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Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 87/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 1., 3., 4., 5., 7., 8, 9., 10, 11., 12., 13. számú napirend zárt
ülés keretében történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára,
a nyílt ülést követően.

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 88/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence
Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött
Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás)
társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási
Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulást tájékoztassa.
Határidő: 2016. április 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési üi.
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 89/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. /az óvodavezetői állásra kiírt pályázatot – pályázó hiányában – eredménytelennek
nyilvánítja.
2.) a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) állásának - 2016.
július 3. napjától történő - betöltésére ismételten pályázatot ír ki.
3.) A pályázati kiírás szövegét a határozat 1. számú melléklete tartalmazza.
4.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatok ellátásáról
– a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet alapján - gondoskodjon.
Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
(operatív felelős: dr. Beke-Megál Izabella kistérségi jogi referens)

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 90/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Képviselőtestület:
1./ a Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon kialakított Élménytó és Ökopartban térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére és beüzemelésére a B - Modem Kft. (8900 Zalaegerszeg, Lazsnak
u. 18.) árajánlatát fogadja el, melynek az ajánlati összege 1.280.500,- Ft + Áfa = 1.626.235,Ft azzal, hogy a toronyban lévő kameráknak legalább a csúszda nyitásáig működni kell, a
többi kamera esetében az üzembe helyezés határideje május 15.
2./ a Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon kialakított Élménytó és Ökopartban térfigyelő
kamerarendszer kiépítéséhez kapcsolódó elektromos szerelés munkáira és az érintésvédelmi
nyilatkozatra az ELEKTRO-INFO 2000 Bt. (8800 Nagykanizsa, Lazsnak u. 18.) árajánlata
közül a B. változatot fogadja el, melynek az ajánlati összege 402.000,- Ft + Áfa = 510.540,Ft.
3./ 2016. évi költségvetésben az Önkormányzati beruházások között, a Csúszda üzemeltetés,
fejlesztés soron nevesített előirányzat terhére biztosítja.
4./ felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
5./ a 2016. évi önkormányzati költségvetés beruházási kiadások között nevesített csúszda
üzemeltetéséhez fejlesztés címen elkülönített 12 065 e Ft-ból 1 450 e Ft-ot átcsoportosít az
általános tartalékba.
Határidő: 2016. május 15.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 91/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, a „Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Város Önkormányzatának a TOP2.1.2-15 Zöld város kialakítása című pályázati felhívásra benyújtandó "Zalakaros zöld szíve"
című pályázathoz a pályázati felhívásban szereplő szakmai megalapozó dokumentumok
elkészítése.” tárgyú, Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélkül induló
tárgyalásos közbeszerzési eljárásban javasolja:
- az eljárás eredményessé nyilvánítását;
- a Bonum Projekt Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft. (8360 Keszthely, Rákóczi u. 92.)
ajánlattevő ajánlatának érvényessé nyilvánítását,
- az eljárás nyerteseként a Bonum Projekt Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft. (8360
Keszthely, Rákóczi u. 92.) ajánlattevő ajánlatának kihirdetését nettó 4.700.000,- Ft + Áfa
díjjal.
2./ Pénzügyi fedezetet nettó 4.700.000,- Ft-ot, bruttó 5.969.000,- Ft-ot, Zalakaros Város
Önkormányzata a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja azzal, hogy a szakmai megalapozó
dokumentumok közül az igényfelmérés és kihasználtsági terv elkészítésének díját bruttó 2 286
e Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére, a másik megalapozó dokumentum az
Akcióterületi Terv, üzemeltetési koncepció és költség- haszon elemzés elkészítésének díját
3.683 e Ft-ot nyertes pályázat esetén biztosítja, az erre jutó kiadási előirányzatot céltartalékba
helyezi az általános tartalékból.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a Bonum Projekt Műszaki és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel
kötendő szerződés aláírására.
Határidő: szerződéskötési moratórium lejártát követően azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóth Enikő projektmenedzser
Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 92/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ elfogadja a Zalakaros, 264/17 hrsz-ú ingatlanon megépített Termáltó és Ökopart
üzemeltetési utasítását és az ez alapján készült feladatmegosztást a Gránit Zrt. és a Karos-Park
Kft között.
2./ az üzemeltetési feladatok vonatkozásában a Gránit Zrt., mint a vízjogi üzemeltetési
engedéllyel rendelkező ellátja az engedélyben meghatározott feladatokon kívül az alábbiakat:
- a szivattyúk üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat teljes körűen
- a csúszda üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat kivéve a csúszdához kapcsolódó
fogadóépület takarítása
- az öntöző rendszer üzemeltetése és felügyelete
- a Karos-Park Kft. részére biztosított raktárhelyiség (konténer) elhelyezéséhez terület
biztosítása
- a tó üzemeltetéséből ellátja a vízhőmérséklet mérést (napi egy alkalommal) és az algásodás
mértékének manuális mérését, veszélyes szintű értékeket soron kívül jelenti az
önkormányzatnak, aki szakértőt kér fel a probléma megoldására.
3./ az üzemeltetési feladatokból a Karos-Park Kft. az alábbi feladatokat látja el:
- A Termáltó és Ökopart parkfenntartási közszolgáltatási feladatait teljes körűen,
- A Termáltó és Ökopart településtisztasági közszolgáltatási feladatait
- vizesblokk üzemeltetése kivéve az üzemeltetéshez kapcsolódó villamos energia díj
(önkormányzat fizeti)
- csúszdához kapcsolódó fogadóépület takarítása
4./ az üzemeltetés során az Önkormányzat által ellátott feladatok:
- az önkormányzat nevében a KÖH Városfejlesztési osztályvezetője, - mint az üzemeltetésben
az önkormányzat részéről kijelölt kapcsolattartó – havi koordinációs megbeszélést tart a
Gránit Zrt. és a Karos-Park Kft. üzemeltetési feladatokért felelős személyekkel,
- az önkormányzat az üzemeltetési utasításban meghatározott vízminta vételi feladatokra
jogosult szakértőt megbízni, aki a vizsgálati eredményt soron kívül megküldi a Gránit Zrt.
részére is.
- mindkét üzemeltető a feladatkörébe tartozóan jelentkező, általuk észlelt havariát soron kívül
kötelesek az önkormányzati kapcsolattartónak jelenteni, akinek soron kívüli intézkedési
kötelezettsége van. A havaria megszüntetése céljából a polgármesterrel történő egyeztetést
követően jogosult a szükséges szakértő felkérésére.
5./ A csúszda nyitva tartását 5 hónapban határozza meg az alábbiak szerint:

- májusban és júniusban 11:00 órától 18:00 óráig, júliusban és augusztusban 16:00 órától 21:
óráig, szeptemberben pedig 11:00 órától 18:00 óráig.
A csúszda igénybevételének díját 200, Ft/csúszás összegben határozza meg.
6./ Az üzemeltetési feladatok megvalósítása érdekében a Gránit Zrt. 3 fő, a Karos- Park Kft. 3
fő foglalkozatását vállalja éves szinten.
7./ felkéri a polgármestert, kezdeményezze a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés
módosítását a Zalaispa Zrt-vel a termáltó és ökopart területéről történő hulladékszállítással.
8./ egyetért azzal, hogy a vízmintavételre vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot adóval
kerüljön sor szerződéskötésre 1 év időtartamra, felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására
9./ A Karos-Park Kft. közszolgáltatási szerződését, pedig a határozatban foglaltak alapján
módosítani kell.
10./ A Karos- Park Kft ügyvezetőjének nyilatkozata alapján elfogadja, hogy a Karos- Park
Kft. részéről a tóüzemeltetési feladatok ellátásáért a személyi felelősség az ügyvezetőé.
11./ döntése alapján a termáltó és ökopart területén működő nyilvános illemhely április 15-től
nyitva tart, miután a szükséges hatósági engedélyek rendelkezésre állnak.
12./ felkéri a Karos- Park Kft ügyvezetőjét, amennyiben a közszolgáltatási szerződés a
termáltó és ökopart területén a téli időszakra vonatkozó hó eltakarítási és köztisztasági
feladatokat nem tartalmazza, abban az esetben a közszolgáltatási szerződés módosítását hozza
vissza a képviselőtestület elé.
13./ a nyilvános illemhely nyitvatartási idejét az alábbiak szerint határozza meg:
november-február 10-18 óra között
március, április, szeptember, október: 10-21 óra között
május-augusztus 10-22 óra között
14./ a Karos- Park Kft. részére 151 000 Ft fejlesztési célú pénzeszközátadást biztosít egy
darab 1500 literes szemetes konténer valamint egy szerszámtároló konténer beszerzésére. A
szerszámtároló konténert a Gránit Gyógyfürdő Zrt. köteles a fürdő területére befogadni úgy,
hogy a fürdő TMK területén lesz elhelyezve, de csak közterületről lehet megközelíteni.
15./ döntése értelmében a fürdő területére nyíló partszakaszon az ökotó partjáig a szemét
szedés nem a rézsűn, csak az ökopart partjáig a Gránit Gyógyfürdő Zrt. feladata.
16./ nem engedélyezi, hogy a termáltó és ökopart területén lévő étterem bérlője a
bérleményéig saját autóval bejárjon, és ott parkoljon.
17./ ideiglenes megoldásként a fürdővel szembe lévő útig az un. kútvédterületéig megengedi
az utcai szállítást a termáltó és ökopart területén lévő étterem beszállítói részére, onnan a
vállalkozó feladata az áru beszállítása. A következő rendes testületi ülésre készüljön
előterjesztés, az étterem beszállítók által történő megközelíthetőségének megoldására a Gránit
Gyógyfürdő Zrt.-vel illetve a bérlővel egyeztetett módon. Akár most akár a későbbiekben, ha
kiépítésre kerül út, akkor az árufeltöltésre reggel 6 órától 8,30-ig legyen lehetőség.
18./ felkéri a polgármestert, hogy kérje fel az önkormányzat és a Gránit Gyógyfürdő Zrt.
könyvvizsgálóját, hogy a jutalék kérdésében tegyen javaslatot a képviselőtestület számára a
következő soros testületi ülésre.
19./ a Gránit Gyógyfürdő gazdasági igazgatójának nyilatkozata alapján elfogadja, hogy a
Gránit Gyógyfürdő Zrt. részéről az tóüzemeltetési feladatok ellátásáért Tóth János műszaki
vezérigazgató helyettes felelős.

20./ felkéri a polgármestert, hogy a csúszda felelősségbiztosítás pontosítva a következő soros
testületi ülésre kerüljön vissza a képviselőtestület elé.
21./ elfogadja, hogy az önkormányzat részéről az tóüzemeltetési feladatok ellátásáért a
városfejlesztési osztályvezető felelős.
22./ felkéri a polgármestert, hogy a tóüzemeltetési feladatok tervezett költségét, a feladatokat
ellátó szereplők tervezett költségei szerint összesítve, a következő soros testületi ülésre
terjessze be.
23./ felkéri a polgármestert, hogy a még hiányzó táblák és a burkolatváltásokat előre jelző
táblák kihelyezése történjen meg április 30-ig.
24./ felhatalmazza a Csetneki Ügyvédi Irodát, hogy az üzemeltetési szerződés tervezetét a
határozatban megfogalmazottak alapján készítse el 2016.április 18-ig.
Határidő: 2016. április 30.
Felelős: Novák Ferenc Zalakaros Város polgármestere
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 93/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Egyetért az Egészségügyi Alapellátás Infrastrukturális Fejlesztése TOP-4.1.1-15 felhívásra
benyújtandó egészségház pályázat illetve a Zöld város kialakítása TOP-2.1.2-15 című
pályázati felhívásra benyújtandó "Zalakaros zöld szíve" című pályázat tartalmával és annak
határidőre való benyújtásával.

1.

a.
2.
a.
3.

2./ Zalakaros Város Önkormányzata az alábbi projektkoncepciókat és a hozzá tartozó tételes
költségbecsléseket elfogadja.
Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások
kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési programok keretében
(A felhívás kódszáma: TOP-3.2.2-15)
Napelemes rendszer kiépítése a Közös Önkormányzati Hivatal (Gyógyfürdő tér 1.), valamint
az Általános Iskola épületére.
Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére (A felhívás kódszáma: TOP-1.1.1-15)
Ipari terület fejlesztése Behiák pusztán- azzal, hogy a rendes képviselőtestületi ülés
időpontjáig készüljön javaslat az ipari park pályázat során szóba jöhető partnerekről.
INTERREG V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program, vagy a jelenleg
felfüggesztett, „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (A felhívás kódszáma: TOP3.1.1-15)” című pályázati kiírásra, amennyiben újra megnyitásra kerül:
Kerékpárút kiépítése, felújítása a Zalakaros északi közigazgatási határtól a Petőfi utca Park
utca kereszteződésig- azzal a kiegészítéssel, hogy a kerékpárútnál vizsgálni kell, hogy a Szent
Anna templomot esetlegesen előbb megkerülve ott a szűk szakaszt úgy kikerülve, hogy előbb
a Fő utcán a nyomvonal már átmegy a K-i oldalra és ez által a széles sáv ott biztosítható. A
Kossuth utcában a sövény és a vízelvezető árok igénybe vétele mellett kiszélesíthető 4 m-re a
nyomvonal, a településen kívül pedig 16 m van az önkormányzat tulajdonában, ahol
megvalósítható a fejlesztés.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gondoskodjon a projektkoncepciók pályázati
felhívásoknak megfelelő előkészítéséről, a pályázatok és a szükséges mellékletek
kidolgozásáról.
Határidő: 2016. július 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester

(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető,
projektmenedzser, Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető)

Tóth

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Enikő

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 94/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Zalakaros Város Képviselőtestülete 2016. évben működtetni kívánja a Közösségi Ház és
Könyvtár intézményén keresztül a Kertmozit, jóváhagyja a Kertmozi költségvetésének
módosítását a 2. számú melléklet alapján.
A Közösségi Ház és Könyvtár részére 4.304 ezer Forint pótelőirányzatot biztosít, melynek
fedezete a céltartalékban nevesített 2 millió 500 ezer Forint, valamint az általános tartalékból
1 millió 804 ezer Forint.
Határidő: 2016. május 10.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 95/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Strandfürdő nyári bejárati épületének hasznosításáról szóló tájékoztatást meghallgatta és
további tárgyalásokat javasol az önkormányzat a befektető és a Gránit Gyógyfürdő Zrt. között
a megalapozott döntés meghozatala érdekében.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri Ibolya
városfejlesztési osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 96/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ a Ford Transit Custom Kombi 9 személyes gépjármű beszerzésére az Invest - Autóház
Kft. (8800 Nagykanizsa, Garay u. 19.) árajánlatát fogadja el, melynek az ajánlati összege
bruttó 7.946.600,- Ft .
2./ A gépjármű bekerülési költségét, a bruttó 7.946.600,- Ft-ot, kerekítve 8.000.000,- Ft-ból
7 290 000 Ft-ot az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 5. számú mellékletében
nevesített jármű beszerzés terhére, a fennmaradó 710 e Ft-ot az önkormányzat a 2016. évi
költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 97/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Képviselőtestület Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.)
ajánlatkérő által lefolytatni kívánt, „Adásvételi szerződés keretében játszótéri eszközök
szállítása, telepítése, és ütésálló felület kialakítása” tárgyú, Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti
bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívást és közbeszerzési
dokumentumot elfogadja.
2./ Felkéri a közbeszerzési szakértőt, hogy regisztrálja a közbeszerzést a Közbeszerzési
Adatbázisba, lássa el elektronikus aláírással és küldje ki ajánlattevők részére az ajánlattételi
felhívást és közbeszerzési dokumentumot.

Határidő: 2016. április 6.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya városfejlesztési osztályvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Tóth Enikő projektmenedzser

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 98/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ felkéri a polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
Zalakaros, 061/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő épület Karos- Park Kft. által nem használt É-i
épületrészének a fölső szintje az alsó szinttől függetlenül hasznosítható-e.
2/ felkéri a polgármestert, folytasson egyeztetést a potenciális bérlővel, bérleti szándékát
fenntartja-e az épület alsó szintjére.
3./ felkéri a polgármestert, hogy a határozat 1. és 2. pontjában tisztázott kérdések ismeretében,
ha szükséges, ismételten terjessze be a képviselőtestület elé a bérbeadással kapcsolatos
pályázati kiírást.
Határidő: 2016. május 19.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2016. április 11-én megtartott
ülésének jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 99/2016. (IV.11.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalamerenye 091/56 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó erdőgazdálkodási haszonbérletre ajánlat
tárgyában erdőgazdálkodási terv és haszonbérleti szerződéstervezet hiányában nem tud
felelősséggel dönteni az önkormányzat vagyonáról.
2./ felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a haszonbérleti ajánlatot adót, hogy
erdőgazdálkodási terv és haszonbérleti szerződéstervezet rendelkezésre állása esetén tudja a
haszonbérleti ajánlatot tárgyalni.
Határidő: 2016. április 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési és katasztrófavédelmi referens

Kmft.
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2016. május 10.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

