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Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2013. február 11-én megtartott
Nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. február 11-én 16,00 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Süslecz Árpád, Marton Tamás, Szirtes Balázs képviselők,
Deutschné Lang Erika alpolgármester, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Szabóné Dr Csányi Marianna megbízott jegyző.
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Tóth Melinda projektmenedzser, Tarr Lászlóné ügyintéző.
Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Deutschné Lang Erika képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1/ Energetikai pályázat benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2/ Egyéb ügyek

Novák Ferenc: Egyéb ügyek keretében javasolja az alábbi napirend megtárgyalását:
2/1/ Tájékoztató Bogdán Károly ügyéről
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
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Képviselők 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.

Napirend tárgyalása:
1/ Energetikai pályázat benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a 2013. február 7-i ülésen döntöttek
már a pályázat benyújtásáról, de a határozat 3. és 4. pontjának módosítása vált szükségessé, a
beruházási költségek változása miatt. Ezért ismételten szükséges az előterjesztés
megtárgyalása.
Felkéri Tóth Melinda projektmenedzsert, hogy adjon tájékoztatást.
Tóth Melinda: A beruházási költségvetésen, annak érdekében történt módosítás, hogy a
pontozásnál kedvezőbb helyzetben lehessen a pályázat.
Ismerteti az előterjesztést.
Novák Ferenc: Javasolja a határozati javaslatot az előterjesztésnek megfelelően elfogadásra.
A Képviselőtestület 23/2013. (II.07.) számu határozatát hatályon kívül kell helyezni.

Marton Tamás: A hivatalban az ablakcsere 8,7 millió Ft, a teljes pályázat költsége 8,8 millió
Ft. Ha nem nyerünk, javasolja, hogy akkor is kerüljenek a hivatal nyílászárói kicserélésre. Ez
fontos lenne.
Böröcz József: Egyetért azzal, ha nem nyer a pályázat, az önrészt a hivatal ablakcseréjére
fordítsuk.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az elhangzott javaslatokkal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 30/2013. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
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1. Egyetért az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva” -KEOP-2012-5.5.0/B - címmel kiírt pályázat benyújtásával 59.139.947
Ft összköltséggel, „Zalakaros Város középületeinek energetikai fejlesztése” címmel.
2. A pályázat megvalósítási helyszíneinek pontos címe, helyrajzi száma:
- Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal, 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.,
261/15 hrsz.
- Közösségi Ház, 8749 Zalakaros, Fő út 8., 1058/1 hrsz.
3. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége bruttó: 59.139.947 Ft
A tervezett beruházásnak elszámolható költsége bruttó: 59.139.947 Ft
Az önkormányzati saját erő számszerű összege bruttó: 8.870.992 Ft és forrása
Ebből - önerő
- költség saját forrás
terhére

8.870.992 Ft
0 Ft

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: bruttó 50.268.955 Ft
4. Támogatás esetén a projekt megvalósításához szükséges 8.870.992 Ft összegű önrészt
a 2013. évi költségvetés terhére biztosításra kerül.
5. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a KEOP forrásból
nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzat saját forrás összegét a
költségvetésében elkülöníti

Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
6. Amennyiben nem nyer az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva” -KEOP-2012-5.5.0/B - címü pályázat, a 8.870.992,- Ft
önrészt az önkormányzati hivatal ablakcseréjére kell fordítani.
7. A Képviselőtestület 23/2013. (II.07.) számu határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2013. február 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

Tóth Melinda az ülésteremből távozott.

Novák Ferenc: Zárt ülést rendel el a Nemes Istvánné ügyéről szóló tájékoztató megtartására,
figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ pontjában foglaltakra.
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Szavazásra teszi fel a zárt ülés megtartására vonatkozó javaslatot.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 31/2013. (II.11.) számu határozata:
Képviselőtestület:
Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
2/1/ Tájékoztató Bogdán Károly ügyéről
című napirend tárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés a./ pontjában
foglaltakra.

Novák Ferenc: Mivel a nyílt ülésen több napirend nem volt, megköszönte a részvétel és 16,08
órakor az ülést bezárta.
Bejelenti, hogy a Képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna
Mb. Jegyző

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő
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