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Jegyzőkönyv
Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete
2014. augusztus 7-én megtartott
nyílt üléséről

Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. augusztus 7-én 16,00
órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak: Novák Ferenc polgármester, Deutschné Lang Erika alpolgármester, Kötő Attila
alpolgármester, Böröcz József, Süslecz Árpád, Szirtes Balázs, Tóth Ferenc képviselők,
Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Czirákiné Pakulár Judit képviselő.
Tanácskozási joggal meghívott: Magyarné Kovács Judit Pénzügyi osztályvezető.
Jegyzőkönyvvezető: 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: Süslecz Árpád 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.
Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:
1.
Bölcsőde épület átalakítás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2.
Kilátó út szélesítés tervezése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3.
Közvilágítás energiatakarékos
benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

átalakítása

(KEOP-2014-5.5.0/K

pályázat

4. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

5. Egyéb ügyek

Novák Ferenc: Javasolja felvenni az alábbi napirend megtárgyalását:
A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló Ör. megalkotását
Javasolja, hogy a napirend elsőként kerüljön megtárgyalásra.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1/ A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a
házszámozás szabályainak megállapításáról szóló Ör. megalkotását
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Szabóné Dr Csányi Marianna: Ismerteti a rendelet megalkotásának szükségességét.
Szirtes Balázs: A házszám szabályozás fel lett-e mérve, mennyi költséget von maga után?
Szabóné Dr Csányi Marianna: Nem lett felmérve. Ha az önkormányzat a címnyilvántartást
rendbe teszi és ahhoz igazitja a házszámozást, akkor a lakcímkártya kiváltása térítésmentesen
történik.
Novák Ferenc: Az utolsó pont nem erről szól.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A tábla költsége a lakosságot terheli.

Novák Ferenc: Kéri, hogy fogadják el a rendelet-tervezetet azzal, hogy vissza kell hozni a
következő ülésre, kiegészítve az észrevételekkel. Felhívja a figyelmet előzetesen, hogy rossz
állapotban vannak az utca névtáblák, a jövő évi költségvetésbe be kell tervezni a cseréjüket. A
szolgáltatók névtárába különböző elnevezés szerepel, pl. cigánytanya. A hivatalos E-on
nyilvántartásba pl. ez szerepel. Sinkovicsné Szili Gyöngyi a zártkerti részen többször jelezte,
hogy nincs rendbe a házszámozás. Ezeket is be kell építeni az ör-be. Határozati javaslatként
javasolja, hogy az utcanév táblák állapotát vizsgálják felül, és a jövő évi költségvetésben
szerepeljen, és az utcanevekkel kapcsolatos észrevételekkel kapcsolatban is meg kell tenni a
szükséges intézkedést.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A legfontosabb, hogy a cím nyilvántartást naprakészen kell
tartani. Javaslatot kell a hivatalnak összeállítani még a rendelet mellé arról, hogy milyen
feladatokat kell elvégezni illetve először egy ad-hoc bizottsággal meg kellene ezt tárgyalni.
Böröcz József: Az ő házszáma 91-es és három házzal arrébb is 91-es házszám van.
Novák Ferenc: Az óvoda házszáma és az óvoda melletti magánháznak is pl. 37-es házszáma
van a Liget utcában.
Kötő Attila: Aláper-rel ezeket ki lehet küszöbölni.
Novák Ferenc: A szeptemberi soros ülésre hozzuk vissza az ör. módosítást javasolja.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 21/2014. (VIII.08.)
önkormányzati
rendeletét
a
közterületek
elnevezésének,
az
elnevezések
megváltoztatásának és a házszámozás szabályainak megállapításáról

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

Képviselőtestület 172/2014. (VIII.07.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás
szabályainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát a szeptemberi
soros ülésre elő kell terjeszteni.
2./Az utcanév táblák állapotának felülvizsgálatát meg kell szervezni, a táblák cseréjének
költségét a 2015. évi költségvetésbe be kell tervezni
3./ Az utcanevek illetve a téves házszámok felülvizsgálatát is el kell végezni.
Határidő: 1./2014. szeptember 11. (rendelet mód.)
2./-3./ 2015.évi költségvetés elkészítéséig
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző, Bognár Ottó településüzemeltetési referens, Kánnár
Éva hatósági ügyintéző

Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 1-es és 2-es sz. napirendek zárt ülés
keretében kerüljenek megtárgyalásra, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára.
Szavazásra teszi fel a napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalására vonatkozó
javaslatát.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a zárt ülésre
vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 173/2014. (VIII.07.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő
1.
2.

Bölcsőde épület átalakítás
Kilátó út szélesítés tervezése

sz. napirendek zárt ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/
bekezdés c./ pontjára tekintettel.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

Novák Ferenc: Bejelenti, hogy a képviselőtestület nyílt ülés keretében folytatja tovább
munkáját.

2/ Közvilágítás energiatakarékos átalakítása (KEOP-2014-5.5.0/K pályázat benyújtása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 78/2014.(VIII.07) számú
határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a képviselőtestületnek a közvilágítás energiatakarékos
átalakítása pályázat benyújtását, az előterjesztés határozati javaslatában foglaltaknak
megfelelően.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Szűkös keretek állnak központilag rendelkezésre a
pályázatokra. A közvilágítási pályázatnál szerepel, hogy előnyt élvez a közép magyarországi
régió, különösen a hátrányos kistérségek. El kell dönteni, hogy teszünk-e próbát vagy nem. A
projekt még tervezet szintjén van, ma van a pályázati kiírás véleményezésének utolsó napja és
25-26 a beadási határidő. Sokszor 1-1,5 napra nyitják meg az energetikai pályázatokat.
Javasolja, hogy hatalmazza fel a képviselőtestület a polgármestert a pályázat beadására. Ha a
műszaki tartalmat is hozzá tudják tenni, egy próbát megér, hogy beadják a pályázatot.
Novák Ferenc: A belügyminiszter támogató levelét is be kell szerezni.
Szirtes Balázs: Milyen költséggel jár, ha lecseréljük a lámpákat?
Szabóné Dr Csányi Marianna: 1-200 millió Ft közötti összeg. Sikerdíjas a pályázat.
Szirtes Balázs: Kész tervdokumentáció is kell, pl. azt nem tudjuk sikerdíj alapján elkészíttetni.
Azt még nem tapasztalta, hogy sikerdíjas tervező lett volna Zalakaroson. Ha nyerünk, nagy
megtakarítás lesz ebből, még saját erőből hitelfelvétellel is megéri, de nem valószínű, hogy
nyer a pályázat. Ehhez óriási lobbi kellene. 100%-os támogatottságú, ezért kicsi az esély rá.
Kötő Attila: Érdemes elindulni a pályázaton.

Szabóné Dr Csányi Marianna: Javasolja benyújtani a pályázatot.
Novák Ferenc: A tervek is sikerdíjasak.
Kötő Attila: Nem bonyolult a lámpák megtervezése, hogy lecseréljük. Nem épülettervezésről
van szó.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A belső panelt kell cserélni, nem az egész lámpát cserélik le.
Novák Ferenc: Javasolja a feltételek megteremtését, a miniszter támogató levele
megszerzésével.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslat figyelembevételével.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 176/2014. (VIII.07.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Egyetért a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-5.5.0/K Közvilágítás
energiatakarékos átalakítása tárgyában kiírásra kerülő pályázat felhívás alapján pályázat
benyújtásával.
2./ Az ehhez szükséges tervezési és pályázatírási feladatokra ajánlati felhívást bocsájt ki,
melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert.
3./ Az ajánlati felhívásra - tervezési és pályázatírási feladatokra- csak sikerdíjas ajánlatok
nyújthatók be.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Kelemen Lilla projektmenedzser)

Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző
3/ Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 79/2014.(VIII.07) számú
határozata:
A bizottság
egyhangúlag ajánlja elfogadásra a képviselőtestületnek a KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása tárgyában a
pályázat benyújtását az előterjesztés határozati
javaslatában foglaltaknak megfelelően.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a bizottsági javaslat
figyelembevételével.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 177/2014. (VIII.07.) számú határozata:
Képviselőtestület:

1./ Egyetért a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása tárgyában kiírásra kerülő pályázat felhívás alapján pályázat
benyújtásával.
2./ A fotovoltaikus rendszer kialakítására ajánlati felhívást bocsájt ki a KEOP-2014-4.10.0/N
Fotovoltaikus rendszerek kialakítására vonatkozó tervezési feladatokra és a pályázat
megírására illetve benyújtására.
3./ A tervezési és pályázatírási feladatokra csak sikerdíjas ajánlatok nyújthatók be.
4./ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Kelemen Lilla projektmenedzser)

Interpelláció

Süslecz Árpád: A fürdő gazdasági épületénél az alsó pavilonsor alatti D-i részen folynak a
munkák, a tehergépjárművek sok sarat hordanak ki az aszfaltos útra. Sok ember nem úgy
közlekedik, ahogy kellene. Megszárad a sár, nagy a por, a szél keveri a port. Akik előidézik
azt az állapotot, a sarat kihordják az útra, lapátolják le. A hivatal nézzen ennek utána és
intézkedjen ez ügyben, hogy a szél a lakásokba, épületekbe ne hordja be a port.
Sebességkorlátozó táblát is lehetne kitenni, hogy ne 60 km/h sebességgel közlekedjenek az
autósok, hanem pl. 30 km/h-val.
Novák Ferenc: Fel kell hívni az érintett kivitelező figyelmét a sár eltakarítására. A MenDan
már fekvő rendőr megvalósítását intézi az úttesten, utána nem lesz probléma a közlekedési
sebesség, ez csökkenti a sebességet.

Süslecz Árpád: Az üzemi épület kapuja kanyarjában van konkrétan ez a helyzet. Ő
személyesen megnézte, és sok a sár, fű, stb., a víz elfolyását is gátolja ez. Hosszú időre áll ott
a víz, és lassan folyik el.
Tóth Ferenc: Az ünnepségek elnevezése régóta felülvizsgálatra szorul, magyarul és németül
is. A mai napon is és többször is jelezték a németek, hogy nem jó a fordítás német nyelvre,
erre oda kell figyelni.
Novák Ferenc: A TE figyelmét fel kell hívni, hogy a német nyelvet tudó szakemberek erre
figyeljenek oda a jövőben.

Novák Ferenc: Mivel több napirend nem volt, megköszöni a részt vételt és a nyílt ülést 16,35
órakor bezárja.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Süslecz Árpád
Jkv. hitelesítő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Szirtes Balázs
Jkv. hitelesítő

