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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. május 21-én 18,40órai
kezdettel megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester, Benkőné
Gulyás Edit, Horváth Vencel, Magyar Mária,Szirtes Balázs képviselők,
Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Kötő Attila képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri
Ibolya beruházási ügyintéző, Klie Zoltán főépítész, Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló.
Jegyzőkönyvet készítette: Koma Ildikó szervezési ügyintéző.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5
képviselőtestületi tag az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Magyar Mária és Szirtes Balázs képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
jegyzőkönyv hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.

Ismerteti a napirendi javaslatot.
Napirend:
1.
Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2. A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú Ör. módosítása
Előadó: Torma László aljegyző
3. Karos Park Kft. Zárszámadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
4. A Karos-Park Kft ügyvezetőjének 2014. évi prémiumfeltételeinek értékelése, 2015. évi
prémiumfeltételek meghatározása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
5. Gránit Zrt. Zárszámadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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6. Gránit Zrt. vezérigazgató 2014. évi prémiumáról döntés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
7.Tájékoztató a Turisztikai Egyesület 2014. évi gazdálkodásáról
Előadó: Krampek Mihály egyesület elnöke
8. Külterületi ingatlan adásvételével kapcsolatos kifogás elbírálása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
9.Orvosi Ügyelet kérelme - Suzuki Ignis típusú gépjármű bérleti szerződés
meghosszabbítására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
10.Orvosi ügyelet kérelme – ügyeleti feladatokhoz nyújtott lakosságalapú hozzájárulás
növelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11.Jegenye soron lévő lakások bérlete
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12.Gazdasági Program
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13.Zalakaros 2015. évi egészségfejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
14. Háziorvos, asszisztensek szerződései
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15.Gyógyhelyi központ ötletpályázat továbbtervezésre beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16. Hangulat utca vízjogi létesítési engedélyezés tervezésére beérkezett ajánlatok
elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
17. Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft-ben üzletrész vásárlás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18. Zalakaros Város Önkormányzata és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft. közötti
támogatási szerződés jóváhagyása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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20. Zalakaros, Üdülősor – Újfalu kerékpárút II. ütem megvalósítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21. Művészeti csoportok strandfürdő tetőterébe való áthelyezésével járó költségek
Előadó: Novák Ferenc polgármester
22. Szoborpályázat
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Benkőné Gulyás Edit: A BLOKK közművelődési álláshely pályázattal kapcsolatos napirend
felvételét javasolja. Bizottsági ülésen már a bizottság döntött arról, hogy azt az állásajánlatot,
amely kiírásra került kezdeményezi a törlését, illetve eredménytelenné nyilvánítását, azt
javasolja a bizottság, amíg az intézmény átszervezése ügyében nem történik lépés, addig
újabb kiírás ne történjen, hanem majd azzal egy időben az intézmény vezetőjének a feladata
lesz az álláshely kiírása.
Novák Ferenc: Aljegyző véleményét kéri, hogy a bizottság és testület nem illetékes, hanem
javasolja a képviselőtestület határozatként az intézmény vezetőnek, hogy vonja vissza vagy
érvénytelenítse, mert intézményen belüli státusz döntéséről van szó.
Horváth Vencel: A napirend tárgya: annak a pályázatnak az eredménytelenségét javasolja a
testület az intézmény vezetőnek, nem kívánjuk a hatáskörét átvenni, és amíg a két
intézményvezető kiválasztása nem történik meg, addig új pályázat kiírás beosztott személyre
ne történjen, tekintettel, arra, hogy adjuk meg a leendő vezetőknek azt a jogot, hogy azzal
dolgoztasson, akivel ő szeretne. A kiírás erre vonatkozik, nem beleavatkozó hatáskörökbe.
Novák Ferenc: Több, mint 100 túlórája van az egy szem embernek, aki dolgozik a
közművelődés területén. Természetesen javaslatot lehet tenni, felvesszük napirendek közé,
javasolni fogja, hogy a képviselőtestület akkor ezt napirendi pontként tárgyalja.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással felvette a
napirendi pontok közé a BLOKK által meghirdetett közművelődési álláshely pályázattal
kapcsolatos javaslatot.
Horváth Vencel: Két napirendi ponti javaslatot szeretne tenni:
-

Közvilágitás korszerűsítésével kapcsolatos fejezeten még mintegy 3,5 millió Ft
rendelkezésre áll, ezért itt javasolja, hogy a szóbeli előterjesztés alapján az elfogadott
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sorrendiségnek figyelembevételével, a Banyavölgyi utcával kiegészítve induljon el a
terveztetési árajánlat kérése a Hivatalnál, erre teszek javaslatot.
-

-

A másik pedig az Ezüst Klub a hétfői egyeztetést követően elfogadta, illetve
pontosította a kéréseivel aZalakaros, Hegyalja u. 40-es házzal kapcsolatos tervezési
dokumentumot, ezért az a javaslat, hogy a testület a tárgyban vegye fel azt a
napirendi pontot, hogy a hivatal a következő az aljegyző úr által jövő hétre vélelmezett
testületi ülés időpontjáig készítsen előterjesztést a tervek alapján az árajánlat kérésre,
alapvetően opcionális árajánlatokat több változatban, azért hogy a költségvetésben a
műszaki szükségesség és a költségvetésünkben rendelkezésre álló források
figyelembevételével, az ígéreteknek megfelelően legkésőbb szeptember-október
folyamán ez a kivitelezés befejeződhessen.
Illetve ügyrendi javaslata: hogy a polgármester beszámolóját a végén tárgyalja meg a
testület, hogy gyorsított legyen az ülés.

Novák Ferenc: Horváth úr két napirendi pont javaslatot tett.
Szavazásra teszi fel a két napirendi pont tárgyalását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a két napirend
felvételét elfogadta.
Szavazásra teszi fel az ügyrendi javaslatot, a polgármester beszámolója a végén a nyílt ülés
végén kerüljön megtárgyalásra.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ügyrendi
javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a napirend egészét.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ A helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú Ör. módosítása
Előadó: Torma László aljegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 70/2015. (V.13.) számú határozata:
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A bizottság:
javasolja a képviselőtestület számára a rendeleti javaslat elfogadását az előterjesztésnek
megfelelően.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 96/2015.(V.13.)
számú határozata:
A bizottság:
javasolja a képviselőtestület számára a rendeleti javaslat elfogadását az előterjesztésnek
megfelelően.

Novák Ferenc: Technikai módosítást jelent elsősorban a tervezet.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja 13/2015. (V.22.)
önkormányzati rendeletét a helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) számú rendelet
módosításáról
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

2/Orvosi Ügyelet kérelme - Suzuki Ignis típusú gépjármű bérleti szerződés
meghosszabbítására
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a kérelmet.
Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 66/2015. (V.13.) számú határozata:
A bizottság:
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Javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 92/2015.(V.13.)
számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.

Novák Ferenc: Támogatja a kérelmet.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 122/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ hozzájárul a kizárólagos tulajdonát képező KBT-454 forgalmi rendszámú, Suzuki Ignis
típusú gépjárműnek a hétközi és hétvégi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását vállaló külső
szolgáltató által 2015. december 31. napjáig történő használatához, 70 Ft + ÁFA/km bérleti
díj ellenében.

2./ felhatalmazza a polgármestert a gépjárműre vonatkozó bérleti szerződés módosításának
aláírására, mely csupán a szerződés időtartamában módosul, egyéb részei változatlanul tartása
mellett.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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3/Orvosi ügyelet kérelme – ügyeleti feladatokhoz nyújtott lakosságalapú hozzájárulás
növelése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti a kérelmet.
Ismerteti az összevont bizottságok határozatát.
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 70/2015. (V.21.) számú határozata:
A bizottság:
Az Orvosi ügyelet kérelme – ügyeleti feladatokhoz nyújtott lakosságalapú hozzájárulás
növelése előterjesztésre vonatkozóan az alábbiakat javasolja:
- Zalakaros az orvosi ügyelet többlettámogatási igényét respektálja, erre a szükséges fedezetet
biztosítja, ezt a költségvetésében az általános tartalékból zárolja
- képviselőtestület hatalmazza fel a polgármester urat, hogy az ügyeletben érintett települések
polgármestereivel 15 napon belül az orvosi ügyeleti hozzájárulás ügyében folytasson
tárgyalásokat, az ügyeleti szerződésmódosítás csak akkor lehetséges, ha a szükséges pénzügyi
fedezet rendelkezésre áll.
- Abban az esetben, ha eredménytelenek lesznek a tárgyalások, akkor ismételten kerüljön
vissza a testület elé az orvosi ügyeleti hozzájárulás kérdése.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 96/2015. (V.21.)
számú határozata:
A bizottság:
Az Orvosi ügyelet kérelme – ügyeleti feladatokhoz nyújtott lakosságalapú hozzájárulás
növelése előterjesztésre vonatkozóan az alábbiakat javasolja:
- Zalakaros az orvosi ügyelet többlettámogatási igényét respektálja, erre a szükséges fedezetet
biztosítja, ezt a költségvetésében az általános tartalékból zárolja
- képviselőtestület hatalmazza fel a polgármester urat, hogy az ügyeletben érintett települések
polgármestereivel 15 napon belül az orvosi ügyeleti hozzájárulás ügyében folytasson
tárgyalásokat, az ügyeleti szerződésmódosítás csak akkor lehetséges, ha a szükséges pénzügyi
fedezet rendelkezésre áll.
- Abban az esetben, ha eredménytelenek lesznek a tárgyalások, akkor ismételten kerüljön
vissza a testület elé az orvosi ügyeleti hozzájárulás kérdése.
Horváth Vencel: Egy konkrétum nem hangzott el, hogy valójában a többletköltség, ha a többi
település is támogatja, akkor ezt az általános tartalék terhére kell finanszírozni. A forrás is
pontosítva legyen.
Novák Ferenc. A pontosítással szavasára teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 123/2015. (V.21.) számú határozata:

Képviselőtestület:
1/ Hozzájárul Zalakaros által az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő hozzájárulás
30.190 Ft/fő/hó összeggel történő emeléséhez, mely kizárólag az orvosok bérének emeléséhez
használható fel, illetve hozzájárul ez alapján Zalakaros Város Önkormányzata és Zalakaros
Kistérség Többcélú Társulása között az ügyeleti feladatok pénzügyi hozzájárulásának
megfizetése tárgyában létrejött megállapodás módosításához 2015. július 1. napjától,
amennyiben a zalakarosi ügyelethez tartozó többi település önkormányzata is elfogadja a
rájuk eső emelés összegének megfizetését.
2/ Zalakaros a többletköltséget a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
3./ Addig, amíg a zalakarosi ügyelethez tartozó többi település önkormányzat is elfogadja a
rájuk eső emelés összegének megfizetését, ezt az összeget zárolja.
4/ Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására, amennyiben a társult
települések is ehhez hozzájárulnak. Amennyiben nem, szíveskedjen újra visszahozni
tárgyalásra az orvosi ügyeleti feladatok ellátásáért fizetendő hozzájárulás kérdését.
5/ Felhatalmazza,a polgármestert úr folytasson tárgyalásokat a kistérségi társulást alkotó
önkormányzatok polgármestereivel, hogy a környező települések hozzájárulását is milyen
módon lehetne növelni, figyelembe véve azt, hogy azok az önkormányzatok, akik, túlzóan
vagy pedig lakosságarányhoz képest átlagon felül vesznek igénybe főleg kiszállásos
szolgáltatásokat, azok a térítésében jelentősebb módon vegyenek részt.
Határidő: tájékoztatásra következő Társulási ülésre
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens

4/Gazdasági Program
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 68/2015. (V.13.) számú határozata:
A bizottság:
1./ Javasolja, hogy a gazdasági program turizmus stratégiával egészüljön ki, e nélkül a
bizottság nem javasolja a gazdasági program elfogadását.
2./ Javasolja, hogy a bizottsági ülésen ismertetett adópolitikai számításokkal a gazdasági
program egészüljön ki. Ugyanakkor az anyagot javasolja a bizottság szétbontani úgy, hogy a
jelenlegi adópolitika mellett a jelenlegi szabad források mellett mi az, ami a kitűzött célokból
megvalósítható. A következő programpontban javasolja a bizottság szétválasztani azt, hogy az
elfogadott célok közül, mi az, amit pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani, ugyanakkor
harmadikként azon fejlesztések felsorolása, amiben az önkormányzat nem megvalósítóként,
hanem a körülmény megteremtőjeként szerepel, támogatja a magántőkét a
kezdeményezésben, úgy, mint sportcsarnok, szállodaépítések.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 94/2015.(V.13.)
számú határozata:
A bizottság:
1./ Javasolja, hogy a gazdasági program turizmus stratégiával egészüljön ki, e nélkül a
bizottság nem javasolja a gazdasági program elfogadását.
2./ Javasolja, hogy a bizottsági ülésen ismertetett adópolitikai számításokkal a gazdasági
program egészüljön ki. Ugyanakkor az anyagot javasolja a bizottság szétbontani úgy, hogy a
jelenlegi adópolitika mellett a jelenlegi szabad források mellett mi az, ami a kitűzött célokból
megvalósítható. A következő programpontban javasolja a bizottság szétválasztani azt, hogy az
elfogadott célok közül, mi az, amit pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani, ugyanakkor
harmadikként azon fejlesztések felsorolása, amiben az önkormányzat nem megvalósítóként,
hanem a körülmény megteremtőjeként szerepel, támogatja a magántőkét a
kezdeményezésben, úgy, mint sportcsarnok, szállodaépítések.
Horváth Vencel: A Gazdasági Programot többszöri nekifutásra tárgyalták. Az a javaslata a
bizottságnak, hogy első olvasatban fogadják el két kiegészítéssel. Töröljék a fürdő fejlesztési
koncepcióját, ami ebben az anyagba szerepel, tekintettel arra, hogy a fürdő a tájékoztatás
alapján júniusban a tulajdonos elé terjeszti a fejlesztési koncepcióját, tehát azzal a fejlesztési
koncepcióval, ha elfogadást nyert, akkor első olvasat helyett akkor véglegesül ez az anyag. A
másik véglegesülés kérdése, ami a mi napig még nem történt meg, a település turisztikai
programja, az szintén nem áll rendelkezésre. Ha az becsatolásra kerül, akkor legyen
véglegesítve. És egy dolgot általánosságban, a sportszervező munkáját és a munkaidő
beosztását pedig töröljük ebből a programból.
Novák Ferenc: Jogos az észrevétel, bennmaradt.
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Szavazásra teszi fel a kiegészítését, és hogy első olvasatban így fogadjuk el.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 124/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a 2014-2019 évre vonatkozó Gazdasági Programot az előterjesztés mellékletét képező
formában az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:
- a hivatal által benyújtott adópolitikai számításokkal a gazdasági program egészüljön ki.
- A Gazdasági Programból törölni kell a fürdő fejlesztési koncepcióját, tekintettel arra, hogy a
fürdő júniusban a tulajdonos elé terjeszti a fejlesztési koncepcióját, a közgyűlés által
elfogadott koncepcióval kerüljön kiegészítésre a Gazdasági Program.
- A település turisztikai stratégiája amint elkészül, egészüljön ki vele a Gazdasági Program.
- A sportszervező munkáját és a munkaidő beosztását törölni kell a Gazdasági Programból.
2./ az alábbi célok megfogalmazásával fogadja el a Gazdasági Programot:
Fejlesztési elképzelések:
-

Zalakarosi iparterület fejlesztés
Az Önkormányzat számára műszaki telephely építése
Óvoda épület tetőtér beépítésének közösségi helyszín kialakítása
Rendezvényház a Dísz téren
Gyógyüdülőhelyi központ kialakítása
Szent Anna templom környezetének felújítása
Tájház kialakítása
Zrínyi u.-i csomópont átépítése
Kerékpárút infrastruktúrafejlesztés II. ütem
Kerékpárút III. ütem.(Petőfi u. – Fő u., és Kossuth utca)
Közös Önkormányzati Hivatal épület energia korszerűsítés ( kazán, , hőszigetelés)
Közös Önkormányzati Hivatal nagytermének korszerűsítése
Közvilágítás korszerűsítés
Zalakaros, Zrínyi u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú többfunkciós épület felújítása.
Egészségház kialakítása Jegenye soron
Általános iskola - tornaterem felújítása
Liget u. 28. szám alatti többfunkciós épület felújítása, korszerűsítése
Megújuló energiahasznosítás
Fenntartható Energia Akcióprogram elkészítése (SEAP)
Közművelődési-közgyűjteményi fejlesztések- új könyvtár építése
Hátrányos helyzetű településrészek fejlesztése
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-

Az Önkormányzat, a Zalakarosi Civilek Egyesülete és a Gránit Gyógyfürdő együttműködése
keretében egészségmegőrző, preventív programok és előadások szervezése
Térfigyelő kamerák rendszerének bővítése
Termáltó és Ökopart fejlesztés - II. ütem
Zalakarosi új élményfürdő csarnok különleges attrakciókkal
Minőségi szálláshely szolgáltatás kialakítása a fürdőn
Bel-és kültéri gyógy centrum fejlesztése, minőségi gyógyászati szolgáltatások kialakítása
Gyógyhelyi közpark fejlesztése
Fürdő vendégház bővítése
Sportlétesítmények fejlesztése, Zalakaros utánpótlás edzőközponttá fejlesztése (Sportcentrum
kialakítása)
Vallási turizmus fejlesztése
50 m-es uszoda építés
Korcsolyapálya építés palánkkal
Könnyűszerkezetes sportcsarnok építése 1000 fős lelátóval
Műfüves labdarúgópálya kialakítása
Városi sportcentrum - futópálya kialakítása
Strand-focipálya lefedése
Határidő: azonnal;fürdő fejlesztési koncepció,település turisztikai stratégia beépítése a
gazdasági programba: stratégiák benyújtását követő testületi ülésen
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
Kovács Melinda település stratégiai referens
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Jámbor Tímea stratégiai és marketing vezető
Krampek Mihály Gránit Zrt. vezérigazgató és a Zalakarosi Turisztikai
Egyesület elnöke

5/Zalakaros 2015. évi egészségfejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 69/2015. (V.13.) számú határozata:
A bizottság:
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Javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 95/2015.(V.13.)
számú határozata:
A bizottság:
Javasolja a képviselőtestület számára az előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadását.

Ismerteti a határozati javaslatot.
Novák Ferenc: Elfogadásra javasolja az előterjesztésben foglaltakat.
Javasolja, folyamatosan készítjük el azokat a fejlesztési terveket, amelyek a következő
időszakra szólnak, és a megyei fejlesztési tervekben lehetőség van az egészségügynek a
támogatására is. Az előzetes tájékoztatások szerint 30-50 millió Ft lehetőség van nekünk arra,
hogy igényeljünk a megyei TOP-ban. Kéri a képviselőtestületet, mivel korábban is szerepelt a
terveink között egy új egészségház, vagy egy új egészségcentrum kialakításának a lehetősége
a Jegenye soron, legyen lehetőség egyfajta tervezési pályázat vagy árajánlat kiírására, amely
ennek a feladatnak a megoldását célozná és ezzel a keretösszeggel, illetve a lehetőségeknek a
megvizsgálásával ezen a területen is tovább tudnánk lépni.
Czirákiné Pakulár Judit: Támogatja, fontos lenne, hogy a következő időszakban tovább
tudjunk ezen az irányon is lépni és jelen pillanatban más lehetőség nem látszik.
Mindenképpen kell, hogy módosítsunk az eredeti elképzelésen és ehhez meg kell tegyük az
első lépéseket.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzott bizottsági javaslatokat, valamint a terv
elfogadását követően még különböző feladatok végrehajtását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot, amely tervezési árajánlat, ajánlat kiírására
szól egy új egészségház, új egészségügyi létesítmény végiggondolására, azon tervek amelyek
eddig vannak, azoknak a módosítására a Jegenye soron.
Horváth Vencel: Ez az új vagy a meglévő továbbfejlesztése?
Novák Ferenc: Új.
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Horváth Vencel: Elfelejthetjük a mentőállomást, az orvosi ügyeletet, mindent?
Novák Ferenc: Nem, azokkal szimbiózisban, azokhoz kötődően a Jegenye sori szolgáltatás
létrehozásáról szól, ami azt jelenti, hogy a mostani vállalkozói háziorvosi, fogorvosi, védőnői
funkciókat telepítenék a Jegenye sorhoz, akár a Jegenye sori épületnek a hozzáépítéséhez.
Horváth Vencel: Javasolja, hogy ezt elviekbe támogassuk, a következő képviselőtestületi
ülésen pedig a tényleges szempontrendszert, hogy mit kívánunk, és hogy kívánjuk ezt a
dolgot megvalósítani tételesen legyen meghatározva, és újelőterjesztés készüljön.
Novák Ferenc: Egyetért. Szavazásra teszi, hogy szempontrendszert határozzunk meg és ennek
megfelelőképpen akár a következő képviselőtestületi ülésre fogalmazzuk meg ezeket, e
témával kapcsolatban.

Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadja.
Képviselőtestület az elhangzott szavazatokat figyelembe véve az alábbi határozatot
hozta:

Képviselőtestület 125/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
I.
1. a 2015. évi egészségfejlesztési tervet az előterjesztés melléklete szerint elfogadja,
2. egyetért a helyi programiroda felállításával, elrendeliannak táblával való jelzését a
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal bejáratánál,
3. egyetért a Helyi irányító bizottság felállításával. A bizottság összetételét az
alábbiakban határozza meg:
Benkőné Gulyás Edit elnök, koordinátor,
Dr. Beke-Megál Izabella titkár,
Dr. Heller Péterné védőnő,
Tarr Lászlóné Zalakarosi Civilek Egyesületének elnöke,
Jámbor Tímea stratégiai marketing vezető,
Stégli János sportszervező
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester és Benkőné Gulyás Edit, a Helyi irányító bizottság
elnöke, koordinátora
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Operatív felelős: Dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens
II.
Egyetért a Zalakaros, Jegenye soron egy új egészségcentrum kialakításával. A következő
testületi ülésre előterjesztést kell készíteni, meghatározni azt a szempontrendszert, hogy mit és
hogyan kíván az önkormányzat megvalósítani a Jegenye soron egészségcentrum kialakítása
keretében.
Határidő: 2015. május 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya

6/ Háziorvos, asszisztensek szerződései
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 71/2015. (V.21.) számú határozata:
A bizottság:
A Háziorvos, asszisztensek szerződéseit az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 97/2015. (V.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A Háziorvos, asszisztensek szerződéseit az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
Képviselőtestület felkérte a polgármester urat, hogy közvetlen tárgyalásokat folytasson Dr
Tarnai Zsuzsanna háziorvossal, aki a zalakarosi vegyes háziorvosikörzet praxisának ellátását
legkorábban 2015. december 1. napjától tudja vállalni a teljes kötelező rendelési időben.
Amennyiben 2015. májusában szerződés születik az önkormányzat és a doktornő között, ez
egy ideiglenes, vagy előszerződés. A december 1. napi legkorábbi kezdést az indokolja, hogy
felmondási idő is van a Garabonci Önkormányzattal. A felmondási idő tatalma alatt továbbra
is vállalja a doktornő a jelenleg is fennálló helyettesítési rendet heti 3 alkalommal. A
háziorvosi ellátás zavartalan működéséhez Zalakaros város Önkormányzata által korábban
biztosított 600 eFt-ra az OEP finanszírozás összegének emelkedése miatt előreláthatólag
továbbra sincs szükség. Ennek értelmében javasoljuk az előterjesztés, illetve a határozati
javaslatnak megfelelően a szerződések aláírását.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatokban foglaltakkal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 126/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ jóváhagyja a háziorvosi alapellátási feladatok biztosításra vonatkozó, Dr. Tarnai
Zsuzsanna háziorvossal kötött, jelen előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés VI.
számú módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának
aláírására.

2./ jóváhagyja a háziorvosi asszisztensi feladatok biztosítására vonatkozó, Vargáné Marton
Mária Magdolnával kötött, jelen előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés II. sz.
módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.

3./ jóváhagyja a háziorvosi asszisztensi feladatok biztosítására vonatkozó, Dr. Árvai
Tibornéval kötött, jelen előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés I. sz.
módosítását. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr. Beke- Megál Izabella kistérségi jogi referens

7/ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 74/2015. (V.21.) számú határozata:
A bizottság:
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Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtásával
kapcsolatban az alábbiakat javasolja a Képviselőtestület számára:
- A hivatal azonnali hatállyal az általános tartalék terhére három árajánlat alapján készítesse el
a közös önkormányzati hivatal, a Zrínyi u. 2. sz. alatti, valamint az iskola tornatermének az
energetikai tanúsítását.
- A következő testületi ülésre kerüljön beterjesztésre a hivatal felújítása, amiben a mostani
előterjesztésben szereplőkön kívül szerepeljen a fűtés teljes korszerűsítése, a tetőre kerülő
kollektorok felszerelésével, ami használati meleg vizet termel és szükség szerint akár a
fűtésbe is besegít a teljes szabályozhatóságának a kialakításával az épületben. Az iskola
felújításába kerüljön bele a tornaterem beázott tetőjének a javítása, alternatív ajánlatként a
tetőjének a cseréje, az érvényes hő technikai szabványok rétegrendjével, valamint az É-i, a Ki és a Ny-i homlokzatának az energetikai szabályoknak megfelelő homlokzatképzése.
- Ezek alapján az árajánlatok alapján a következő képviselőtestületi ülésen döntés szülessen a
pályázatról beadásáról.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 100/2015. (V.21.)
számú határozata:
A bizottság:
- A hivatal azonnali hatállyal az általános tartalék terhére három árajánlat alapján készítesse el
a közös önkormányzati hivatal, a Zrínyi u. 2. sz. alatti, valamint az iskola tornatermének az
energetikai tanúsítását.
- A következő testületi ülésre kerüljön beterjesztésre a hivatal felújítása, amiben a mostani
előterjesztésben szereplőkön kívül szerepeljen a fűtés teljes korszerűsítése, a tetőre kerülő
kollektorok felszerelésével, ami használati meleg vizet termel és szükség szerint akár a
fűtésbe is besegít a teljes szabályozhatóságának a kialakításával az épületben. Az iskola
felújításába kerüljön bele a tornaterem beázott tetőjének a javítása, alternatív ajánlatként a
tetőjének a cseréje, az érvényes hő technikai szabványok rétegrendjével, valamint az É-i, a Ki és a Ny-i homlokzatának az energetikai szabályoknak megfelelő homlokzatképzése.
- Ezek alapján az árajánlatok alapján a következő képviselőtestületi ülésen döntés szülessen a
pályázatról beadásáról.
Horváth Vencel: Azért hogy energetikai pályázathatóságaink legyenek, ezért az
energiatanúsítást mindhárom, két épületre és egy épületrészre a tanúsítványt el kell készíttetni
3 árajánlat alapján rendkívüli gyorsasággal és a polgármester úr választhat a legjobb árajánlat
közül, hogy kinél rendeli meg. Mert ezek a tanúsítások alapján lehet tovább pontosabb
költségbecsléseket készíteni, illetve vélelmezni azt, hogy melyik pályázati rész kerülhet be.
Kettőt kell tételesen kidolgozni a hivatalnak, nemcsak az előterjesztésben szereplő mértékig,
hanem a fűtésnek a kazánházi korszerűsítését is beleértve, az iskolánál pedig egyértelműen
meghatározza, hogy melyik szerkezetekre vonatkozik és a szerkezetek közül pedig a tetőre két
féle ajánlat, az egyik a javításra, a másik a teljes rétegrendi cserére.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 127/2015. (V.21.) számú határozata:
A képviselőtestület
1./ felkéri a hivatalt, azonnali hatállyal az általános tartalék terhére három árajánlat alapján
készítesse el a közös önkormányzati hivatal, a Zrínyi u. 2. sz. alatti, valamint az iskola
tornatermének az energetikai tanúsítását.
- A következő testületi ülésre kerüljön beterjesztésre a hivatal felújítása, amiben a mostani
előterjesztésben szereplőkön kívül szerepeljen a fűtés teljes korszerűsítése, a tetőre kerülő
kollektorok felszerelésével, ami használati meleg vizet termel és szükség szerint akár a
fűtésbe is besegít a teljes szabályozhatóságának a kialakításával az épületben. Az iskola
felújításába kerüljön bele a tornaterem beázott tetőjének a javítása, alternatív ajánlatként a
tetőjének a cseréje, az érvényes hő technikai szabványok rétegrendjével, valamint az É-i, a Ki és a Ny-i homlokzatának az energetikai szabályoknak megfelelő homlokzatképzése.
- Ezek alapján az árajánlatok alapján a következő képviselőtestületi ülésen döntés szülessen a
pályázatról beadásáról.
8/ Zalakaros, Üdülősor – Újfalu kerékpárút II. ütem megvalósítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 75/2015. (V.21.) számú határozata:
A bizottság:
A Zalakaros, Üdülősor – Újfalu kerékpárút II. ütem megvalósítását az előterjesztésnek
megfelelően javasolja elfogadásra.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 101/2015. (V.21.)
számú határozata:
A bizottság:
A Zalakaros, Üdülősor – Újfalu kerékpárút II. ütem megvalósítását az előterjesztésnek
megfelelően javasolja elfogadásra.

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 128/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a pályázatot benyújtotta és a feltételes kivitelezői
szerződésmódosítást a Polgármester aláírta.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Kelemen Lilla, Magyarné Kovács Judit)

9/ Művészeti csoportok strandfürdő tetőterébe való áthelyezésével járó költségek
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 76/2015. (V.21.) számú határozata:
A bizottság:
Művészeti csoportok strandfürdő tetőterébe való áthelyezésével járó költségek előterjesztést
javasolja levenni napirendről.
A tervező kiválasztását követően egy hónapon belül egyértelműen kiderül az, hogy a
tetőtérben mi a maradandó és mi a végleges állapot, a végleges tervezett állapotoknak
megfelelően a művészeti csoportoknak a fürdő tetőterébe való költözésére ismételten
előterjesztés készül
A következő képviselőtestületi ülésre meghatározásra kerüljön az azonnali leköltözéshez
szükséges minimális készségeknek a beszerzése. Pl. a táncosok dobogójának a dolga, ezt
mindenképp meg kell csinálni.
Javasolja megvárni a bizottság a tervező kiválasztását, mi az, ami végleges, ami a végleges
lesz a gyógyhelyi központ pályázat során, annak megfelelően a tetőtérbe való költözés
költségeit véglegesíteni szükséges.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 102/2015. (V.21.)
számú határozata:
A bizottság:
Művészeti csoportok strandfürdő tetőterébe való áthelyezésével járó költségek előterjesztést
javasolja levenni napirendről.
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A tervező kiválasztását követően egy hónapon belül egyértelműen kiderül az, hogy a
tetőtérben mi a maradandó és mi a végleges állapot, a végleges tervezett állapotoknak
megfelelően a művészeti csoportoknak a fürdő tetőterébe való költözésére ismételten
előterjesztés készül
A következő képviselőtestületi ülésre meghatározásra kerüljön az azonnali leköltözéshez
szükséges minimális készségeknek a beszerzése. Pl. a táncosok dobogójának a dolga, ezt
mindenképp meg kell csinálni.
Javasolja megvárni a bizottság a tervező kiválasztását, mi az, ami végleges, ami a végleges
lesz a gyógyhelyi központ pályázat során, annak megfelelően a tetőtérbe való költözés
költségeit véglegesíteni szükséges.

Horváth Vencel: Ha kiválasztásra kerül a strandi főépület, ami a Gyógyhelyi központ
fejlesztésének egyik része tervezője rendkívül gyorsasággal legyen meghatározva mik azok a
maradandó részek, amihez nem kívánunk hozzányúlni, ennek függvényében egy véglegesebb
állapot kerüljön kialakításra egy új előterjesztéssel, hogy a leköltöző művészeti csoportoknak
megfelelő és nem ideiglenes, hanem végleges kialakítású lehetőséget biztosítsunk, beleértve a
fürdőnek az ajánlását a fűtés, illetve villamos hálózat szétválasztását. Ugyanakkor pedig van
olyan, ami nem függ ettől a táncosoknak a dobogójának az elkészítése, ami bárhol bármikor
felhasználható, azért hogy a költözés megtörténhessen. Az ide vonatkozó előterjesztésnek a
pénzügyi forrását az általános tartalék terhéből finanszírozza, a másikat pedig annyiba húzni,
hogy egy végleges, nem egy ideiglenes állapotot kellene megteremteni.
Novák Ferenc: Még később jön a fejlesztési terveknek a bírálata, csak érdeklődne, az
ütemezés mire várható, amikor döntés várható a csoportok végleges ügyében?
Horváth Vencel: Zárt ülésből annyit előre el lehet árulni, hogy javasolt továbbtárgyalásra, és
ha a továbbtárgyalásnak a függvényében a hivatal elég ügyes, akkor az egy héten belül lévő
képviselőtestületi ülésen már a tervező is kiválasztásra kerülhet, túlzottan nagy késedelembe
nem esik, a szerződést követő egy hónapon belül pedig a tervező meg tudja mondani, hogy mi
az amit véglegesnek tekint és a véglegesnek tekintendő épületrészekből a művészeti csoportok
mit tudnak használni, tehát ne egy ideiglenességbe verjük bele a pénzt, hanem egy
állandóságot próbáljon megteremteni a csoportoknak.
Novák Ferenc: Rövid időn belül ez rendeződhet.
Benkőné Gulyás Edit: A legszükségesebb dolgokat azonnal meg lehet, hogy költözhessenek a
csoportok.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzottakat.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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Képviselőtestület 129/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A művészeti csoportok strandfürdő tetőterébe való áthelyezésével járó költségek
előterjesztést leveszi napirendről.
2./ A tervező kiválasztását követően egy hónapon belül egyértelműen kiderül az, hogy a
tetőtérben mi a maradandó és mi a végleges állapot, a végleges tervezett állapotoknak
megfelelően a művészeti csoportoknak a fürdő tetőterébe való költözésére ismételten
előterjesztés készül.
3./ következő ülésére kerüljön meghatározásra az azonnali leköltözéshez szükséges minimális
készségeknek a beszerzése. Pl. a táncosok dobogójának a dolga, ezt mindenképp meg kell
csinálni.
4./ megvárja a tervező kiválasztását, mi az, ami végleges, ami a végleges lesz a gyógyhelyi
központ pályázat során, annak megfelelően a tetőtérbe való költözés költségeit véglegesíteni
szükséges.
Határidő: gyógyhelyi központ terveinek elkészülte után – 2015. augusztus 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Szenyéri Lászlóné Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár
megbízott intézményvezetője

10/ Szoborpályázat
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Horváth Vencel: Ismerteti az összevont bizottságok határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 79/2015. (V.21.) számú határozata:
A bizottság:
A szoborpályázatra vonatkozóan az alábbiakat javasolja elfogadásra:
-Egy-másfél héten belül szobrászoknak a felkérést ki kell küldeni.
- 30 napon belül a felkért szobrászoktól ötletet, javaslatot kérünk, és utána tovább mennénk
azzal a szobrásszal, akivel ki szeretnénk dolgoztatni az ötletét.
- A javaslatról a képviselőtestület dönteni tud szeptember elején.
- A kiválasztott szobrásszal viszi végig az önkormányzat a teljes projektet egészen a pályázat
beadásáig.

Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 105/2015. (V.21.)
számú határozata:
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A bizottság:
A szoborpályázatra vonatkozóan az alábbiakat javasolja elfogadásra:
-Egy-másfél héten belül szobrászoknak a felkérést ki kell küldeni.
- 30 napon belül a felkért szobrászoktól ötletet, javaslatot kérünk, és utána tovább mennénk
azzal a szobrásszal, akivel ki szeretnénk dolgoztatni az ötletét.
- A javaslatról a képviselőtestület dönteni tud szeptember elején.
- A kiválasztott szobrásszal viszi végig az önkormányzat a teljes projektet egészen a pályázat
beadásáig.

Klie Zoltán: Azt a javaslatot tettem a bizottsági ülésen, megismétlem, hogy egy szobrász
ötletéből fakadt ez az egész, ha a képviselőtestület felhatalmaz bennünket, akkor meghívunk
néhány szobrászt, hogy záros határidőn belül, pl. egy hónapon belül adjon ötleteket,
javaslatokat, Zalakaroson hol, milyen témában lehetne köztéri alkotásokat elhelyezni. Ezen
egy hónap letelte után ezeket a javaslatokat bizottsági ülésen meg tudjuk tárgyalni, ott tudunk
arról dönteni, hogy melyik szobrokat, melyik szobrászokat, milyen alkotásokat fejlesztünk
tovább, nyilván az alkotóikkal együtt. Ezt az egész folyamatot úgy kellene lezárni, hogy
augusztus végére legyen már egy olyan tárgyalható anyag, amit szeptemberben
képviselőtestület elé tudunk vinni, ahol dönthetünk, hogy véglegesen melyik szobrásszal
kívánunk tovább dolgozni és a jövő évben várhatóan újra kiirt szobor pályázatra már egy
kész koncepcióval, makettekkel, modellekkel, stb-vel alátámasztott anyaggal tudunk pályázni,
amivel nyilvánvalóan, sokkal nagyobb eséllyel tudunk a maximális támogatásra pályázni.
Novák Ferenc: A fejlesztési tervekben is több olyan képzőművészeti alkotás is szerepel, amit
bele tudunk illeszteni, mindaz, ami a különböző fejlesztési területekhez kötődik és nyilván
szebbé, kulturáltabbá tudjuk tenni üdülőhelyünket.
Javasolja a főépítész által elmondottakat, hogy augusztus végén legyen egy olyan tárgyalható
anyag, a képviselőtestület előtt, amely meghatározza azokat a lehetséges képzőművészeti
vagy más műalkotásokat, köztéri alkotásokat, amelyek a település képbe illeszkednek, és
ezeket a fejlesztési terveinkben, mint a pályázatokon indulni tudunk, ezek a munkák
induljanak el, az előkészítő munkálatok.
Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 130/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
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1./ felhatalmazza a polgármestert, 10 napon belül szobrászoknak felkérést küldjön ki
településképbe illeszkedő köztéri képzőművészeti alkotás ötletére.
2./ 30 napon belül a felkért szobrászoktól ötletet, javaslatot kér.
3./ ezt követően várhatóan szeptember elején döntést hoz arról, melyik szobrásszal kívánja
kidolgoztatni az ötletét.
4./ a kiválasztott szobrásszal viszi végig a teljes projektet egészen a pályázat beadásáig.
Határidő: 2015. június 5. –felkérés
2015. július 31. – javaslatok beérkezése
2015. szeptemberi soros ülés – beérkezett ötletek elbírálása
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész

11/ A közösségi ház állás hirdetésének az eredménytelenné nyilvánítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Benkőné Gulyás Edit: Ismerteti az összevont bizottság határozatát:
Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 77/2015. (V.21.) számú határozata:
A bizottság:
Javasolja képviselőtestületi ülésre egy napirendi pont felvételét: A Zalakarosi Óvoda,
Bölcsőde, közösségi Ház és Könyvtár vezetője által meghirdetett közművelődési álláshelyre
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását.
A bizottság megerősíti a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 65/2015. (V.13.)
számú határozatában foglaltakat.
Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság 103/2015. (V.21.)
számú határozata:
A bizottság:
Javasolja képviselőtestületi ülésre egy napirendi pont felvételét: A Zalakarosi Óvoda,
Bölcsőde, közösségi Ház és Könyvtár vezetője által meghirdetett közművelődési álláshelyre
kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánítását.
A bizottság megerősíti a Gazdasági, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság 65/2015. (V.13.)
számú határozatában foglaltakat.
Novák Ferenc: Döntés született, hogy az új vezetői pályázatokat kiírjuk, várjuk a
minisztérium jóváhagyását, mert gyakorlatilag ezeket az elképzeléseket és tartalmi részeket
elfogadtuk, és várhatóan egy héten belül megérkezik a jóváhagyás és akkor ezeket ki tudjuk
bocsátani.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 131/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár megbízott
intézményvezetőjét, hogy az intézménynél jelenleg kiírt közművelődési álláshely pályázatot
nyilvánítsa eredménytelennek.
2./ kéri, hogy az intézményátszervezés után, miután kiválasztásra kerül az intézményvezetők
személye, tegyenek javaslatot a képviselőtestület számára az új intézményi struktúrára.
Amennyiben szükséges, akkor a képviselőtestület döntésének megfelelőn az intézményvezető
feladata lesz a pályázat kiírása.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Szenyéri Lászlóné megbízott intézményvezető

12/ Közvilágítás továbbtervezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Horváth Vencel: Elkülönítettünk 5 millió Ft-ot az idei költségvetésben a közvilágítás
korszerűsítésre, ebből két felhasználás történt. Az egyik az un. 3 db Led lámpa megvásárlása,
valamint a terveztetés és hálózat építés nélküli utcákba közvilágítási lámpatestek
felszereltetése.
A javaslat az, hogy induljon meg a terveztetés az ott leirt prioritási sorrendnek megfelelően,
kiegészítve azzal, hogy ebbe a Banyavölgyi utca is kerüljön figyelembe vételre, tekintettel
arra, hogy van ott olyan szakasz amelyiken még hálózat sincsen, de ugyanakkor kedvező
egyedi kandeláberes anyagok jöttek a piacra, amibe hálózat nélkül önálló lámpatestekkel is
működtethető a rendszer, tehát ezekre a a hivatal kérjen be ajánlatokat és folytassa le a
beszerzést.
Czirákiné Pakulár Judit: Ehhez kapcsolódóan amennyiben ezek az egyedi napelemes
kandeláberek tényleg szóba jönnek, akkor ezeket nagyon sürgősen kellene megvenni, mivel
május 31-ig vannak akciós áron, ha jól tudom 30 %-kal olcsóbban, ezeket gyorsan kellene
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megvizsgálni, mert akkor még a jövő heti testületi ülésen ez a téma visszatérhet, hogy 1-2,
vagy 3 darab.
Novák Ferenc: Pontszerű fejlesztés szükséges. Egyetért ezzel maga is. Azt a részét, arról
dönteni, hogy tud az akcióról, azokat a pontokat kijelölnénk és meghatároznánk azok számát,
de emellett amit Horváth úr mondott, természetesen folytatnánk tovább azt a munkát, ami az
anyagi keretek között lehetséges.

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

Képviselőtestület 132/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a hivatalt, hogy folytatódjon a terveztetés a közvilágítás fejlesztési tervnek
megfelelő prioritási sorrend alapján, a Csárda köz, valamint a Vincellér köz közvilágítása
kiépítése érdekében.
2./ felkéri a hivatalt, kérjen árajánlatot a következő testületi ülésre hálózat nélkül önálló
lámpatestekkel is működtethető rendszerre a Banyavölgyi utcában.
Határidő: 2015. május 28. – 2. pont vonatkozásában
2015. július 15. – 1. pont vonatkozásában
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző
Novák Ferenc: Tehát a közvilágítás továbbtervezésével kapcsolatos döntést meghozta a
képviselőtestület, különös tekintettel a pontszerű fejlesztésekre és ennek sürgősségére felhívja
a hivatal figyelmét.

13/ Zalakaros, Hegyalja u. 40. szám alatti épület árajánlat kérése kivitelezésre
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Horváth Vencel: Tekintettel arra, hogy nem tudja, hogy polgármester úr megkapta-e, de a
klubvezető asszony, mivel kérte, hogy eléggé lassan jönnek a hivatalból a hírek, ha elfogadja
az Ezüst Klub tagjai, illetve a Dalárda tagjai a bemutatott terveket, akkor ezt szíveskedjenek
visszajelezni. Nekem visszajelezték ezt, valószínű a hivatal is megkapta, ezért a javaslat az,
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hogy az ottani ígéreteknek megfelelően a határidők tartását is figyelembe véve a főépítész úr
állítólag elkészítette az ottani módosításokat, amik döntően a pergola és a pergola lefedésével
kapcsoltban merültek fel. A hivatal a következő képviselőtestületi ülésre állítson össze egy
árajánlatkérést, úgy, hogy elsődlegesen mi az, ami mindenképpen a működéshez szükséges, és
opcionálisan pedig felsorolni azokat az alternatívákat, ami ha forrás lesz rá, akkor továbbra is
megvalósítható. Tehát itt vizsgálni a nyílászárók cseréjét, vizsgálni azt, hogy a hőszigetelést, a
meglévő födémen vagy a tetőtér beépíthetősége figyelembe vételével, ha héjazat alatt, ezekre
gondoltam opcionális tételenként, és egyértelműen a város anyagi tehervállalása, valamint a
bekerülési költségek figyelembe vételével lehet egyértelmű szerződést kötni és nem kell több
kört futni, mert az opciós ajánlatok alapján össze lehet állítani azt a kosarat ami alapján a
város meg tudja finanszírozni azokat az igényeket, amiket az Ezüst Klubnak alapvetően,
illetve a Dalárdának biztosit, de nem kizárva azt a lehetőséget, hogy esetlegesen mások is
klubszerű foglalkozásaikat ott tartsák.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 133/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ tudomásul veszi, hogy az Ezüst Klub illetve a Dalárda tagjai a Hegyalja u. 40. szám alatti
épület átalakításának bemutatott terveit elfogadják a bemutatón elhangzottakkal módosítva. A
változtatásokat főépítész úr a terveken átvezette.
2./ felkéri a hivatalt, hogy a következő képviselőtestületi ülésre állítson össze ajánlati felhívást
a Hegyalja u. 40. szám alatti épület átalakításának kivitelezési munkáira úgy, hogy
elsődlegesen meg kell határozni mi az, ami a működéshez mindenképpen szükséges, és
opcionálisan pedig felsorolni azokat az alternatívákat, amire ha forrás lesz, akkor
megvalósítható. Itt vizsgálni kell a nyílászárók cseréjét, a hőszigetelést, a meglévő födémen
vagy a tetőtér beépíthetősége figyelembe vételével, ha héjazat alatt valósul meg.
3./ felkéri a hivatalt, az önkormányzat anyagi tehervállalási képessége, valamint a bekerülési
költségek figyelembe vételével az opciós ajánlatok alapján állítja össze azt a kosarat, ami
alapján az önkormányzat meg tudja finanszírozni azokat az igényeket, amiket az Ezüst Klub
és a Dalárda megfogalmazott, de nem kizárva azt a lehetőséget, hogy esetlegesen mások is
klubszerű foglalkozásaikat ott tartsák.
Határidő: 2015. május 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
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Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző

14/Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
Benkőné Gulyás Edit: A Probus telek ügyében tárgyalt Dr. Rudas Lászlóval, tudhatnak –e
erről?
Novák Ferenc: A június 18-i képviselőtestületi ülésre előterjesztése készül ez ügyben és
valószínűleg személyesen is meg fog jelenni. Felvázolta elképzeléseit és külön napirendi pont
keretében szeretnénk erre visszatérni, a részletek vonatkozásában. Egyelőre ennyit szeretne
ezzel kapcsolatban mondani.
Szavazásra teszi fel a polgármester beszámolóját.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 134/2015. (V.21.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját az előterjesztésnek megfelelően elfogadta.

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 15., 16., 17.,
18. számu napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv.
46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjára.
Szavazásra teszi fel a zárt ülésre vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 135/2015. (V.21.) számú határozata:
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Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 15., 16., 17., 18. számú napirend zárt
ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./
pontjára.

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a részt vételt és a nyílt ülést 19.
15 órakor bezárta.
Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Torma László
Aljegyző

Magyar Mária
Jkv.hitelesítő

Szirtes Balázs
Jkv. hitelesítő
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