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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 238/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő 6-os, 7,-es, 8-as, 9-es, 10/1-es, 10/3-as, 10/4-es
számú napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására, az Ötv. 12. § /4/ bekezdés b./
pontja alapján azzal, hogy elsőként a 10/1-es valamint a 9-es számú napirendek kerüljenek
megtárgyalásra.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 239/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Civis Ber Zrt. (4024 Debrecen, Haláp u. 7. fsz. 3.) 2012. augusztus 4. napján megküldött
Zalakaros Kapuja Turisztikai és Egészségipari Integrált Központ létrehozása és üzemeltetése
című projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítása kapcsán az alábbi határozatot hozza:
1/ A projekt településen történő megvalósítása az önkormányzat érdekében áll, összhangban
van az önkormányzat településfejlesztési tervével, azonban a fejlesztési elképzelés jelen
kidolgozottsági állapotában végleges döntés meghozatalára nem alkalmas, tekintettel arra,
hogy a projektet jellemző alapvető információk nincsenek megfelelő részletezettséggel
kidolgozva. A végleges támogató döntés csak az alább ismertetett kérdések kifejtése és a
testület általi elfogadása után hozható.
1/a./ A Turisztikai és Egészségközpont építésének beépítési vázlattervében szereplő Zalakaros
Város Önkormányzat tulajdonát képező 287/12. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló épületek
elhelyezéséhez szükséges 50 és 25 évre szóló földhasználati jog megalapításához és
értékének meghatározásához független igazságügyi szakértő/független könyvvizsgáló
igénybevétele szükséges.
A földhasználati jog értékének megállapítása az önkormányzatokat érintő államháztartási
jogszabályok betartásának elengedhetetlen feltétele.
Ezért a Képviselőtestület egyetért azzal, hogy az önkormányzat által megjelölt, jelen pontban
rögzített szakértő felkérésre kerüljön. A szakértő díja a Civis Ber Zrt-t terheli.
1/b./ Az 1/a./ pontban rögzített földhasználati jog értékének meghatározása szükséges annak
érdekében, hogy az un. Zalakaros Kapuja kártyarendszer kiépítésének a cég által
meghatározott értéke, mint know how milyen mértékben van egyensúlyban egymással. Ezért
a képviselőtestület egyetért azzal, hogy az 1/a./ pontban rögzített szakértői jelentés terjedjen
ki ezen know how értékelésére is.
1/c./ A képviselőtestület egyetért azzal, hogy az 1/b./ pontban megnevezett kártyarendszer
hatékonyságáról referenciákat mutasson be. A közösségi kártyarendszer zalakarosi
sajátosságait is bemutató működését fejtse ki.
1/d./ A beruházó és az üzemeltető társaság Civis Ber Zrt. által elképzelt tulajdonosi
szerkezetét, tőkeigényét, képviseletét, mutassa be, mely a felelősségi körök
meghatározásának elengedhetetlen feltétele.
1/e./ Az üzleti modell kerüljön bemutatásra, konkrét Zalakaros Városra testre szabott költség
és bevétel kalkulációval, ugyanis a jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok nem adnak
kellő megalapozottságot a döntés meghozatalához.
1/f./ A projekt építészeti munkarészének bemutatásához csatolt előzetes parkolási mérlegben
szereplő parkoló szám az OTEK 42. § /10/ bekezdése alapján abban az esetben mérsékelhető,

amennyiben a képviselőtestület az erre vonatkozó parkoló rendeletét módosítja. Az OTEK
vonatkozó szabálya a csökkentéshez közlekedési vizsgálat meglétét írja elő.
A képviselőtestület egyetért azzal, hogy a közlekedési vizsgálat költségét a kérelmező fizesse.
A beépítési vázlatterven megjelenített telken létesítendő parkoló számot és a saját telken belül
nem elhelyezhető parkoló számot tisztázni szükséges.
1/g./ A projekt beépítési vázlatterv szerinti megvalósítása Zalakaros Város Önkormányzata
jelenleg hatályos helyi építési szabályzata alapján ebben a formában nem engedélyezhető.
Ehhez a rendezési terv módosítása szükséges, melynek költségét a beruházónak kell viselni.
Fel kell hívni a kérelmező figyelmét arra, hogy amennyiben a parkolókat saját telken
elhelyezni nem tudja, az önkormányzat helyi rendelete alapján, annak megváltással tehet
eleget.
2/ A képviselőtestület felelős döntésének meghozatala érdekében az 1. pontban rögzítettek
leírását elengedhetetlennek tartja.
A kérelmezőt a képviselőtestület döntéséről soron kívül értesíteni szükséges.
Határidő: 2012. augusztus 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 240/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi tulajdonosa az
alábbiakat ajánlja a Gránit Gyógyfürdő Zrt közgyűlésének elfogadására:
1/ Egyetért a PROFORM Zrt.-nek a Zalakaros, 267/1 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésével
kapcsolatos késedelmi kamat elengedése iránti kérelmével azzal, hogy a kérelem csak abban
az esetben kerüljön elfogadásra, amennyiben a PROFORM Zrt. a beruházás kivitelezését,
azaz a tényleges építési tevékenységet 2012. december 31. napjáig megkezdi. Ellenkező
esetben az adásvételi szerződésben meghatározott késedelmi kamat szerződés szerinti
érvényesítését támogatja.
A PROFORM Zrt. késedelmi kamat elengedése iránti kérelme támogatásának indoka egyrészt
az, hogy a tárgybeli beruházás mielőbbi megvalósítása a Gránit Zrt. kiemelt érdeke; másrészt
a PROFORM Zrt. kérelmében megfogalmazottakat méltányolható érveknek találja.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a képviselőtestület határozatát a Közgyűlésen
képviselje.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 241/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros Város Önkormányzata, mint a Gránit Gyógyfürdő Zrt. többségi tulajdonosa az
alábbiakat ajánlja a Gránit Gyógyfürdő Zrt közgyűlésének elfogadására:
1/ Egyetért azzal, hogy a Gránit Gyógyfürdő Zrt. képviseletében a 2012-2013. évi villanyáram
beszerzés szerződésének aláírására Dr. Burján Richárd vezérigazgató felhatalmazást kapjon.
2/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a képviselőtestület határozatát a Közgyűlésen
képviselje.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 242/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című NYDOP-2.1.1/F-12
azonosítószámú pályázati felhívásra a pályázat benyújtásával bruttó 387,6 millió Ft
összköltséggel. A pályázat összköltsége az alábbi forrásokból biztosított:
bruttó 280 millió Ft: pályázati támogatás
bruttó 7,6 millió Ft tervezési költség a 2012. évi költségvetés terhére biztosított
bruttó 100 millió Ft: önkormányzati önerő, mely a 2013. és 2014. évi költségvetés
terhére biztosított a költségvetési keretszámok ismeretében. 2013. évben biztosított önrész
mértékénél a határozat 1/a. pontjában megfogalmazottakat kell figyelembe venni, azaz a
101/2012. (IV.23.) számú határozat I/1.pontjában az un. kiemelt projektre biztosított 50 millió
Ft-os önrészt – figyelemmel arra, hogy az un. kiemelt projekt nem nyert – ezen turisztikai
pályázat önrészeként biztosítja, oda átcsoportosítja.
1/a./ A 163/2012. (V.10.) számú határozatának 2. pontjában a Képviselőtestületi határozat
számát módosítja az alábbira: 101/2012. (IV.23.) azzal, hogy a 101/2012. (IV.23.) számú
határozat I/1. pontjában az un. kiemelt projekthez biztosított 50 millió Ft-os önrészt,
amennyiben az un. kiemelt projekt nem nyer támogatást, azt a „Turisztikai attrakciók és
szolgáltatások fejlesztése” címmel kiirt pályázat önrészéhez csoportosítja át a 2013. évi
költségvetésben.
Módosítja a 163/2012. (V.10.) számú határozatát 2-es pontjában a pályázat összköltségét
bruttó 350 millió Ft-ról bruttó 387,6 millió Ft-ra.

-

-

2/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérje a tervezőt az engedélyes tervek módosítására
az alábbiak tekintetében:
Az pályázatnak való megfelelés miatt (ökoturizmus) az építési engedélyezési
dokumentációban módosítani kell az elnevezéseket (pl. nem lehet a látványtó, vagy mesepark
jelzőket használni.)
Megújuló energia alkalmazása
Gyermek és kerékpáros barát elemek beépítése
3/ Felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Gránit Gyógyfürdő ZRtvel, a Hotel Spa-val, Damona Hotellel, Turisztikai Egyesülettel, helyi kézművessel és
fafaragóval a projekt megvalósításában való együttműködéssel kapcsolatban, illetve
megegyezés esetén az együttműködési megállapodások aláírására.

-

4/ Felhatalmazza a polgármestert a Gránit Zrt-vel – mint a fejlesztendő terület tulajdonosával
- történő bérleti vagy egy jogcímen birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító
szerződés aláírására az alábbiak szerint:
legalább a fenntartási időszak végéig szóló bérleti, vagyonkezelési, egyéb jogcímen,
birtokláshoz való jogot igazoló és használatot biztosító szerződéssel kell rendelkezni.
A szerződés:

biztosítékokat, illetve a szerződésszegés esetére vonatkozó felelősséget,
felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A Szerződésben foglalt jogok
és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag a Támogató
előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható.”
5/ Tudomásul veszi, hogy a fejlesztés működése a fenntartási idő végéig – 5 évig – közcélú,
az ezen időszak alatt felmerülő üzemeltetési és fenntartási költségeket, beleértve legfeljebb 6
fő foglalkoztatását a költségvetési keretszámok ismeretében folyamatosan betervezi.
6/ Amennyiben a fejleszteni kívánt területen csereerdősítés szükséges, úgy annak költségét a
fakitermelés bevételéből és a 2013. évi költségvetés dologi kiadásai terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
7/ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2012. augusztus 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
8/ A 8/2012. (I.19.) számú határozatában rögzítetteket megerősíti.
9/ Az önkormányzat által elkészíttetett megvalósíthatósági tanulmánytervek más külső
vállalkozások, szervezetek számára történő kiadásának rendjét szabályozni szükséges.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 243/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy Musmeci Leonardo sz. 2011.03. 23. an. Országh
Bernadett Zalakaros Park u. 26. szám alatti sajátos nevelési igényű gyermek korai komplex
gyógypedagógiai ellátása érdekében megállapodást kössön Nagykanizsa MJV
önkormányzatával a 2012/2013 tanévre vonatkozóan.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott sajátos nevelési igényű
gyermek korai fejlesztésére Zalakaros Város Önkormányzata 2012/2013. tanévre vonatkozóan
pénzeszköz átadási megállapodást kössön Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzatával.
A megállapodásban meghatározott feladat ellátás ellenértékét 1869 ft/óra összegben biztosítja
heti két órában történő ellátással az alábbi ütemezés alapján:
A fizetés ütemezése:
I. részlet: 2012. szeptember 1- december 31. közötti időszakra 2012. november 30-ig történő
teljesítéssel a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.
II. részlet a 2013. január 1- 2013. augusztus 31. közötti időszakra – amennyiben a fenntartási
és a finanszírozási feltételek változatlanok maradnak 2013. évben a felek a jogszabályi
feltételek ismeretében külön kötnek pénzeszköz átadására vonatkozóan megállapodást.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 244/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2012. évi felülvizsgálata
során megállapítja, hogy
1/ A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat során „B” típusú pályázatot benyújtott Herke
Ákos (sz: 1992. 10. 08. Budapest, an: Jakupanecz Gyöngyi) Zalakaros, Juharfa köz 1. szám
alatti lakos a szociális rászorultság feltételeinek a továbbiakban nem felel meg. Így a
részére megállapított megítélt támogatást a képviselőtestület visszavonja.
2/ A Képviselőtestület határozatáról a kérelmezőt tájékoztatni kell.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 245/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Kéri Zoltán József 8749 Zalakaros, Kilátó u. 10. szám alatti lakost és felesége KériBácsai Anita 8800 Nagykanizsa Sugár u. 2/A szám alatti lakost a 2012. junius 29. napján
kelt adásvételi szerződés szerint a zalakarosi 813 hrsz-u természetben 8749 Zalakaros Liget
u. 39. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan ¼ tulajdoni
hányadának egymás között ½- ½ arányban történő megvásárlásának helyi önkormányzati
támogatásának biztosítása érdekében
546.700,- Ft 10 éves lejáratú kölcsönben
és 465.00,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesíti.
A támogatási szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha a megvásárolni kívánt ingatlanra
vonatkozó elővásárlási joggal rendelkező Magyar Állam az elővásárlási jogával nem él és a
szerződés hatályba lép.
2/ Kovács Melinda 8800 Nagykanizsa, Attila u. 10. I lh. 4/2 szám alatti lakost és élettársa
Sipos Károly 8800 Nagykanizsa Attila u. 10. I.lh.4/2 szám alatti lakost a 2012. június 29.
napján kelt adásvételi szerződés szerint a zalakarosi 813 hrsz-u természetben 8749 Zalakaros
Liget u. 39. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan ¼
tulajdoni hányadának egymás között ½- ½ arányban történő megvásárlásának helyi
önkormányzati támogatásának biztosítása érdekében
546.700,- Ft 10 éves lejáratú kölcsönben
és 465.00,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatásban részesíti.
A támogatási szerződés megkötésére akkor kerülhet sor, ha a megvásárolni kívánt ingatlanra
vonatkozó elővásárlási joggal rendelkező Magyar Állam az elővásárlási jogával nem él és a
szerződés hatályba lép.
A támogatási szerződés megkötésének és a támogatás folyósításának további feltétele,
hogy Sipos Károly kérelmező tulajdonában lévő Nagykanizsa Attila u. 10. I. lh. 4/2. szám
alatti 48 nm alapterületű lakásra vonatkozó adásvételi-szerződés megkötésre/vagy
értékesítésre kerül.
Felhatalmazza a polgármestert a lakáscélú támogatásokról szóló 6/2003./IV.25/.sz. rendelet
3.§. /5/-/7/szerinti feltétel figyelembe vételével a kölcsönszerződés aláírására.
A képviselőtestület döntéséről a kérelmezőt értesíteni kell.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Dr. Józsa Zsanett jegyző
Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 246/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Az Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztés című pályázat kapcsán a
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárást eredményesnek
nyilvánítja és a benyújtott pályázatok közül nyertes ajánlattevőként a TENDERAUDITOR
Kft. (1138 Budapest, Meder utca 8.), 3.300.000,- Ft + Áfa összegű ajánlatát fogadja el.
2/ A megvalósíthatósági tanulmány elkészítését a 2012. évben befolyt ingatlanértékesítési
bevételek terhére biztosítja.
3/ Felhatalmazza a Polgármestert a Vállalkozási szerződések aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 22.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
4/ Felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a pályázatírási sikerdíjak bírálati
szempontrendszerének kidolgozására tegyen javaslatot és azt terjessze a képviselőtestület elé.
Határidő: 2012. szeptember 13
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

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

Képviselőtestület 247/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár és
Bölcsőde óvodai intézményegység 4. csoportjának indítása okán az Intézmény Szervezeti
Működési Szabályzatnak és a Pedagógiai programnak a módosítását az előterjesztésnek
megfelelően jóváhagyja.
Felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az érintett dokumentumok módosítással egységes
szerkezetbe foglalásról gondoskodjon.
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Grófné Csatos Andrea igazgató

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

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

Képviselőtestület 248/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása XI. sz. módosítását az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
2/ A képviselő-testület
módosításának aláírására.

felhatalmazza a polgármestert

a Társulási

Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Megállapodás

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 249/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A „A Zalakaros, Panoráma utca zárt csapadék csatornájából érkező csapadék vizeknek és a
Szőlő utca csapadékvízének zárt rendszerben történő elvezetése” tárgyában közbeszerzési
eljárást indít a Kbt. 122.§ (7) bekezdés a) pontja alapján, így az előterjesztés melléklete
szerinti ajánlati felhívást és ajánlati dokumentációt elfogadja.
2./ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívások és dokumentációk aláírása.
Határidő: 2012. augusztus 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
3./ Az 1. pontban megjelölt kivitelezés fedezetét a 2012. évi és a 2013. évi költségvetés
beruházási kiadásainak terhére biztosítja az alábbiak szerint az előzetes tervezői
költségbecslés (- kb. 30 millió Ft) figyelembevételével:
- a 2012. évi költségvetés terhére 15 millió forintot biztosít (I. ütem)
- a képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a 2012. évi költségvetésben
rendelkezésre nem álló forrást 2013. évi költségvetésben 15 millió Ft- ban biztosítja az 1.
pontban megjelölt beruházás ütem szerinti megvalósítására.
4./ Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ajánlati felhívások megküldéséről.
Határidő: 2012. augusztus 10 illetve a 2013. évi költségvetés készítése
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 250/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervében a Szőlő utcai
csapadékvíz elvezetés sorát az alábbiak szerint módosítja, kiegészíti:
Időbeli ütemezés

Sor kerül-e
vagy sor
került-e az
az eljárás
szerződés
A
adott
Tervezett megindításának, teljesítésének
közbeszerzés
Irányadó
közbeszerzéssel
illetve
a
várható
CPV kód
eljárási
tárgya és
eljárásrend
közbeszerzés
időpontja összefüggésben
típus
mennyisége
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére?
45000000- nemzeti
II. Építési
7
értékhatár
I. ütem:
beruházás
1./„A Zalakaros,
szerinti
2012.
Panoráma utca
december 31.
zárt
csapadék
csatornájából
II. ütem:
érkező csapadék
2013.május
meghívásos 2012.agusztus 10.
nem
vizeknek és a
31.
Szőlő
utca
csapadékvízének
zárt rendszerben
történő
elvezetése.”

2/ Felhatalmazza a Polgármestert az egységes szerkezetű Közbeszerzési Terv aláírására.
Határidő: 2012. augusztus 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.

Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

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

Képviselőtestület 251/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár
és Bölcsőde általános iskolai és óvodai intézményegységében végzett tanügyi igazgatási
ellenőrzéséről szóló 2012. július 6-án készült szakértői jelentést megtárgyalta, annak tartalmát
megismerte.
2/ A megismert szakértői jelentésben foglalt összefoglaló megállapítások és javaslatok
elvégzésére készült, az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező intézkedési tervet az alábbi
módosítással fogadja el:
- Az intézkedési tervből - 3.oldal 1.sora – a Minőségirányitási programok felülvizsgálatára –
2013.09.01. – vonatkozó sort törölni szükséges.
3/ Felkéri az 1.pontban rögzített intézmény vezetőjét és ott felelősként megjelölt személyeket
az intézkedési terv végrehajtására.
4/ Az intézkedési terv végrehajtásáról a fenntartót folyamatosan tájékoztatni kell, szükség
esetén a dokumentumokat jóváhagyásra a testület elé kell terjeszteni.
Határidő: 2012. augusztus 31. (igazgató értesítése)
Intézkedési terv szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Vlasicsné Dörgönye Márta hatósági osztályvezető
Grófné Csatos Andrea intézményvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. augusztus 9-én
megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 252/2012. (VIII.09.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A nonprofit szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzatának 5.§-ban
biztosított jogkörében eljárva – rendkívüli méltánylást érdemlő indokokra tekintettel - a
Nonprofit szervezetek támogatására szolgáló Önkormányzati Nonprofit Alapból egyéni
kérelem alapján az alábbi támogatásokat biztosítja:
1/ A Termál út Kis-Balaton Egyesület Zalakaros Kerékpáros Maraton verseny támogatására
vonatkozó kérelmét támogatja az alábbiak szerint:
a Termál út Kis-Balaton kerékpáros Egyesület által 2012. szeptember 8 –án megvalósítandó
kerékpáros rendezvényre a Képviselőtestület 300 eFt összegű támogatást biztosít, mely a
Vuelta SE által lemondott , ugyanekkor összegű támogatásból biztosítható a 2012. évi
költségvetés terhére.

2/ Felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2012. szeptember 8.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Dr. Józsa Zsanett s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2012. augusztus 23.
Dr. Józsa Zsanett
Jegyző

Interpelláció:
Böröcz József: A Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány részére 1 havi tiszteletdíját
felajánlja, mivel megszerveződött a III-ad osztályú indulás.
A Kilátóra vonatkozóan észrevételt kapott. A hangyák a vas fölötti részt megeszik, ezt ő is
megnézte, nagyok a lyukak. Intézkedés megtétele szükséges, mert problémák lesznek.
Novák Ferenc: Megköszöni a felajánlást.
Már megkérték az árajánlatot a Kilátó festésre, és a vaspapucsok kifúrására, és a kijavításra,
hogy a Kilátó hosszabb ideig szolgálja a látogatók érdekeit.
Deutschné Lang Erika: A megyei III-ad osztályú csoport részére megköszöni a felajánlást.
31 igazolt játékosa van, 1 kivételével mind zalakarosi lakosok, akik nem kapnak fizetést. Az
alapítvány teremti meg a versenyeztetés feltételeit. 337 eFt-ról van szó, amit az önkormányzat
biztosított az alapítványnak. Maximum 6-700 eFt szükséges jövő ében, kb. 1 millió Ft-ból
biztosítva van a csapat III-ad osztályú indulása:

