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A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2012. október 25-én megtartott
Nyílt üléséről

1

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. október 25-én 11,10 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Marton Tamás, Süslecz Árpád, Szirtes
Balázs képviselők, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő
Attila alpolgármester.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr Józsa Zsanett jegyző, Vlasicsné Dörgönye Márta aljegyző,
Koma Ildikó jegyzőkönyvvezető.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Marton Tamás és Süslecz Árpád képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Közterület használat rendjéről szóló ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
2/ Móra Ferenc NOI pótelőirányzat kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3/ A kistérségi társulás 2012. évi decemberi bérek fedezetének biztosítása / adatok
pontosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4/ Turisztikai Egyesület részére bankgarancia meghosszabbítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5/ Háziorvosi ügyeleti feladatok jövőbeni ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
6/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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7/ 2013. évi villamos energia beszerzésre ajánlati felhívás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
8/ Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
9/ Zalaispa Zrt. ajánlata őszi levél és lomb hulladék begyűjtésére
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10/ Tájékoztató a Karos Park Kft I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Biczó Tamás ügyvezető
11/ Karácsonyi diszkivilágitásra benyújtott ajánlatok elbírálás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12/ Egyéb ügyek
Novák Ferenc: Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirendek megtárgyalását:
12/1/ Energetikai pályázat benyújtása érdekében kbt. eljárás lefolytatása energetikai
tanulmány elkészítésére
12/2/ Nyilatkozat Zalakaros többcélú kistérségi társulás feladatátvállalására
vonatkozóan
12/3/ Hozzájáruló nyilatkozat a Probus telkén lévő gyógy szálloda építéséhez

Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület a napirendi javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ Közterület használat rendjéről szóló ör. módosítása
Előadó: Dr Józsa Zsanett jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 96/2012. (X.25.).számú határozata:
A bizottság
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Elfogadásra javasolja a Közterület használat rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően.
Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet arról, hogy a pavilontulajdonosok, illetve
bérlők kérelmet nyújtottak be, hogy 5 évre kaphassanak lehetőséget annak érdekében, hogy a
befektetéseik megtérüljenek.
Szirtes Balázs: Javasolja, hogy a bérleti szerződéseket közjegyzői okiratban foglalják és az
önkormányzati rendeletbe kerüljön beépítésre.
Dr Józsa Zsanett: A közterület használati engedély hatósági határozattal kerül megállapításra.
A közterület használat biztosítása történhet a hatósági engedélyen túl polgári jogi szerződéses
formában, amelyet közjegyzői okiratba lehet foglalni.
Szirtes Balázs: Ha valaki nem fizet, hathatósabban lehessen érvényesíteni, azért javasolja.
Dr Józsa Zsanett: A pavilontulajdonosokkal kötendő megállapodást mindenképpen
közjegyzői okiratba foglalják.
Novák Ferenc: A megállapodást mindenképpen, illetve a későbbiekben megvizsgálják a
hatósági határozat ilyen formában való kezelését.
Dr Józsa Zsanett: A Ket-ben lévő határozatok végrehajtására önálló bírósági végrehajtó
igénybevételére lehetőség van. Ez is hatékonyság növelő lesz, a jogerős határozatokat a
bírósági végrehajtó útján is be tudjuk hajtani, ami nem hajtható be adók módjára vagy nem
adó. A polgármesteri hivatal megvizsgálja, hogy a helyi ör. alapján kiadott határozatok
érvényesítését milyen módon tudjuk leghatékonyabban biztosítani.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
39/2012. (X.26.) Önkormányzati rendelete a
A Közterület használatról szóló 6/1998. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a
pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdése által
biztosított jogkörében eljárva a közterület használatára vonatkozóan az alábbi rendeletet
alkotja.
1.§
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A Közterület használatról szóló 6/1998. (III.31.) önkormányzati rendeletének /továbbiakban:
Rendelet/ 14. §-át az alábbiak szerint módosítja.

14.

§

/1/ A határozott időre szóló közterület-használat legkisebb időtartama egy nap, leghosszabb
időtartama 5 év, ideértve a pavilon létesítésére vonatkozó közterület használati engedélyek
időtartamát is.
/2/ A rendelet alkalmazásában pavilon: talajszintből legalább 2,5 m magasságban kiemelkedő,
de a talajjal összefüggő alapozás révén nem érintkező, szétszedhető, könnyüszerkezetes
építmény.
2.

§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Kihirdetve:
2012. október 26.
Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal vizsgálja meg a hatósági határozatok
hatékony érvényesítését, valamint a pavilontulajdonosokkal kötendő megállapodás közjegyzői
okiratba történő foglalására vonatkozó javaslatot.
Szavazásra teszi fel a javaslatokat.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 311/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, hogy a helyi rendelet alapján a közterült
használatára kiadott hatósági határozatok hatékony érvényesítésének lehetőségeit.
2/ A Gyógyfürdő tér 11. sz. alatti pavilonsor tulajdonosokkal / bérlőkkel a beruházás
megvalósítására kötendő megállapodást közjegyzői okiratba kell foglalni.
Határidő: 2012. december 31.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző

2/ Móra Ferenc NOI pótelőirányzat kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 64/2012. (X.25.) számú határozata:
A bizottság:
1,7 millió Ft összeget javasol közmüdijakra átadni az iskolának.
Nem javasolja a riasztórendszer átépítésére a 300 eFt átadását.
Böröcz József: Ha átadjuk állami fenntartásba, a riasztót is külön kell választani, pl.
tornaterem leválasztása, szakaszolás.
Novák Ferenc: Egyetért a felvetéssel, most vagy a későbbiekben válaszuk le, el kell dönteni.
Indokolt szakmailag a felvetés.
Marton Tamás: A riasztórendszer érzékelőt nem kell átépíteni, úgy kell programozni, hogy ott
ne riasszon, ahol nem szeretnénk. Hogy ne kelljen külön átépíteni, meg kell vizsgálni
lehetséges-e ez.
Novák Ferenc: A riasztóra pénzügyi számítások vannak-e?
Bácsai Attiláné: 250 eFt + Áfa árajánlat érkezett be, más cégtől is lehet ajánlatot kérni.
Novák Ferenc: Térjünk vissza a technikai feltételek pontosítását követően erre.
Marton Tamás: Az ajánlat szerint szét akarják választani a rendszert, olcsóbb megoldást kell
találni.
Böröcz József: Ha nem tudja külön programozni, akkor mi lesz?
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Novák Ferenc: A technikai feltételek megnézése fontos és visszatérni a későbbiekben, mivel
szükséges megoldani.
Kötő Attila: A biztonsági rendszert tagolni szükséges, az ajánlatokat be kell kérni, és a
polgármester saját hatáskörben hozzon döntést, nem kell képviselőtestület elé hozni.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel, hogy összesen, csak közmüdijakra 1,7 millió Ft
pótelőirányzat kerüljön az iskolának átadásra.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslattal
egyetértett.
Novák Ferenc: A riasztórendszer vonatkozásában a hivatal vizsgálja meg, hogy a szakaszolás
lehetséges-e, mivel ez olcsóbb technikai megoldás, és a következő ülésre elő kell terjeszteni.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Képviselőtestület az elhangzott szavazatok alapján az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 312/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Könyvtár
és Bölcsőde 2012.évi költségvetésének évközi módosításaként a gázenergia többletköltségre
1.700 eFt összeget biztosít.
A pótelőirányzat pénzügyi fedezetét a 2012.évi költségvetési tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2012. október 31
Felelős: Novák Ferenc polgármester
2/ A riasztórendszer vonatkozásában a hivatal vizsgálja meg, hogy a szakaszolás lehetséges-e,
mivel ez olcsóbb technikai megoldás, és a következő ülésre elő kell terjeszteni.
Határidő: 2012. novemberi soros ülés, legkésőbb november 30.
Felelős: Dr Józsa Zsanett jegyző
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3/ A kistérségi társulás 2012. évi decemberi bérek fedezetének biztosítása / adatok
pontosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van Horváth Zoltán munkaszervezet vezető.

Szirtes Balázs: Kéri, hogy a munkaszervezet vezetője tájékoztassa a testület, miért nem
egyeznek a számok.
Horváth Zoltán: A házi gondozók béreit a településeknek kell állni, egyik megosztva látja el
feladatát. Kilimán és Alsórajk települések bére szerepeltetésre került, a szétosztásnál a
Kilimánra eső összeg szerepelt, ebből adódott a 97.970 Ft- különbség.
A koordinációs iroda bére 19 település között került szétosztásra, a családgondozónál 18
település került figyelembe véve, mivel Zalakomárt nem ők látják el.
Novák Ferenc: A határozati javaslatban egy szó szerepel – megállapodás alapján történő
megfizetés „kölcsön” formájában – megfelelő-e a kölcsön szó?
Bácsai Attiláné: Igen.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 65/2012. (X.25.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a határozati javaslat kiegészítését az alábbiakkal.
A kistérségi társulás 2012. évi decemberi bérek fedezetének biztosítása 504.362,- Ft összeget
ad kölcsön, csak a Zalakarosra jutó részt.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a Pénzügyi bizottság javaslatával.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 313/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:

1/ Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása ( továbbiakban: társulás )Koordinációs Iroda,
valamint a Szociális Alapellátó Központ dolgozói 2012. december havi bérének és
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járulékainak a mellékelt táblázat szerinti 504.362,- Ft összegben 2012. december 15-ig külön
Megállapodás alapján történő megfizetését kölcsön formájában vállalja az alábbiak szerint:
a) amennyiben a 2013. évi költségvetési törvényben támogatás igényelhető a
határozatban megjelölt dolgozók bér és járulékai fedezetére, akkor azt a társulás
köteles visszafizetni az önkormányzatnak
b) amennyiben a 2013. évi költségvetési törvény nem tartalmaz plusz forrást a
határozatban megjelölt dolgozók bér ás járulékaira, akkor az végleges
pénzeszközátadásnak minősül.
2/ Felkéri a polgármestert az előterjesztés szerinti megállapodás aláírására.
3/ A megállapodás pénzügyi fedezetét a 2012. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 4. napirend tárgyalására zárt ülés
keretében kerüljön sor, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a napirend zárt ülés keretében történő folytatását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 314/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
4.számu napirend – Turisztikai Egyesület részére bankgarancia meghosszabbítása
című napirend tárgyalására, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) a./ b./ pontjában foglaltakra.

Novák Ferenc: 11,30 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.
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Novák Ferenc: 11,45 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

4/ Háziorvosi ügyeleti feladatok jövőbeni ellátása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 66/2012. (X.25.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a határozati javaslat elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 98/2012. (X.25.).számú határozata:
A bizottság
Elfogadásra javasolja a háziorvosi ügyeleti feladatok jövőbeni ellátására vonatkozó
előterjesztés és határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot központi ügyelet útján ellátással,
plusz forrásokkal együtt.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 316/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ A helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997.évi CXXXV.
örvény 7.§. alapján 2006. január 1. hatállyal hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátására kötött
megállapodásban foglalt feladatellátás biztosítása érdekében 2012. december 1-i hatállyal a
háziorvosi feladatok rendelési időn kívüli ellátását központi ügyelet útján kívánja ellátni.
2./ A központi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében az Országos Mentőszolgálattal
együttműködési megállapodást kell kötni.
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Az együttműködési megállapodás létrejöttének elemei:
szolgáltató és az OMSZ között létrejövő szerződés
háromoldalú szerződés – szolgáltató – OMSZ - Kórház-beutalási rend szerint – között
(OMSZ koordinálja)
lakossági tájékoztató anyagok rendelkezésre bocsátása – OMSZ által
működési szabályzat
önálló ügyeleti telefonvonal biztosítása
Tetra rendszer kiépítés a szolgáltatók között- OMSZ által.
A fentiek szerinti megállapodás 1 évre szól, amely annak lejártát követően határozatlan
idejűvé módosítható.
A Mhöt. 146.§. szerint 2013. június 30-ig az 1. pontban meghatározott megállapodást felül
kell vizsgálni és a folyamatos feladatellátás biztosítani kell.
A központi ügyelet működtetése érdekében kötendő együttműködési megállapodást a
képviselőtestület elé kell terjeszteni.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyeleti feladatok központi ügyelet útján történő
ellátása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg / illetve társult települések esetén
Zalakaros Város Önkormányzatát értesítse.
Határidő: 2012. október 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

5/ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Dr Józsa: A jelentkezési rendszer megváltozott, EPER rendszeren keresztül elektronikus. A
szabályzatból törölni kell, hogy a pályázati kiírás és űrlapok biztosításáról a hivatal a hatósági
osztály útján gondoskodik, mivel elektronikusan megy. A határozati javaslatot is pontosítani
kell.
A jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonathatatlan döntést hoz, hogy
csatlakozni kíván a rendszerhez.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a döntését a Bursa rendszerben rögzíti.
A portálra feltöltésre került az új határozati javaslat, szigorúbb, az általános szerződési
feltételekhez igazoldó megfogalmazást tartalmaz.
Novák Ferenc: A megváltozott feltételrendszernek eleget kell tennünk.
Szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 317/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók,
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához.
2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja,
és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési
önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az
Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és
a pályázatokról hozott döntését a https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet
címen elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott
és a pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
5. Módosítja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal
kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről szóló Szabályzatát azzal, hogy törli az 5. pont
negyedik bekezdés „a pályázati űrlapok biztosításáról „szövegrészt.
Határidő: 2012. október 26.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

6/ 2013. évi villamos energia beszerzésre ajánlati felhívás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 67/2012. (X.25.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a határozati javaslat elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 318/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzata szerinti felhatalmazás alapján a
„Zalakaros Város Önkormányzata közvilágításának és intézményeinek részére villamos
energia beszerzése” tárgyú, a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési
eljárást indít a közbeszerzési bizottság által jóváhagyott, az előterjesztés mellékletét képező
ajánlattételi dokumentációk alapján..
2/ Felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás ajánlattételi
felhívásával az eljárás dokumentációjának aláírására.
3/ A villamos energia beszerzés költségét a 2013. évi költségvetésből biztosítja.
Határidő: 2012. október 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

7/ Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Dr Józsa Zsanett: A közbeszerzési terv módosítás a Keop pályázatot is érinti, ezért ügyrendi
javaslata, hogy a közbeszerzési terv tárgyalása előtt azt is tárgyaljuk meg, hogy ne kelljen
kétszer módosítani. Ezért előtte, most javasolja a 12/1. számu napirend megtárgyalását.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a napirend tárgyalási sorrendjére vonatkozó ügyrendi
javaslatot, miszerint a 12/1. számu napirend, - Energetikai pályázat benyújtása érdekében Kbt.
eljárás lefolytatása energetikai tanulmány elkészítésére – kerüljön megtárgyalásra.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirend
tárgyalási sorrendjére vonatkozó ügyrendi javaslattal egyetértett.
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8/ Pályázat benyújtása érdekében Kbt. eljárás lefolytatása energetikai tanulmány
elkészítésére – kerüljön megtárgyalásra
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Ha a pályázat benyújtásra és elfogadásra kerül, akkor a 236/2012. (VII.17.)
számu képviselőtestületi határozatot vissza kell vonni.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 72/2012. (X.25.) számú határozata:
A bizottság:
Nem támogatja a pályázati kiírást, a megvalósíthatósági tanulmány és a pályázat készítés egy
kézbe kerüljön elindításra, illetve valamilyen sikerdíjas része legyen az ellenértéknek és
garanciavállalás.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy mivel a közbeszerzési terv módosítását is érinti a napirend,
ezért továbbtárgyalására zárt ülésen keretében kerüljön sor, most nyílt ülés keretében
folytassuk tovább a munkát, és a nyílt ülés végén legyen megtárgyalva a napirend.
Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot és napirend zárt ülés keretében történő
megtárgyalását a nyílt ülés végén, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) b./ pontjában foglaltakra.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 319/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
12/1/ Pályázat benyújtása érdekében Kbt. eljárás lefolytatása energetikai tanulmány
elkészítésére – kerüljön megtárgyalásra
című napirend tárgyalására, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) a./ b./ pontjában foglaltakra.
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9/ Nyilatkozat Zalakaros többcélú kistérségi társulás feladatátvállalására vonatkozóan
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: 2013. január 1-jét követően a kistérségi társulás adminisztratív, pályázat
lebonyolító, elszámoló feladatai átvállalására, feltételekre vonatkozó nyilatkozat kiadására
határidő módosítás, hosszabbítás szükséges, mivel nem tudjuk a forrásokat, a szerepvállalás
mértékét.
Javasolja, hogy mivel tisztázatlan a kistérség tovább működése, kiszámíthatatlan jelenleg a
munkaerő szükséglet, a dologi kiadások, ezért a határidőt a november 30-ára tegyük ki.
Szavazásra teszi a feladatok átvállalására vonatkozó nyilatkozat kiadására a határidőt
november 30-ig meghosszabbítani.

Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 320/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A 291/2012. (IX.27.) számu képviselőtestületi határozatban meghatározott, a Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása feladatai átvállalására vonatkozó nyilatkozat kiadására a
határidőt meghosszabbítja 2012. november 30-ig.
Határidő: 2012. november 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő
9/ Zalaispa Zrt. ajánlata őszi levél és lomb hulladék begyűjtésére
10/ Tájékoztató a Karos Park Kft I. félévi gazdálkodásáról
11/ Karácsonyi diszkivilágitásra benyújtott ajánlatok elbírálás
12/3/ Hozzájáruló nyilatkozat a Probus telkén lévő gyógy szálloda építéséhez
című napirendek tárgyalására zárt ülés keretében kerüljön sor, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4)
b./ pontjában foglaltakra.
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Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő tárgyalását.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 321/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a
9/ Zalaispa Zrt. ajánlata őszi levél és lomb hulladék begyűjtésére
10/ Tájékoztató a Karos Park Kft I. félévi gazdálkodásáról
11/ Karácsonyi diszkivilágitásra benyújtott ajánlatok elbírálás
12/3/ Hozzájáruló nyilatkozat a Probus telkén lévő gyógy szálloda építéséhez
című napirend tárgyalására, figyelemmel az Ötv. 12. §. (4) a./ b./ pontjában foglaltakra.

Novák Ferenc: 12,00 órakor bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

Novák Ferenc: 13,25 órakor bejelenti, hogy a képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja
tovább munkáját.

10/ Közbeszerzési Terv módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Novák Ferenc: Ügyrendi javaslat alapján a Képviselőtestület a napirendet most tárgyalja meg.
Marton Tamás: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 68/2012. (X.25.) számú határozata:
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A bizottság:
Javasolja a határozati javaslat elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.
Novák Ferenc: A közbeszerzési tervet ki kell egészíteni az energetikai pályázatra
vonatkozóan.
Szavazásra teszi fel a kiegészítéssel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 327/2012. (X.25.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a 2012. évi közbeszerzési terv alábbi soraival való
kiegészítésére, egységes szerkezetbe foglalását és a város honlapján való megjelenítését

A közbeszerzés CPV kód Irányadó Tervezett
tárgya és
eljárásrend eljárási
mennyisége
típus

Zalakaros Város
Önkormányzata
közvilágításának
és
09310000intézményeinek
5
részére villamos
energia
beszerzése
Épületenergetikai
fejlesztése című
pályázathoz 71241000energetikai
9
tanulmány
elkészítése

Időbeli ütemezés
Közbeszerzési Sor kerül-e
eljárást
vagy sor kerültaz eljárás
szerződés
e adott
megindításának, teljesítésének lebonyolító
szervezet
közbeszerzéssel
illetve a
várható
összefüggésben
közbeszerzés
időpontja
előzetes
megvalósításának
vagy a
összesített
tervezett
szerződés
tájékoztató
időpontja
időtartama
közzétételére

2013.
2012. október 26.
december 31.

Külső
szervezet,
megbízás
alapján

Nem

nemzeti
2012.
értékhatárt meghívásos 2012. október 26.
december 31.
elérő

Külső
szervezet,
megbízás
alapján

Nem

nemzeti
értékhatárt
elérő

nyílt
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2/ Felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési terv aláírására.
Határidő: 2012. október 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részvételt, 13,30 órakor bejelenti,
hogy a Képviselőtestület nyílt ülése véget ért.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Dr Józsa Zsanett
Jegyző

Marton Tamás
Jkv.hitelesitő

Süslecz Árpád
Jkv.hitelesitő
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