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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 220/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő
1/ Zalakaros és Zalakomár közötti kerékpárút tulajdonviszonyainak rendezése
2/ Árkok átvétele Thury György EGSZ-től, kerékpárút II. ütemhez kapcsolódóan
3/ Szörcsök Jánosné lakáscélú támogatás kérelme
5/ Középiskolai ösztöndíj pályázatok elbírálása
6/ Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program című
pályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülő sor - Újfalu között tervezett
kerékpárút I. ütem, valamint a Galambok-Zalakaros közti kerékpárút felújítás tárgyú
vállalkozási szerződés módosítása határidő hosszabbítás miatt
8/ Közvilágítás tervezés
9/ Képviselői note-book beszerzések
sz. napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés c./ pontjára tekintettel, a nyílt ülés előtt.

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 228/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:

Támogatja a termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosítását és elfogadja a bérleti
szerződésben foglaltakat.
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselőtestület határozatáról az Innovatív Dél-Zala
Vidékfejlesztési Egyesületet tájékoztassa.
Határidő. 2014. október 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 229/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Vállalkozási szerződés keretében a Termáltó és Ökopart kialakításával kapcsolatban
marketing szolgáltatások nyújtása tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános,
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi felhívást és
dokumentációt elfogadja.
2/ A marketing tevékenység költségét a projekt 2014. évi költségvetéséből fedezi.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására és az ajánlat és
dokumentáció kiküldésére a három ajánlattevő részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 230/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.) A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár Alapító okiratát – 2014.
október 13.-i hatállyal - módosítja az előterjesztés 1. melléklete szerinti módosító okirattal.
2.) Egyidejűleg jóváhagyja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az
előterjesztés 2. melléklete szerint.
3.) Az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat és egységes szerkezetű alapító okirat a
határozat elválaszthatatlan részét képezi, azzal együtt kezelendő.
Határidő: 2014. október 13.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat 1. melléklete
Módosító okirat

A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár Zalakaros Város Önkormányzat
Képviselőtestülete által 2013. december 13. napján kiadott alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 17.pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám:
Óvoda:
75 fő
Bölcsőde:
1X 12 fő 1x 14 fő 1X 9 fő
2. Az alapító okirat módosítása 2014. október 13-án lép hatályba. Az alapító okirat egyéb
rendelkezései változatlanok maradnak.
Zalakaros, 2014. október 1.

Záradék:
A módosító okiratot Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete …./2014. (….)
számú határozatával jóváhagyta.
Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Határozat: 2. melléklete
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT
ALAPÍTÓ OKIRAT
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a a
nemzeti
köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 4. §-a, a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 42.§ szerinti, valamint
a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. CXL.
törvény tartalmi követelmények alapján az alábbi - egységes szerkezetbe foglalt - alapító
okiratot adja ki:

Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár
2. Létrehozásáról rendelkező határozat: Zalakaros
119/1998.(VII.28.)
3. OM azonosító:
202245
4. Az intézmény székhelye:
4.a. Az Intézmény egységei és annak címei:
Óvoda
(székhely)
Bölcsőde
Közösségi Ház és Könyvtár
Telephelye:
Sportcentrum
Kertmozi
Az intézményegységek szakmailag önállóak.
5. Jogelődjének megnevezése, székhelye: -

Város

Önkormányzata

8749 Zalakaros, Liget u. 37.
Zalakaros, Liget u. 37.
Zalakaros, Liget u. 37.
Zalakaros, Fő u. 8.
Zalakaros, Sport u. 2.
Zalakaros, Európa park

6. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi
CXC. törvény 4.§. 1.pont a) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997.évi XXXI. törvény 42. § szerinti gyermekjóléti, a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL törvény 64.§. , 73. §.
nyilvános könyvtári ellátás és közművelődés, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011.évi CLXXXIX. tv.13.§./1/ bekezdés 6-7-8.pont, illetve a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI
rendelet 164. § (2) az iskolai könyvtárakról. kiegészítve.
6.a. Költségvetési szerve típus szerinti besorolása: helyi önkormányzati költségvetési szerv
- típusa többcélú közös igazgatású köznevelési, gyermekjóléti, közművelődési és
közgyűjteményi intézmény
7. pont törlésre kerül.
8. Alapító, fenntartó és működtető szervek neve, székhelye:
Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
8.a. Alapítói jogokkal felruházott irányító szervek neve, székhelye:
Zalakaros Város Önkormányzata
8749Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
9. Egyéb irányítási jogokat gyakorló irányító szerv: Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
10. A vezető kinevezésének rendje: A költségvetési szerv vezetőjét az irányító szerv 5 évre
szóló, határozott időre bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv és
közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben 138/1992.(X.08.) Korm. rendeletben meghatározott eljárási rend szerint.
10.a. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási viszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény az irányadó. Egyéb foglalkozásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959 évi IV. törvény az irányadó.
11. A feladat ellátását szolgáló vagyon: Az intézmény induló vagyonnal alapítása esetén
(Áht. előírásai szerint ) ellátva.
Az intézmény befektetett eszköz vagyona mérleg szerint az alapító okirat 1. sz. mellékletét
képezi.

-

12. A vagyon felett intézkedni jogosult szerv:
Zalakaros Város Önkormányzata
Az intézmény használatában lévő ingatlan
ingatlan nyilvántartás szerint :
Zalakaros belterület 816 hrsz.,
Zalakaros belterület 773/1 hrsz. Zalakaros
belterület 1058/1 hrsz.
Az alapító tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az
ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára terjed.
13. Ellátható vállalkozási tevékenység,
nem folytathat.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet

14. Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő és gazdálkodó szerv.

15-16. pontja törlésre került.
17. Az intézménybe felvehető maximális gyermek létszám:
Óvoda:
75 fő
Bölcsőde:1X 12 fő 1x 14 fő 1X 9 fő
18. Alaptevékenysége:
- Óvodai nevelés
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme
teljesíthető. (a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC.tv.Nkt.8.§(1) bekezdés)
- Könyvtári szolgáltatásA nyilvános könyvtár alapfeladatai:
a) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi,
b) gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja,
c) tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól,
d) biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését,
e) részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében.
f) biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét,
g) a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség
elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában,
h) segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét,

i) kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat
szervez,
j) tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez.
A fenntartó kiegészítő feladatokat is meghatározhat.
A települési könyvtár az 55. § (1) bekezdésében foglaltakon túl
a) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja,
b) közhasznú információs szolgáltatást nyújt,
c) helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt,
d) szabadpolcos állományrésszel rendelkezik (a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.éviCXL tv.
55.§(1) és 65.§(2) bekezdés)
e) iskolai könyvtári feladatok ellátása (nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rend. 166. §)

Bölcsődei ellátás –

-

-

-

-

-

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását,
szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de
testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének
betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a
családokat.(a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi
XXXI.tv.42.§(1)-(3) bekezdés).
Közművelődési tevékenység
közösségi művelődés rendszeres művelődési formák, amatőr művészeti közösségek,
együttesek, klubok működtetése, fenntartása; a kiemelkedő amatőr művészeti csoportok
részére helyszín biztosítása
kultúraközvetítés: ezen belül színházi, zene- és táncművészeti rendezvények, nemzetközi
programok, kiállítások, fesztiválok szervezése, ismeretterjesztés, felnőttoktatás, állami és
városi ünnepek szervezése,
egyéb kulturális szolgáltatás: ezen belül rendezvényeket ismertető kiadványok megjelentetése,
könyvkiadás, szórakoztató programok minden korosztály számára, vetélkedők és báli
rendezvények, könnyűműfajú művelődési alkalmak szervezése, a szabadidő kulturált
eltöltésének segítése,
a civil szervezetek segítése, befogadása,
hátrányos helyzetű családok művelődési hátrányainak mérséklése, javítása,

-

sportjellegű tanfolyamok, programok, egészséges életmód napok, stb. szervezése,
a helyi társadalom közösségeinek gondozása,
helytörténeti programok szervezése.
Alapvető szakágazat:
Alaptevékenységek:

851020 Óvodai nevelés

851011
Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
562912
Óvodai intézményi étkeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123
Könyvtári szolgáltatások
889101
Bölcsődei ellátás
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
561000
Éttermi, mozgó vendéglátás
562917
Munkahelyi étkeztetés
680002
Nem lakóingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
931204
Iskolai, diáksport- tevékenység és
támogatása
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
931301
Szabadidő sport – (rekreációs sport) –
tevékenység és támogatása
910502
közművelődési intézmények,
közösségi színterek működtetése
932919
M.n.s. egyéb szórakoztatási
tevékenység
932918
Mindenféle m.n.s. szabadidős
szolgáltatás
19. Az intézmény célja és feladata :
Óvodai intézményegységben:
- sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, értelmi
vagy beszéd fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos nevelési,
figyelem - vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére óvodai
fejlesztő program.

Könyvtári intézményegység:
A nyilvános könyvtár alapfeladatait az a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a

közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény 55.§. 65.§.
alapján látja el.
Iskolai könyvtári feladatok ellátása a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rend.166.
§- a alapján.

Bölcsőde:Gyermekek napközbeli ellátása keretében a
bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek
napközbeni ellátás szakszerű gondozását és nevelését
biztosító intézmény, a szakmai programban
meghatározottak szerint.
Feladat jellege szerint. Napos bölcsőde.
Közművelődési intézményegység:
Feladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 77.§
és Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete helyi
közművelődésről szóló 7/1999.(III.24.) rendelete alapján látja el.

20. Működési köre, felvételi körzete: Zalakaros Város közigazgatási területe, továbbá –
szabad kapacitás esetén - bölcsődei ellátás tekintetében megállapodás alapján Zalamerenye,
Balatonmagyaród, Garabonc, Nagyrada, Galambok és Zalakomár települések közigazgatási
területe, óvodai ellátás vonatkozásában feladat-ellátási szerződés alapján Zalamerenye és
Balatonmagyaród községek közigazgatási területe.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik a működés rendjéről, mely az alapító
okirat 2. sz. melléklete.

Jogszabály előírása alapján illetve szükség szerint.
Jelen alapító okirat Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületének jóváhagyásával
2014. október 13. napján lép hatályba.
Zalakaros, 2014. október 1.

Novák Ferenc
polgármester
Záradék:

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

Jelen alapító okirat 2014. október 13-án lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. június 13.
napján kelt, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete …./2014. (….)
számú határozatával hagyta jóvá.
Zalakaros, 2014. október 1.
Novák Ferenc
polgármester

Szabóné dr. Csányi Marianna
jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 231/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
a) a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatásról szóló 46/2014.(IX.25.) BM. rendelet alapján 54 m3 keménylombos tűzifa
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz igényt nyújt be a Magyar Államkincstár
Zala Megyei Igazgatóságához.
b) a támogatás igénybevételéhez szükséges 54.000 Ft+ÁFA (68.580,-Ft) saját forrást az
önkormányzat 2014. évi költségvetése szociális keretének terhére biztosítja.
c) vállalja a tűzifa szállításából eredő költségeket, azok fedezetét a 2014.évi költségvetése
szociális keretének terhére biztosítja.
d) a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2014. október 6.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Kánnár Éva hatósági
ügyintéző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 232/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Név szerinti szavazást rendel el a:
„Ki az, aki egyetért azzal, hogy a 2014. október 1-jén megrendezésre kerülő polgármester és
képviselő jelöltek bemutatkozó fórumáról készült video felvétel a Zalakarosi Képújságban
kettő alkalommal levetítésre kerüljön?”
kérdés eldöntésére.

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 221/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Kezdeményezi a 086/2 hrsz-ú telek megosztásának engedélyezését és meg kívánja
vásárolni a 086/2 hrsz-ú ingatlanból a kerékpárúthoz szükséges részt.
2./ Az önkormányzat által megbízott földmérőnél kezdeményezi új kisajátítási munkarész
elkészítését, amely külön-külön tartalmazza a Zalakarost Zalakomárral összekötő
kerékpárúttal érintett ingatlanokat. Az elkészült kisajátítási munkarész alapján az érintett
területek kisajátítását el kell indítani azzal, hogy a megkötött szerződések alapján már
kifizetett vételárakat figyelembe kell venni a kártalanításnál.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens
Csetneki Ügyvédi Iroda

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 222/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a Zalakaros, Üdülősor és Újfalu között tervezett kerékpárút befejező,
II. üteméhez szükséges területek megszerzése érdekében csak az érintett kerékpárúthoz
szorosan kötődő 2 árok (087/2 hrsz-ú és 091 hrsz-ú) kerüljön Zalakaros Város Önkormányzat
tulajdonába.
2./ Egyetért azzal, hogy a Zalakarost Zalakomárral összekötő kerékpárúttal érintett 079 hrsz-ú
árok kerüljön Zalakaros Város Önkormányzat tulajdonába.
3/ Egyetért azzal, hogy 079, 087/2, 091 hrsz-ú területeken lévő faállománnyal az
önkormányzat rendelkezzen.
4/ A Zalakaros 034 hrsz-ú út kitisztításában az önkormányzat nem kíván szerepet vállalni.
Javasolja, hogy az érintett gazdák a tulajdonoshoz forduljanak.
Határidő: 2014. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző, Csetneki Ügyvédi Iroda

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 223/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Szörcsök Jánosné Zalakaros, Fő u. 49. szám alatti lakost a Zalakaros, Fő u. 49. szám alatti,
44. hrsz-ú ingatlanon lévő épület nyílászáróinak cseréjének befejezéséhez jelenleg helyi
önkormányzati támogatásban nem részesíti.
2/ A kérelmezőt hiánypótlásra kell felszólítani, a hiánypótlás beérkezését követően a
novemberi képviselőtestületi ülésen újra kell tárgyalni a kérelmet.
3/ A képviselőtestület döntéséről a kérelmezőt értesíteni kell.
Határidő: 2.pont: 2014. november 27.
3.pont: 2014. október 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 224/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.
Elfogadja Tóth Ákos Zalakaros, Dózsa u. 26. szám alatti lakos pályázatát, részére
12.000Ft/hó támogatást állapít meg.
2.
Elfogadja Kötő Viktória Zalakaros, Kapitány köz 4. szám alatti lakos pályázatát,
részére 12.000Ft/hó támogatást állapít meg.
3.
Elfogadja Takács Orsolya Zalakaros, Szőlő u. 33. szám alatti lakos pályázatát,
részére 12.000Ft/hó támogatást állapít meg.
4.
Elfogadja Farsang Vivien Zalakaros, Kossuth u. 3. szám alatti lakos pályázatát,
részére 12.000Ft/hó támogatást állapít meg.
5.
Elfogadja Darnai Máté Zalakaros, Hegyalja u. 41. szám alatti lakos pályázatát,
részére 12.000Ft/hó támogatást állapít meg.
6.
Elfogadja Ivanics Anna Zalakaros, Liget u. 24. szám alatti lakos pályázatát, részére
12.000Ft/hó támogatást állapít meg.
7.
Elfogadja Horváth Nóra Zalakaros, Kapitány köz 8. szám alatti lakos pályázatát,
részére 12.000Ft/hó támogatást állapít meg.
8.
Elfogadja Illés Júlia Rebeka Zalakaros, Bor u. 4. szám alatti lakos pályázatát, részére
12.000Ft/hó támogatást állapít meg.
Határidő: 2014. november 15. - első félévre megállapított ösztöndíj első háromhavi
összegének kifizetése, ezt követően minden hónap 15. napja
2015. április 15. – a második félévre megállapított ösztöndíj első háromhavi
összegének kifizetése, ezt követően minden hónap 15. napja
Felelős: Novák Ferenc Polgármester
Szabóné Dr. Csányi Marianna Jegyző
Operatív felelős: Kánnár Éva

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 225/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a Bauterc –Prizma Kft. (8800,
Nagykanizsa, Ady u. 50.), mint Vállalkozó között 2014. július 2-án megkötött Vállalkozási
szerződés Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program című
pályázat keretében megépítésre kerülő Zalakaros, Üdülősor-Újfalu között tervezett kerékpárút
I. ütem, valamint a Galambok-Zalakaros közti kerékpárút felújítás tárgyú munkával
kapcsolatban a szerződés teljesítés határidejének 2014. október 30-ra történő módosítását
elfogadja.
2/ Felhatalmazza Zalakaros Város Önkormányzatának polgármesterét a szerződésmódosítás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 226/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A KEOP -2014-5.5.0/K. számú Közvilágítás energiatakarékos átalakítása tárgyában
kiírásra kerülő pályázathoz kapcsolódó 178/2014.(VII.18.) számú és a 179/2014.(VIII.18.)
számú önk-i határozatok alapján illetve a 2014. szeptember 22-én kiírt pályázatra
figyelemmel nem kíván azon részt venni, mivel az a település számára előnytelen,
visszalépést jelentő megoldást hozna a közvilágítás korszerűsítésének területén.
2/ A Tempovill Bt. által előkészített ugyanarra a tárgykörre vonatkozó ajánlata alapján a
vállalkozóval nem kíván szerződést kötni a város energiatakarékos közvilágításának
megtervezésére.
3/ Javasolja, hogy az önkormányzat fogalmazzon meg koncepciót a közvilágítás átalakítására.
A koncepció előkészítéséhez szükséges döntések tervezetét a képviselő testület elé kell
terjeszteni.
Határidő: 2014. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző, Kelemen Lilla projektmenedzser.
4/ A közvilágítás korszerűsítését célzó uniós pályázati lehetőségeket figyelemmel kell kísérni,
szükség esetén saját forrásból is megvalósítható.
Határidő: folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. szeptember 30-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 227/2014. (IX.30.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Nem kíván dönteni a számítógépek beszerzéséről, azok vásárlását, a típusok
meghatározását az új testületre bízza.
2/ A személyi számítógépek beszerzését a novemberi soros ülésre ismételten elő kell
terjeszteni.
Határidő: 2014. november 27.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2014. október 13.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

