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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 349/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a fontosabb közéleti
eseményekről, amin a polgármester részt vett részletes tájékoztatást szíveskedjen adni a
képviselőtestület számára.
Határidő: munkaterv szerinti rendes ülések
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző- polgármesteri beszámolóba történő
beépítés
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 350/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 3., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 22., számú napirend zárt ülés
keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára,
a nyílt ülést követően.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 351/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A 2016. évi Munkatervet a kötelezően tárgyalandó napirendek és a képviselőtestület
javaslatainak figyelembevételével jóváhagyja.
2. Képviselőtestületi ülés helye: Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal,
8749Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
3. A Képviselőtestületi ülés időpontját az SZMSZ szerint a polgármester határozza meg.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Koma Ildikó szervezési ügyintéző
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 352/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget ír
elő azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy minimális
feladatellátáshoz szükséges illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt
az osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztály is kapcsolódjon be és a településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot megfogalmazza,
önkormányzati elvárást megfogalmazza és ez alapján a Karos Park is kidolgozza azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
2./ Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagok tekintetében január első heteiben
további egyeztetéseket ír elő, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
3./ Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
4./ Minden intézmény és szervezet vezetőnek kötelessége jelezni azokat, nem az általános
működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott területeket, amelyekre javasolja, amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, - hogy pénzügyi fedezetet biztosítson az
önkormányzat.
Határidő: 2016. február 11. (1. és 4. pont: 2015. december 31., 2. pont: január 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezetője
5./ elfogadja a Karos Park Kft. tájékoztatását, miszerint a 2015. november 30-ig lekönyvelt
tételek és a várható év végi eredmény alapján nem tart a Kft. igényt többletköltség
elszámolásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Biczó Tamás Karos Park Kft ügyvezetője

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 353/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget ír
elő azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy minimális
feladatellátáshoz szükséges illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt
az osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztálynak is be kell kapcsolódnia. A településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot az, önkormányzati
elvárást meg kell határozni és ez alapján a Karos Parknak is ki kell dolgozni azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
2./ Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagok tekintetében január első heteiben
további egyeztetéseket ír elő, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
3./ Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
4./ Minden intézmény és szervezet vezetőnek kötelessége jelezni azokat, nem az általános
működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott területeket, amelyekre javasolja,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Határidő: 2016. február 11. (1. és 4. pont: 2015. december 31., 2. pont: január 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezetője
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna

jegyző
Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 354/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A zalakarosi tagságú társulások munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
2/ felkéri a polgármestert, folytasson egyeztetést a kistérséghez tartozó települések
polgármestereivel –különös tekintettel a megváltozott jogszabályi környezetre- a kistérség
jövőbeni szerepéről, feladatairól, finanszírozásáról.
3./ felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti egyeztetések eredményének
figyelembevételével az önkormányzat gondolja át a társulásban betöltött szerepét és
dolgozzon ki stratégiát arra, hogy a társulás fennmaradjon, ha lehet, megerősödjön, ezáltal
Zalakaros kistérségi szerepe is megmaradna, erősödne.
Határidő: 2016. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 355/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Felhatalmazza a polgármestert a Zalakaros Zrínyi u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó
bérleti szerződés meghosszabbítására.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 356/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ egyetért a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása előterjesztés
melléklete szerinti módosításával, melyet az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú
jogszabályok változásai kapcsán létrejött módosulások Társulási Megállapodásban történő
átvezetése indokol,
2./ egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetű módosított Társulási
Megállapodás aláírására.
3./ felkéri a polgármestert, hogy döntéséről határozat kivonatának megküldésével tájékoztassa
a Társulás alelnökét.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 357/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zalakaros város környezeti állapotáról készült tájékoztatást elfogadja az alábbi
kiegészítéssel:

- január végéig készüljön cselekvési, intézkedési terv a beszámolóban felvetett
problémák megoldására.
 - felkéri a polgármestert, hogy a lakóhely környezeti állapotáról szóló beszámolót
Zalakaros város honlapján tegye közzé és a lakossági fórumon hívja fel a tisztelt
lakosság figyelmét, hogy a beszámoló a honlapon megtekinthető.
2/ Felkéri a Polgármestert, hogy a lakóhely környezeti állapotáról a lakosságot a 2016.
februári Lakossági Fórumon tájékoztassa.
Határidő: 2016. január 31. és 2016. február 29. (lakossági fórum)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Klie Zoltán Főépítész, Bognár Ottó településüzemeltetési üi.)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 358/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Családsegítő Szolgálat 2015. évi munkájáról - Zalakaros településen – szóló beszámolót,
valamint a házi segítségnyújtásról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 359/2015. (XII.16.) számú határozata:
I.
Képviselőtestület:
1./ felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját a Zalakarosi Közösségi Ház és
Könyvtár munkatervének átdolgozására az összevont bizottsági ülésen elhangzott költségvetési
egyeztetések eredményei alapján.
2./ az átdolgozott munkatervet az intézmény költségvetéséről szóló előterjesztéssel együtt kívánja
tárgyalni.
3./ a nyári színház beterjesztett költségkalkulációja alapján 2016-ban nem biztosít forrást a nyári
színház költségeire.
4./ a kertmozi működtetésére forrást biztosít a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója
II.
1./ Felkéri a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy a költségvetés tervezésekor
építse be a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézménynél 1 határozatlan időre szóló
közművelődési munkatárs álláshelyével kapcsolatos költségeket 2016. január 1-jétől.
2./ az 1. pont alapján a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár költségvetési engedélyezett
létszámkeretét 2016. január 1-jétől 4,6 főben állapítja meg. Az intézmény költségvetésének tervezetét
ez alapján kell elkészíteni. Ezzel egyidejűleg az intézmény SZMSZ-ének módosítása is szükséges, a
módosítást az intézmény igazgatójának a képviselőtestület elé kell terjesztenie.
3./ felkéri az intézmény igazgatóját, hogy az intézménynél 2016. január 1-jén meglévő álláshelyek
közül egy álláshelyet ne töltsön be.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 360/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget ír
elő azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy minimális
feladatellátáshoz szükséges illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt
az osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztálynak is be kell kapcsolódnia. A településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot az, önkormányzati
elvárást meg kell határozni és ez alapján a Karos Parknak is ki kell dolgozni azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
2./ Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagok tekintetében január első heteiben
további egyeztetéseket ír elő, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
3./ Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
4./ Minden intézmény és szervezet vezetőnek kötelessége jelezni azokat, nem az általános
működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott területeket, amelyekre javasolja,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Határidő: 2016. február 11. (1. és 4. pont: 2015. december 31., 2. pont: január 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
5/ A Zalakarosi Nemzetközi Sakkfesztivál költségeire az idei előirányzatnak megfelelő
támogatást biztosít.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 361/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Tour de Zalakaros kerékpáros rendezvény költségeire az idei előirányzatnak megfelelő
támogatást biztosít.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 362/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 2016-ban megrendezendő Tájfutó verseny szervezésére 150 000 Ft támogatást biztosít
árajánlat alapján, melyet a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Klub két térkép elkészítésére
használhat fel, melyet utána a város használhatna a saját belátása szerint.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 363/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft 2016. január 1-jétől kinevezett ügyvezetőjét,
hogy a település 2016. évi idegenforgalmi és marketing tervét a Turisztikai Egyesület
segítségének igénybevételével terjessze jóváhagyás céljából a képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős:Kovács Szabolcs Zk-i Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője,

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 364/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ a gépjármű vásárlásra vonatkozó beérkezett árajánlatok közül az előterjesztés 2. számú
melléklete szerinti a Zalaegerszegi Ford szalon (Autó-Szántó Kft, 8900 Zalaegerszeg,
Balatoni út 73.) Ford Transit Custom Kombi (hosszított, magasított változat) ajánlatát fogadja
el bruttó 7.406.140,- Ft értékben.
2./ A gépjármű bekerülési költségét, a bruttó 7.406.140,- Ft-ot az önkormányzat 2015. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Magyarné Kovács Judit)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 365/2015. (XII.16.) számú határozata:

Képviselőtestület:
1./ az előterjesztésnek megfelelően elfogadja Zalakaros Város Integrált Településfejlesztési
Stratégiáját.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város polgármestere
Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző
Kovács Melinda településstratégiai referens
Kelemen Lilla projektmenedzser
Bognár Ottó településüzemeltetési referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 366/2015. (XII.16.) számú határozata:

Képviselőtestület:
1/ megbízza a Civil Ház üzemeltetésével a Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
intézményét.
Jóváhagyja, hogy a gazdasági érdek nélküli szervezetek, egyesületek, klubok térítésmentesen
vehessék igénybe a Civil Házat:
- a zalakarosi civil szervezetek (1.sz. mellékletben felsoroltak)
- Zalakarosban működő intézmények: - óvoda, bölcsőde, könyvtár, iskola, rendőrség,
tűzoltóság, katasztrófavédelem, egészségügyi intézmények – közérdekű fórumok programok
megtartására.
Amennyiben újabb civil szervezetek, egyesületek, klubok jönnek létre, kérésükre
felkerülhetnek a kedvezményezettek közé.
A koordinálásról a Közösségi Ház gondoskodik.
2./ az alábbiakban állapítja meg a Civil Ház bérleti díját, amely minimum 3 órára bérelhető
ennek bruttó ára 7.500 Ft, további minden megkezdett óra bruttó ára 2.500 Ft. Fűtési
időszakban október 15-április 15-ig 20 % felárral bérelhető.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Sinkovics Norbert Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár Mb. igazgató
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 367/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A temetőben található világháborús hősi fejfák felújítása keretében a zománctáblák cseréjére,
valamint a síremlékek lemosására, tisztítására és táblák ragasztására 250 e Ft-ot biztosít,
melynek forrása a 2016. évi költségvetés.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Biczó Tamás Karos-Park Kft. ügyvezetője

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 368/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Termelői piac üzemeltetési szabályzatának módosításával kapcsolatos tájékoztatást
elfogadja azt jóváhagyta.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 369/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalakaros, Jegenye sor 8. szám alatti ingatlanon lévő mentőállomás és tűzoltóság épületének
felújítási munkái kapcsán:
felkéri a polgármestert, hogy tegyen intézkedést a műszaki probléma egyértelmű
azonosítására, ennek függvényében a műszaki tartalom és a költségek pontosítására, az
átdolgozott előterjesztést a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg javasolja visszahozni a
képviselőtestület elé.
Határidő: 2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város polgármestere
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Magyarné Kovács Judit)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 370/2015. (XII.16.) számú határozata:

I.
A Képviselőtestület:
1./ jóváhagyja a PROBUS-IMP Ingatlanfejlesztő- és beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 29-31.) és Zalakaros Város Önkormányzata közötti a
PROBUS-IMP Ingatlanfejlesztő- és beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólagos –
1/1 arányú - tulajdonában álló Zalakaros belterület 293 helyrajzi szám alatt felvett, kivett
beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 1973 m2 alapterületű ingatlan önkormányzat által
történő megvásárlásáról szóló ingatlan adásvételi szerződést.
2./ felhatalmazza a polgármestert az ingatlan adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
II.
A Képviselőtestület:
1./ megbízza a PROBUS-IMP Ingatlanfejlesztő- és beruházó Korlátolt Felelősségű
Társaságot (székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 29-31.) a Zalakaros belterület 293
helyrajzi szám alatt felvett, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 1973 m2 alapterületű
önkormányzat által megvásárolt ingatlan eladásával kapcsolatos jogügyletben közvetítőként
járjon el, melyért a megbízottat a tárgyban korábban hozott képviselőtestületi határozatnak
megfelelő megbízási jutalék illeti meg (szerződés aláírásától számított egy éven belüli
értékesítésnél 30 %, az első és a második év közötti időszakban történő értékesítés esetén 20%
megbízási jutalék illeti meg a megbízottat).
2./ felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző
Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 371/2015. (XII.16.) számú határozata:

Képviselőtestület:
1./ A módosított megbízási keretszerződést elfogadja azzal, hogy az európai uniós forrásból
finanszírozott projektek esetén a projekt-költségvetés támogatási szerződésben, vagy a
támogatás elszámolhatósági feltételeiben a közbeszerzési költségekre meghatározott
százalékának megfelelő megbízási díj, maximuma 2 000 000 Ft lehet.
2./ Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 18.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser, Magyarné Kovács Judit pénzügyi
osztályvezető)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 372/2015. (XII.16.) számú határozata:
A Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata a Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezetnél igényelt
hitele biztosítékául – amennyiben az adásvétel megvalósul - hozzájárul a Zalakaros
belterület 293 hrsz. alatti ingatlanra 100 millió forint összegű jelzálog bejegyzéséhez a
Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet javára.
2. Egyidejűleg felhatalmazza Novák Ferenc polgármestert, hogy a Dél-Zalai Egyesült
Takarékszövetkezet hitelező pénzintézet és a Zalakaros Város Önkormányzata
jelzálog fedezetet adó között létrejött jelzálogszerződést aláírja.
Határidő: 2015.december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 373/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a meghívásnak az önkormányzat eleget tegyen.
2/ A delegáció költségét a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2016. január 29.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 374/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Karoskút Kft kérelmét nem tudja támogatni tekintettel arra, nincs az önkormányzatnak
támogatási, pályázati rendszere, ami gazdasági társaságnak működési célú támogatást
biztosítana.
2/. felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt erről a tényről tájékoztassa.
Határidő: 2016. január 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester
A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. január 19.

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

Szabóné Dr Csányi Marianna
jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 375/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ tudomásul veszi, hogy a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet értelmében 2016. január 1-jétől
Zalakaros település kikerül a kedvezményezettek köréből, így a foglalkoztatás már nem a
járási startmunka mintaprogramok, hanem a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programok keretében valósulhat meg. A támogatáshoz szükséges keretek meghatározása
érdekében a munkaügyi központ a pontos igényeket felméri.
2./ tudomásul veszi, hogy a felmérés során a közfoglalkoztatók 2016. március 1-jétől
tervezhetnek 2017. február 28-ig, 100 %-os bérköltség támogatással, valamint a bérköltségek
legfeljebb 20 %-ának összegével megegyező mértékű közvetlen költség támogatással, a 2015.
évben meghatározott közfoglalkoztatási bérek figyelembe vétele mellett.
3./ felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott paraméterek alapján a választható
programelemek közül a mezőgazdasági programelemben 20 fő foglalkoztatni tervezett
létszámot jelöljön meg az önkormányzat. A foglalkoztatás tervezett összköltsége és a
támogatási igény 26 900 016 Ft, ebből a bér és járulékköltségek 22 416 680 Ft, a közvetlen
költség 4 483 336 Ft.
Határidő: azonnal (2015. december 17.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kánnár Éva igazgatási ügyintéző
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Képviselőtestület 376/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Dr. Tarnai Zsuzsannát, a zalakarosi háziorvost, Zalakaros Város Önkormányzat
Képviselőtestületének a lakások bérletéről szóló 10/2006.(IV.21.) számú rendelete 10.§. (2)
bekezdésében meghatározottak alapján az Önkormányzat tulajdonában álló Zalakaros,
Jegenye sor 8. szám 2. emelet 2. lakás bérlőjének 2016. február 01. napjától kijelöli. A
lakás adatai: címe: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 8. 2./2.; szobák száma: 2 szoba; komfort
fokozata: összkomfortos; a bérlemény nagysága: 59,75 m2.
2. A bérleti szerződés időtartama 2016. február 01.–től a háziorvosi feladatok ellátásának
időtartamáig, legfeljebb 5 évre.
3. Felhatalmazza a polgármestert a 10/2006. (IV.21.) sz. önkormányzati rendelet előírásai
szerinti szerződés megkötésére, az önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díj
ellenében.
A határozatról a kérelmezőt értesíteni kell.
Határidő: 2016. február 01.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
4. felkéri a polgármestert, hogy az önálló rendelés indulási tapasztalatait és a beérkezett
lakossági véleményeket ossza meg a doktornővel, a felmerültek kérdésekben folytasson
egyeztetést vele.
Határidő: 2016. február 01.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
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Képviselőtestület 377/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Zalamerenye Község Önkormányzata Képviselőtestülete és Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete együttműködése biztosítása érdekében 4 fős ad- hoc bizottságot hoz létre.
Zalakaros Város Önkormányzata részéről az ad- hoc bizottság tagjai:
Czirákiné Pakulár Judit és Horváth Vencel képviselők, akik az önkormányzatok közötti
koordinációt segítik elő.
Határidő: 2016. január 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tótivánné Dr. Kulcsár Edina személyzeti és önkormányzati referens
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Képviselőtestület 378/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1.
Zalakaros város honlapjának (www.zalakaros.hu) teljes szerkezeti, tartalmi és
megjelenési fejlesztésének kivitelezésére és karbantartására vállalkozási szerződés keretében”
tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat érvényesnek találta.
2.
Nyertes ajánlattevőként a Morgens Design Kft. (8800 Nagykanizsa, Fő út 10.)
ajánlatát fogadja el az alábbiak szerint:
- Weboldal kivitelezése: 2.000.000 Ft+Áfa, mely tartalmazza a német és angol nyelvi
változatokat;
- Önkormányzati honlap, zalakaros.hu fejlesztése: 400.000 Ft+Áfa;
- Képviselői modul fejlesztése: 500.000 Ft+Áfa;
- Zadír CMS + szerverhasználat + képviselői modul díja: 30 000 Ft + Áfa/ domain/ hó, mely a
honlap végleges átadását követően fizetendő, a Felek által megkötésre kerülő tartalmilag
később egyeztetésre kerülő szolgáltatási szerződés keretein belül.
A szerződés teljesítésekor fizetendő vállalkozói díj 2.900.000 Ft+Áfa, mindösszesen bruttó
3.683.000 Ft, azaz hárommillió-hatszáznyolcvanháromezer forint.
3. A beszerzés fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka
terhére biztosítja.
4. felkéri a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a Kft. 2016. évi üzleti
tervének kidolgozásakor a honlapra tervezett kiadást ne szerepeltesse, tekintettel arra, hogy a
beszerzést az önkormányzat hajtja végre.
5. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2015. december 31.
2016. március 30. (honlap átadása)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző,
Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens,
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Képviselőtestület 379/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT”
Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának létszámát akként módosítja, hogy azt
legalább öt – legfeljebb nyolc főben jelöli meg. Erre figyelemmel az alapító a
közalapítvány alapító okiratának 8.1. pontja szövegét az alábbiak szerint módosítja és
fogadja el:
„8.1. A Közalapítvány döntéshozó, ügyvezető, képviselő és vagyonkezelő szerve a legalább
öt – legfeljebb nyolc tagú testületként működő Kuratórium. Minden, az Alapítványt érintő
kérdésben a Kuratórium dönt, ide nem értve, amit törvény az Alapító hatáskörébe utal.”
2. Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT”
Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának határozatképességére vonatkozó, a
közalapítvány alapító okirata 8.6. pontjának harmadik és negyedik bekezdése szövegét
az alábbiak szerint módosítja és fogadja el:
„- A testület határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen öt vagy hat főből álló
kuratórium esetén legalább négy tag; hét vagy nyolc főből álló kuratórium esetén
legalább öt tag jelen van. Minden tagnak 1 szavazata van.
- Ha az ülés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt ülés az eredeti napirendben
szereplő ügyekben öt vagy hat főből álló kuratórium esetén legalább négy tag; hét vagy
nyolc főből álló kuratórium esetén legalább öt tag jelenléte esetén határozatképes. Ezen
tényre, jogkövetkezményre a tagokat a meghívóban előzetesen figyelmeztetni kell. A
megismételt ülést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – ülés időpontját követő 15
napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti kuratóriumi ülés
meghívójában is megjelölhető.”
3. Zalakaros Város Önkormányzata, mint alapító a „ZALAKAROS SPORTJÁÉRT”
Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának tagjaivá választja 2016. január 1. napjától
2019. február 11. napjáig terjedő határozott időre:
 Antal Anita 8749 Zalakaros, Liget u. 22/b. szám alatti lakost.
Határidő: azonnal (2015. 12.17.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter, jogi referens/ Csetneki Ügyvédi Iroda
4. kinyilvánítja szándékát, hogy a jövőben a közalapítvány kuratóriumába olyan tagok
kerüljenek megválasztásra, akik semmilyen formában nem kapnak juttatást a
közalapítványtól.
Határidő: azonnal (2015. 12.17.) és folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens
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Képviselőtestület 380/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. „Zalakaros Város Önkormányzata képújság üzemeltetési feladatainak ellátása megbízási
szerződés keretében” tárgyú megbízási szerződés módosítást elfogadja.
2. A módosítás alapján 2016. január 1-től-határozatlan időtartamra Kulcsár Csongor változatlan
áron és feltételekkel látja el Zalakaros Város Önkormányzata képújság üzemeltetési feladatait.
3. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés- módosítás aláírására.
4. A szerződések teljesítésének finanszírozását az Önkormányzat 2016. évi költségvetés dologi
kiadásai terhére biztosítja.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens
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Képviselőtestület 381/2015. (XII.16.) számú határozata:
I.
Képviselőtestület:
1/ Ahhoz hogy Zalakaros Város Önkormányzatának megalapozott költségvetése kerülhessen
elfogadásra februárban, előkészítő tevékenységként minden zalakarosi intézménynek, illetve
önkormányzati intézménynek, illetve szervezetnek ideérve a Zalakarosi Turisztikai
Egyesületet, illetve a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-t is, egyeztetési kötelezettséget ír
elő azzal, hogy a pénzügyi osztályvezető által megadott időpontban egy minimális
feladatellátáshoz szükséges illetve egy kibővített igényeket tartalmazó költségvetést terjeszt
az osztályvezetőhöz és vele ezt leegyezteti. A Karos Park vonatkozásában pedig ebbe az
egyeztetésbe a Városfejlesztési Osztálynak is be kell kapcsolódnia. A településüzemeltetéshez
szükséges minimális feladatok megrendelésére vonatkozó javaslatot az, önkormányzati
elvárást meg kell határozni és ez alapján a Karos Parknak is ki kell dolgozni azt a
költségigényét, amely ennek a minimális üzemeltetésnek való megfeleltetést szolgálja.
2./ Az egyeztetés lefolytatását követően elkészülő anyagok tekintetében január első heteiben
további egyeztetéseket ír elő, ahol már a különböző területeket felügyelő képviselők
bevonásával folytatódjon az egyeztetés, ezt követően pedig bizottság elé kerülnek azok az
anyagok, amelyek ezt az egyeztetési sort már végigkövették.
3./ Az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján minden szervezet az idei
évi támogatás 1-12-ed részét havi hozzájárulást meg fogja kapni és a végleges költségvetési
számokat minden szervezet a város önkormányzati költségvetésének elfogadásával legkésőbb
egy időben fogja pontosan meg tudni.
4./ Minden intézmény és szervezet vezetőnek kötelessége jelezni azokat, nem az általános
működése körébe tartozó, de kiemelten fontosnak tartott területeket, amelyekre javasolja,
amennyiben pénzügyi lehetőség nyílik, pénzügyi fedezetet biztosítson rá az önkormányzat.
Határidő: 2016. február 11. (1. és 4. pont: 2015. december 31., 2. pont: január 15.)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Molnár Veronika Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. megbízott ügyvezető
II.
Képviselőtestület:
A Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-nek az alábbi javaslatot teszi – a Turisztikai Egyesület
javaslata alapján - és felhatalmazza Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester asszonyt, hogy azt
a Kft. taggyűlésén képviselje:

1./ Kovács Szabolcs Pál ügyvezető munkaköri leírása illetve munkaszerződésére tett
javaslattal egyetért, annak megfelelően javasolja a Nonprofit Kft. taggyűlésének elfogadásra.
Az Önkormányzat, mint az egyesület tagja és az egyesület elnökségének tagja kezdeményezi
az egyesület elnökségénél, hogy delegálja a munkáltatói jogkörök gyakorlását az
Önkormányzat képviseletében eljáró Czirákiné Pakulár Judit alpolgármesterre, mint elnökségi
tagra a Nonprofit Kft ügyvezetője felett.
2./ A Barkóczás Kft. könyvvizsgálóvá megválasztását támogatja (a személyében felelős
könyvvizsgáló Némethné Szerdahelyi Éva) 2016. 02. 01. napjától 2017. május 31-ig 290.000
Ft+Áfa/év díjazás fejében.
3./ Végh Andor János, Üsztöke Botond Béla felügyelőbizottsági tagként 2016. január 31-től 3 éves időtartamra – 2019. január 30-ig javasolja megválasztani. Benkőné Gulyás Edit
képviselő asszonyt 2016. január 31-től 2019. január 30-ig javasolja megválasztani.
4./ A képviselő-testület támogatja, hogy a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi
kettőmillió forint mértékű törzstőkéje felemelésre kerüljön egymillió forint, új, pénzbeli
vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával hárommillió forintra.
A képviselő-testület az elsőbbségi jogával 510.000,-Ft erejéig kíván élni.
A képviselő-testület vállalja, hogy az 510.000,-Ft pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Zalakarosi
Turisztikai Nonprofit Kft. taggyűlése által a törzstőke-emelésről hozandó határozat
meghozatalát követően, legkésőbb 2016. január 15. napjáig befizeti a Kft. pénzforgalmi
számlájára.
5./A képviselő-testület támogatja, és javasolja, hogy a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
társasági szerződése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel
összhangban állóan módosításra kerüljön.
6./A képviselő–testület felhatalmazza Czirákiné Pakulár Judit alpolgármestert, hogy a
Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. cégiratait Zalakaros Város Önkormányzat tag nevében a
fentiekkel összhangban aláírja.
Határidő: 2016. január 1.-1. pont vonatkozásában
2016. január 15. -4. pont vonatkozásában.
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Dr. Szentgyörgyvölgyi
Eszter jogi referens
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Képviselőtestület 382/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Az Aquaprofit Kft-vel a Gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítésére vonatkozó határidőt
2015. december 16-ig meghosszabbítja és felhatalmazza a polgármestert a
szerződésmódosítás aláírására.
2./ Zalakaros Város Gyógyhelyfejlesztési stratégiáját elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert a felhasználási szerződés aláírására és a szerződésben meghatározott díj teljes
összegű kifizetésére.
Határidő: 2015. december 21.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens, Dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter
jogi referens
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Képviselőtestület 383/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, a „Karosi Krónika megjelentetése + on-line megjelentetése 2016. évben” tárgyú
beszerzési eljárásban:
1. az eljárást eredményessé nyilvánítja;
2 Zalai T-MA Kiadó Kft. (8749 Zalakaros, Liget u. 22/b) ajánlattevő ajánlatát érvényessé
nyilvánítja;
3. a Hodzsa Kft. (8900 Zalaegerszeg, Gyümölcsös u. 19.) ajánlattevő érvényessé nyilvánítja;
4. az eljárás nyerteseként a Zalai T-MA Kiadó Kft. (8749 Zalakaros, Liget u. 22/b) ajánlattevő
ajánlatát hirdeti ki az alábbiak szerint:
Éves bruttó vállalási díj a Karosi Krónika megjelentetésére:
4.027.200,- Ft + 5 % Áfa = 4.228.560,- Ft
Karosi Krónika on-line megjelentetésére havi vállalási díj:
32.000,- Ft + Áfa = 40.640,- Ft
2./ A Karosi Krónika megjelentetési költségét Zalakaros Város Önkormányzatának 2016. évi
költségvetésében biztosítja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést aláírja.
Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Kelemen Lilla, Magyarné Kovács Judit)
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 384/2015. (XII.16.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Felkéri a polgármestert és a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatóját, hogy dolgozza ki
azokat az elveket és alternatívákat, ami alapján a csúszda vonatkozásában a lezáráshoz
szükséges eszközök, a zsáktárolás, a biztonsági kamerák, a beléptető rendszer telepítése
megtörténhet.
2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban nevesített beszerzések a legoptimálisabb és
legköltséghatékonyabb módon valósuljanak meg
3./ Felkéri a Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a fürdő kérjen be akkor ajánlatot
az 1. pontban nevesített eszközök beszerzésére, a beszerzett eszközöket az önkormányzat
finanszírozza és a tulajdon is az önkormányzaté lesz.
4./ felkéri az önkormányzat könyvvizsgálóját, hogy a csúszdaüzemeltetésből származó bevétel
beszedés illetve a tulajdonosnak való átadás legoptimálisabb módjáról készítsen
szakvéleményt.
5./ felkéri a polgármestert, hogy kérje fel a kivitelezőt, hogy a szükséges eszköz biztosítási
védelem meg őrzés vonatkozásában tegye meg a szükséges intézkedéseket a téli időjárástól
való megóvás érdekében.
Határidő: azonnal (2015. december 17.) – 5. pont vonatkozásában
2016. február 11.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Tóthné Őri Ibolya mb. városfejlesztési osztályvezető
Krampek Mihály Gránit Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója
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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. december 16-án
megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 385/2015. (XII.16.) számú határozata:
I.
Képviselőtestület:
1./ egyetért a „Zalakaros zöld szíve”, a Kerékpár út III. ütem, a Termál út
közlekedésbiztonságot elősegítő átépítése, az Önkormányzati tulajdonú épületek és
intézmények energiahatékony korszerűsítése tárgya elnevezésű fejlesztések tartalmával.
2./ A „Zalakaros zöld szíve” pályázat megvalósítása érdekében a zöldterületi beépítési
terveket kell elkészítetni az ehhez kapcsolódó költségbecslésekkel (munkanemenként).
3./ A „Kerékpár út III. ütem” elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében a fejlesztési
területre szakági tervezővel tanulmánytervet és erre alapuló tételes költségbecslés kell
készítetni.
4./ A „Termál út közlekedésbiztonságot elősegítő átépítése” elnevezésű pályázat
megvalósítása érdekében a fejlesztési területre szakági tervezővel tanulmánytervet és erre
alapuló tételes költségbecslés kell készítetni.
5./ Az „Önkormányzati tulajdonú épületek és intézmények energiahatékony korszerűsítése”
elnevezésű pályázat megvalósítása érdekében, - mivel az épületek tekintetében az energetikai
tanúsítvány rendelkezésre áll és az erre alapuló tételes költségbecslés is a Hivatali épületnél és
a tornateremnél elkészült, - a már meglévő költségbecslések aktualizálása szükséges. A Zrínyi
u. 2. épületnél pedig tételes költségbecslést kell készíteni.
6./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 2-5.pontban meghatározott
pályázatokhoz szükséges ajánlati felhívások kibocsájtására és aláírására.
7./ A beérkezett árajánlatok költségeit az önkormányzat 2015. évi tanulmánytervekre
nevesített céltartalékból 475 ezer Ft-ot, a további költséget pedig a közműtervekre nevesített
céltartalékból biztosítja.
Határidő: 2016. január 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya megbízott Városfejlesztési Osztályvezető, Kovács
Melinda településstratégiai referens.
II.
Képviselőtestület:
1./ Felkéri a KarosPark Kft. ügyvezetőjét, hogy a társaság tevékenységi körét bővítse ki azon
tevékenységi körrel, amely alapján alkalmassá válik az uniós pályázatok projekt előkészítési
és projektmenedzseri feladatainak ellátására. Mutassa ki, hogy a 80%-20%-os megosztást 5
évi fenntartási időszakban hogyan tudja garantálni.

2./ Felkéri a Csetneki Ügyvédi Irodát, hogy vizsgálja meg 100%-os önkormányzati tulajdonú
cég alapításának feltételeit és lehetőségét, annak érdekében, hogy e társaság az uniós
pályázatok projekt előkészítési és projektmenedzseri feladatainak ellátására alkalmas legyen.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város polgármestere
Operatív felelős: Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezetője, Csetneki Ügyvédi Iroda
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