési eljárásban
a beérkezett ajánlatok közül az 1. Rész vonatkozásában az eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c)
pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, ugyanis egyik ajánlattevő sem vagy az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló
anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot. A rendelkezésre álló anyagi fedezet
mértéke: nettó 160.000.000,- Ft.
2./ A Vállalkozási szerződés keretében Termáltó és Ökopart kialakítása az NYDOP-2.1.1/F12-2012-0005 azonosítószámú pályázati forrásból tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű,
általános, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadja és amennyiben a szabályossági tanúsítvány
megérkezik, azt kibocsájtja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására és az ajánlat és
dokumentáció kiküldésére a két ajánlattevő részére a szabályossági tanúsítvány megérkezését
követően haladéktalanul.
4./ A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a tárgyaláson
Polgármester úron kívül Horváth Vencel, Szirtes Balázs képviselők, Czirákiné Pakulár Judit
alpolgármester venne részt azt követően, hogy Bischof Zoltán projektmenedzser a részletek
vonatkozásában teljes körűen felkészít minden tagot a tárgyalás előtt, a zárt és szigorúan
bizalmas anyagot a delegáció rendelkezésére bocsátja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 262/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a WATT-ETA Kft-vel kötött szerződés meghosszabbításra kerüljön,
az ehhez szükséges intézkedések megtételére felkéri a Hivatalt.
2/ Feljogosítja a polgármestert a szerződés hosszabbítás aláírására, javasolja hogy a
Polgármester aláírása előtt a szerződésben a tényleges számok átvezetése történjen meg.
3/ Tudomásul veszi, hogy a Bluecast Kft-vel a Led-es lámpák működésének felügyeletére és
ellenőrzésére kötött szerződés lejár 2014. december 31-én, így azt nem kívánja felmondani,
egyben felkéri a polgármestert, hogy a legrövidebb határidővel gondoskodjon a feladat más –
költségtakarékos - módon való megvalósításáról.
Határidő: 2014. december 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző, Dr. Szentgyörgyvölgyi
Eszter jogi referens)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 263/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 255/2014. (X.21.) számú határozatának 3./ pontját az alábbiak szerint módosítja:
„3./ Támogatja és egyetért azzal, hogy:
a GRÁNIT Zrt. átalakított és kibővített felügyelő bizottságába az alábbi személyek kerüljenek
megválasztásra a képviselőtestület döntését követő első rendkívüli közgyűlés időpontjától
2019. szeptember 30-ig:







Szirtes Balázs 8749 Zalakaros, Hegyalja u. 44.
Horváth Vencel 8749 Zalakaros, Kossuth u. 9.
Hegyi László 8749 Zalakaros, Liget u. 8.
Nagyné Dr. Bazsó Judit 8749 Zalakaros, Fő u. 2.
Tóth Ferenc 8749 Zalakaros, Alsóhegyi u. 9.
Tóth Nándor 8800 Nagykanizsa. Kőrisfa u. 56.”

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Interpelláció

Horváth Vencel: Javasolja, hogy a november 27-i soros ülésen adjanak tájékoztatást a
zalakarosi buszöblök építésre, befejezésére vonatkozóan, mikorra szűnnek meg az állapotok.
Novák Ferenc: A november 27-i ülésre elkészítjük.
Benkőné Gulyás Edit: A bizottságok kérik a Blokk vezetőt, a Karos Park Kft. vezetőjét, a
SZAK vezetőt, hogy adjanak tájékoztatást, helyzetértékelést, beszámolót működésükről, a
személyi-tárgyi feltételeikről, munkaerő gazdálkodásról, infrastrukturális feltételeikről,
céljaikról, feladataikról, eredményeikről, jövőképükről, 2015-ről,hogy a bizottságok a város
üzemeltetésével, az előttük álló feladatokkal kapcsolatban a döntés előkészítő feladatokat
minél pontosabban tudják előkészíteni.
Novák Ferenc: A decemberi ülésen tárgyalásra kerül a SZAK beszámolója.
Kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket értesítse, hogy a felvázolt szempontrendszer alapján
készítsenek tájékoztatót a bizottságok számára a decemberi bizottsági ülésre.
Javasolja, hogy fogadják el a javaslatát.
Benkőné Gulyás Edit: Személyesen is szeretnének találkozni velük.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A november 27-i soros ülésen a Karos Park Kft.
gazdálkodásáról szóló beszámoló napirend. Ennek tárgykörében részt vesz a Biczó Tamás
ügyvezető és minden kérdésre válaszol. A kérdéseket követően, a helyszínen, ha nem tud,
akkor később megválaszolja. A bizottsági ülésre is meghívjuk Biczó Tamást.
Novák Ferenc: Holnap kerülnek kiküldésre az előterjesztések mivel hétfőn bizottsági ülés.
Amit képviselő kér, arra időt kell hagyni, hogy el tudják készíteni szerinte. A decemberi
ülésre javasolja a beszámolót.
Benkőné Gulyás Edit: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az Egészséges Városok
szimpóziumán volt, és a tapasztalatokról szeretne beszámolni.
Baján volt az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetségében a 26. szimpóziumon.
Kiegészült az Egészséges Városok Szövetsége „Magyar Nyelvű” szövetséggel, mivel a
határon túlról is jelentkeztek a szövetségbe.
Ismerteti az ott elhangzottakat.

Novák Ferenc: A szövetségek elkezdték a tisztújításokat, ahol a képviselők folyamatosan
részt vesznek.

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 264/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./A „Vállalkozási szerződés keretében a Termáltó és Ökopart kialakításával kapcsolatban
marketing szolgáltatások nyújtása” tárgyú, a 122/A. §-a szerinti hirdetmény közzététele nélkül
induló közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok közül a TriVialCommunications&
Consulting Kft. ajánlattevőt fogadják el az eljárás nyerteseként 10.350.000,- Ft + ÁFA
ajánlati árral.
2/ A marketing tevékenység költségét az önkormányzat a projekt 2014. évi költségvetéséből
fedezi.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 265/2014. (XI.13.) számú határozata:
A képviselőtestület:
1./ Amennyiben a szabályossági tanúsítvány megérkezik, a Zalakaros Város Önkormányzata
(8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által lefolytatott, „1. rész esetében:
Vállalkozási szerződés keretében Termáltó és Ökopart kialakítása az NYDOP-2.1.1/F-122012-0005 azonosítószámú pályázati forrásból; A 2. rész esetében: Vállalkozási szerződés
keretében csúszda építése az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú pályázati
forrásból” tárgyú, a nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános, nyílt közbeszerzési eljárásban
a beérkezett ajánlatok közül a 2. Rész vonatkozásában az eljárást eredményessé nyilvánítja és
a Szabau-Szabadics közös ajánlattevőt hirdeti ki az eljárás nyerteseként 55.200.000,- Ft +
ÁFA ajánlati árral.
2./ Az építés költségét az önkormányzat a projekt 2014. évi költségvetéséből fedezi.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására a szabályossági
tanúsítvány megérkezését követően haladéktalanul.
4/ A II. ütem tó és a megrendelt csúszdatervek vonatkozásában a tervek egyezetéséből
adódóan, nem megfelelő egyeztetés miatt, ha többletköltség jelentkezik az önkormányzatnál,
személyes felelősségre vonás és kártérítés azokkal szemben, akik nem vagy rosszul végezték
el.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 266/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata a képviselői laptop vásárlás tárgyában az Y-net Kft.8800
Nagykanizsa, Zrínyi M. u. 18.bruttó 2.965.704,-Ft összegű ajánlatát fogadja el 8 db laptop
beszerzésére azzal, hogy a polgármester kezdeményezzen tárgyalást, hogy a nyertes ajánlatot
adó az installálás költségét, bruttó 40.640 Ft-ot ne számítsa fel.
2/ A beszerzés összegét a 2014. évi költségvetés tartalékából biztosítja.
Határidő: 2014. november 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 267/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata a „Zalakaros, karácsonyi díszkivilágítása 2014” tárgyában
a VI-BOLD Neu Kft. 8314 Vonyarcvashegy Kund Vezér u. 21. bruttó 1.744.000 Ft összegű
ajánlatát fogadja el, és bízza meg a munkálatok elvégzésével.
2/ A karácsonyi díszvilágítási elemek leszerelésének határidejét 2015. január 30-ban
határozza meg.
3/ A munkák pénzügyi forrásában a felszerelés 872.000 Ft összegű költségét a 2014 évi
költségvetés terhére dologi kiadásainak terhére biztosítja, a leszerelés 872.000 Ft összegű
költségét a 2015. évi költségvetésben kell biztosítani.
4/ Felhatalmazza a polgármestert a Vállalkozási Szerződés aláírására.
5/ A 2015. évi költségvetésben a Led-es díszkivilágitási elemek beszerzési és felszerelési
költségei kerüljenek betervezésre.
6/ Felkéri a jegyzőt, hogy jelöljön ki a hivataltól egy műszaki felelős személyt, aki
jegyzőkönyvben rögzíti az átadás-átvételt.
Határidő: 2014. november 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési referens, Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 268/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Képviselőtestület 142/2014. (VI.20.) számú határozatának 1. pontja az alábbiak szerint
módosul:
1./ A Képviselőtestület 2014. július 1-től, 2019. július 1-ig, 5 év határozott időre, magasabb
vezető megbízást ad Farkas Tibor részére, a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és
Könyvtár intézményvezetői feladatának ellátására.
Határidő: 2014. november 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tótivánné Dr. Kulcsár Edina személyzeti referens
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető – törzskönyvi bejegyzés
vonatkozásában
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 269/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Képviselőtestület 156/2014. (VII.03.) számú határozatának 3/ pontja az alábbiak szerint
módosul:
1./ Az adásvételi szerződés, illetve kisajátítási költségeit 2.450 eFt-ot a 2014. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Bognár Ottó Péter)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 270/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Elfogadja a RINOTERRA Mélyépítő Kft. „Zalakaros útfelújítási és csapadékvíz-elvezetési
munkáinak kivitelezése” tárgyában benyújtott ajánlatát.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert az 1., 2., 4., pontban megjelölt kivitelezői munkák
elvégzésére vonatkozó Vállalkozói szerződés aláírására, azzal, hogy a 4. pontban megjelölt
kivitelezési munka csak a víznyelő beépítésére és bekötésére vonatkozik.
3/ Az 2/ pontban megjelölt kivitelezői munkák költségeihez a forrást bruttó 935 617 Ft
összegben a 2014. évi költségvetésében utak, járdák építésére, felújítására elkülönített 4 000 e
Ft céltartalékból csoportosítja át, azzal, hogy a munkát megrendelni a csökkentett összegben
809.887 Ft-ban kell. A korábbi szerződés alapján amennyiben a Vállalkozó ésszerű időn
belül nem intézkedik vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok
voltak, a Megrendelő (Önkormányzat) jogosult a hibát, hiányosságot a Vállalkozó költségére
és kockázatára megszüntetni.
4/ A műszaki ellenőrzést a Zalaber Kft. végzi a keretszerződés értelmében.
Határidő: 2014. november 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(operatív felelős: Bognár Ottó Péter településüzemeltetési ügyintéző)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 271/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/A Zalaispa Zrt-vel megkötött hulladékszállítási szerződés módosítását kezdeményezi a
ténylegesen használatban lévő szemétgyűjtő edények száma alapján és azt kívánja, hogy
rögzítésre kerüljön a szerződésben, hogy a díjfizetés alapját ez képezi.
2/ Felkéri a Zalaispa Zrt-t, hogy az Önkormányzat képviselőjével együtt vizsgálja felül a heti
egyszeri vagy kétszeri gyűjtés lehetőségét- akár rövidebb időtartamban, június, július,
augusztusban, valamint a szelektív szemétgyűjtéshez edényez biztosítása, minimum időtartam
meghatározása alapján.
A közösen kialakított álláspont alapján a Zalaispától árajánlatot kell kérni.
3./ A Pénzügyi osztály vizsgálja felül a hulladékszállításra illetve az ahhoz kapcsolódó
költségek vonatkozásában rendelkezésre álló költségvetési forrást.
Határidő: Határidő: 2014. november 14.- 1./ pont vonatkozásában
2014. november 27.- tárgyalás kezdeményezés a Zalaispa Zrt-vel

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. november 13-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 272/2014. (XI.13.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Elrendeli, hogy az önkormányzat és intézménye- Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi
Ház és Könyvtár- valamint az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok- Gránit
Zrt, Karos Park Kft- valamint a Szociális Alapellátó Központ álláshirdetéseit kötelezően
közzé kell tenni a város hivatalos honlapján, ennek hiányában az álláshely nem tölthető be.
2./ Elrendeli, hogy önkormányzat és intézménye- Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi
Ház és Könyvtár- valamint a Karos Park Kft és a Szociális Alapellátó Központ azon
megrendeléseit, beszerzéseit, amelyre saját beszerzési szabályzata szerint többes árajánlat
kérésre köteles, közzé kell tenni a város hivatalos honlapján, a Gránit Zrt. felé pedig ajánlással
él az ajánlatok közzétételére.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Karos Krónikában tájékoztassa a város lakosságát és a
vállalkozókat, hogy a település hivatalos honlapján figyelemmel kísérhetik az állásajánlatokat
és a vállalkozási munkalehetőségeket.
4./ Felkéri a polgármestert, hogy az érintett intézményeket és gazdasági társaságokat
tájékoztassa a határozatról, a Gránit Zrt. közgyűlésén képviselje a határozatot.
Határidő: 2014. december 5.
Gránit Zrt esetében- rendkívüli közgyűlés időpontja
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. december 3.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

