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Képviselőtestület 9/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli, hogy a Polgármester beszámolójában szereplő 316/2014. (XII.17.) és a 326/2014.
(XII.17.) számu lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról zárt ülés keretében tárgyaljanak,
figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ pontjára.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 10/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A polgármester lejárt határidejű határozatairól szóló beszámolóját a 316/2014. (XII.17.) és a
326/2014. (XII.17.) számú határozatok kivételével az alábbiak szerint javasolja elfogadásra:
1/ A 94/2010. (V.20.) számú határozat végrehajtására, a parkolók térítésmentes biztosítására
vonatkozóan:
A Bodahegyi úti üzletsoron lévő üzletek tulajdonosait értesíteni kell arról, hogy a Bodahegyi
úti üzletsoron az ingyenes parkolás mindaddig biztosított, amíg a parkolási rend esetlegesen
felülvizsgálatra nem kerül.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési referens
2/ A 26/2014. (II.19.) számú Képviselőtestületi határozat 3. pont - Erdőgazdálkodói
feladatokra felkért szakemberrel fel kell mérni a szükséges pótlás mértékét, és annak
függvényében árajánlat kérés az Erdőszolga Ebt-től a pótlás és a 2015. évi munkák
elvégzésére - végrehajtási határideje meghosszabbítását engedélyezi.
Határidő: 2015. május 31.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési referens
3/ A 172/2014.(VIII.07.) számú határozat, utca névtáblák vonatkozásában az utca névtáblák
felülvizsgálatát felül kell vizsgálni és a 2016. évi költségvetésbe be kell tervezni.
Határidő: 2015. szeptember 15. (felülvizsgálatra)
2016. február 15. (költségek költségvetésbe betervezése)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési referens
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

4/ A 282/2014. (XI.27.) számú határozata 2.pontját az alábbiak szerint módosítja:
A rendezvény megszervezésében való együttműködésre a Zalakarosi Turisztikai Egyesületet
kéri fel, melynek költségéhez /1.500.000-Ft + 405.000-Ft (Áfa)/ 1.905.000,- Ft összeget
Zalakaros Város Önkormányzata biztosít a Turisztikai Egyesület részére átadott pénzeszköz
formájában projektfinanszírozás keretében.
Az 1.905.000,- Ft összeget a Turisztikai Egyesület részére 2015. évre átadott 50 millió Ft-os
támogatás tartalmazza.
Az átadott pénzeszköz összegét a 2015. évi költségvetésben tervezni kell.

Határidő: Azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke

5/ A 303/2014. (XII.17.) számú határozatra vonatkozóan: a középiskolai ösztöndíj támogatási
rendszer felülvizsgálatát el kell végezni úgy, hogy a tanulmányi eredmény mellett a szociális
háttér is kerüljön megvizsgálásra, és a következő soros ülésre kerüljön képviselőtestület elé.
Határidő: 2015. április 30.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Kánnár Éva igazgatási ügyintéző
6/ A 304/2015. (XII.17.) számú Képviselőtestületi határozat – Bizottságok ügyrendjére
vonatkozó javaslatok képviselőtestület elé terjesztése - végrehajtási határidejét
meghosszabbítja.
Határidő: 2015. február18. (bizottsági ülésre beterjesztés)
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Tótivánné Dr Kulcsár Edina személyzeti referens

7/ A 317/2014. (XII.17.) számú Képviselőtestületi határozat – Karos Park Kft. gépjármű
használati szabályzat kidolgozása - végrehajtási határidejét meghosszabbítja.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Biczó Tamás Karos-Park Kft. ügyvezetője

8/ A 319/2014. (XII.17.) számú határozat – A Zalakarosi Turisztikai Egyesület és az
Önkormányzat között barna táblák bérleti szerződése módosítása – végrehajtási határidejét
engedélyezi azzal, hogy az Önkormányzat és a Turisztikai Egyesület közötti mindenre
kiterjedő egységes megállapodásba kerüljön bele a barna táblák ügye.
Határidő: 2015. február 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 11/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a Zalakarosi Turisztikai Egyesület és a
Nonprofit Kft. közötti támogatási összeg megosztását a következő képviselőtestületi ülésre be
kell terjeszteni.
Határidő: 2015. február 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 12/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2015. évi költségvetési rendeletéhez elfogadja a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetését a melléklet alapján
121.167 eFt bevételi és
121.167 eFt kiadási előirányzattal elfogadja.
2/ A személyzeti kérdésekre az önkormányzat költségvetésénél elhangzottak vonatkoznak az
átvilágítási felkérés alapján.
Határidő: folyamatos, 2. pont esetében április 30.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 13/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a, a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján a módosított 353/2011 (XII.30.) Kormányrendeletben
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szól 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegét a
következők szerint állapítja meg:
e Ft-ban
Megnevezés

2016. év

2017. év

2018. év

Saját bevételek összege

424.000

429.000

434.000

Saját bevételek 50 %-a

212.000

214.500

217.000

2.305

2.305

3.820

Az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség

Határidő: folyamatos
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 14/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2015. évi Közbeszerzési Tervet elfogadja.
2/ Felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt a 2015. évi közbeszerzési terv város

honlapján való megjelenítésére.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 15/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Elrendeli a meghívóban szereplő 7., 8., 9., 10., 11., 12. számú napirendek zárt ülés keretében
történő megtárgyalását, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés c./ pontjára tekintettel, a
nyílt ülést követően.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 16/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Név szerinti szavazást rendel el a:
„Ki az, aki egyetért azzal, hogy a Fő utca 8. szám alatt már engedéllyel rendelkező közösségi
ház az eredeti terveknek megfelelően megépítésre kerüljön?”
kérdés eldöntésére.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.
Képviselőtestület 16/2015. (II.12.) számú határozata:
A képviselőtestület
1/ Döntése értelmében a Zalakaros, Hegyalja u. 40. sz. alatti volt fogorvosi lakás az alábbiak
szerint kerül átalakításra:
Takarékos módon kell a földszintet és pincét átalakítani és rendbe tenni. Az épületnek kb.5060 fő egyidejű befogadására kell alkalmasnak lennie. A tetőszerkezet felújításának
szempontja, hogy a későbbi beépíthetőség feltételeit ki kell alakítani, a külső nyitott lépcső II.
ütemű megépítésének lehetőségét a tervezésnél figyelembe kell venni. A megfelelő fogadó
rész megvalósításán kívül gondoskodni kell az alap közművek felvitelére a tetőtérbe.
2./ Az elvi engedélyezési tervet illetve a kivitelezéshez szükséges költségbecslést el kell
készíteni (közművek, parkoló, stb. költsége, esetleges bontás költsége).
Vizsgálni kell az épület teljes elbontását és az új építés költségét is.
3./ Felkéri a főépítészt, hogy 2015.március 5-ig készítse el az előző pontokban meghatározott
feladatokat és terjessze soron kívül a képviselőtestület elé. Gondoskodjon arról, hogy a
beruházás május végéig építési engedéllyel rendelkezzen. A képviselőtestület az
engedélyeztetési eljárás alatt bocsájtson ki ajánlati felhívást a kivitelező kiválasztása
érdekében. A kivitelezés várható befejezési időpontját augusztus végére kell tervezni.
4./ Az építési engedély finanszírozásának költségét a 2015.évi költségvetésben a közösségi
ház munkáira betervezett 5 millió Ft terhére biztosítja.
Határidő: 2015.március 5.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
5/ Gyógyhelyi központ kialakítását kívánja megvalósítani a Termáltó és Ökoparttól indulóan a
Disz téren keresztül a Termált úti promenádig. A programba bele tartozik a lebontott éttermek
helyén új rendezvénytér (fedett-nyitott) kialakítása, nyári fogadóépület két szintjének
hasznosítása, a nyári főbejárati épülettől nyugatra lévő területen rendezvényház építése, a
Dísztér felújítása, korszerűsítése, a promenád fejlesztése a fürdő déli főbejáratáig. A térség
parkolási rendjét, gondjait a tervezés során fel kell oldani, megoldás(oka)t kell rá keresni.
Javaslatot kell tenni a nyári főbejárati épület építészeti megjelenésének korszerűsítésére.
6./ Felkéri a főépítészt, hogy a február 25-i képviselőtestületi ülésre készítsen egy javaslatot:
nyers változatot a Gyógyhelyi központ kialakítására irányuló tervpályázati kiírásról. Majd a
főépítész javaslata által felállított (5-7 tagú) bíráló bizottság szakmai összetételét terjessze a
képviselőtestület elé. A benyújtott ötletek elbírálására április 30-ig kerüljön sor.
Engedélyezési terv elkészítésének tervezett határideje: 2015 július 15.

Gondoskodni kell arról, hogy legkésőbb augusztus 1-től olyan adatszolgáltatás álljon
rendelkezésre (terv, költségvetés), amely alapján a képviselőtestület el tudja indítani a
pályázat készíttetését, és hogy augusztus 30-ig befogadó nyilatkozattal ellátott építési
engedélyezési terv álljon rendelkezésre.
7./ Az ötletpályázat díjazásának, a bíráló bizottság tagjai honoráriumának és a terv
engedélyeztetési költségeinek fedezetét a Képviselőtestület a 2015.évi költségvetésének
tartalékának terhére biztosítja.
Határidő: 2015. február 25.- nyers változat a Gyógyhelyi központ kialakítására irányuló
tervpályázati kiírásról
2015. április 30.- A benyújtott ötletek elbírálása
2015. július 15.- Engedélyezési terv elkészítése
2015. augusztus 1.- adatszolgáltatás a pályázat elkészítéséhez
2015. augusztus 30.- építési engedélyezési terv rendelkezésre állása
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző, Kovács
Melinda településstratégiai referens
8./ Mivel a Fő utcára tervezett új Közösségi Ház funkcióját megvalósító épületet máshol és
más formában kívánja biztosítani, ezért az annak megvalósításához kapcsolódó határozatok
végrehajtására vonatkozó kötelezettségeket visszavonja, tehát nem valósítja meg a Fő utca 8.
szám alatt már engedéllyel rendelkező közösségi házat az eredeti terveknek megfelelően.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Tóthné Őri Ibolya
beruházási ügyintéző

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 17/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A képviselőtestület a Város Napi rendezvény sikeres megvalósítása érdekében:
1/ Az ünnepi műsort a Kertmoziban 2015. július 17-én 18:00 órakor rendezi meg.
Felelős: BLOKK vezető
Határidő: 2015. július 17.
2/ A költségekhez az Önkormányzat a 2015 évi költségvetésben 1.500 e Ft összeget biztosít,
amelybe a rendezvény biztosítás költsége kerüljön betervezésre.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
3/ A rendezvény biztosítása érdekében fel kell kérni civil biztonsági szolgálatot, amely
minimum 2 fővel álljon rendelkezésre.
Valamint fel kell kérni a Karosi polgárőröket, hogy legalább 6 fővel vegyenek részt a
rendezvény biztosításában.
4/ A szórakoztató rendezvények és az ellátás megszervezésére a Turisztikai Egyesületet kéri
fel. A település polgárai részére vendéglátást biztosít, amelynek tartalma egytálétel és ital.
Határidő: 2015. július 17.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Farkas Tibor BLOKK vezető
Krampek Mihály Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke
1. számú melléklet
Programok időpontjai, helyszínei és felelősei
időpont

Megnevezése

Helyszíne

Felelős

Július17. péntek 18:00 óra

Ünnepség

Kertmozi

Polgármesteri Hivatal, BLOKK

Július 17. péntek 19.00 óra

Ellátás

Sportcentrum

Turisztikai Egyesület, BLOKK

Július 17.19.00-24.00 óra

Bál

Gyógyfürdő tér

Turisztikai Egyesület

Július 18 -19.

24 órás úszás

Strandfürdő

Karos Sprint ÚK, Sportszervező

Július 17-19.

Szórakoztató p.

Gyógyfürdő tér

Turisztikai Egyesület

2. számú melléklet

VÁROSNAP 2015. várható költségei
Költség megnevezése
Zalakarosi sátor felállítására

Bruttó összeg

Készpénz/átutalás

80.000 Ft

Zalakomári sátor + 37 sör garnitúra

150.000 Ft

Rendezvény áramellátása, világítása

60.000 Ft

3 pincér

30.000 Ft

Bor 150 L

60.000 Ft

Kertmozi hangosítás

40.000 Ft

Virág

20.000 Ft

Meghívó, baba kendő, oklevél keretezés

80.000 Ft

Karos Park költségei

100.000Ft

(szállítás, őrzés, pakolás, személyzet)
Ellátáshoz alapanyag

410.000 Ft

Üzemanyag (aggregátor, gázpalack)

25.000 Ft

Dekoráció

30.000 Ft

Fotózás

15.000 Ft

Kitüntetések

250.000 Ft

Olesnoi delegáció szállása

150.000 Ft

Összesen:

1.500.000 Ft

Megjegyzés

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 18/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Hulladékszállításra vonatkozóan az alábbiakat javasolja elfogadásra:
1./ Felkéri a polgármestert, hogy a Zalaispa vezérigazgatójától kérjen egyértelmű minden
részletre kiterjedő tájékoztatást a hulladékudvarral kapcsolatosan elsősorban annak konkrét
befejezési határidejéről.
2./ A lakosság részére készüljön tájékoztató a hulladékszállítás költségéről (konkrét
számokkal), az egy kukára jutó ürítési díjról, összehasonlítást téve a környező települések
díjaival.
3./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelenleg ideiglenesen elhelyezett idegenek
által lerakott építési törmeléknek, (nem önkormányzati) hulladékoknak a Tsz major területéről
való elszállítatásáról legkésőbb 2015.március 31-ig. Az önkormányzat által elhelyezett
hulladéknak a bedarálását az önkormányzat szintén március végéig tegye meg. Ezt követően a
Karos-Parkot fel kell kérni a területet rendbetételére, majd azt követően fokozottan ellenőrizni
kell a területet, hogy ne kerüljön oda hulladék elhelyezésre. A rendbetétel olyan mértékű,
hogy a terület kaszálhatóvá váljon.
4./ A zöld hulladék tárolására a Karos-Park alakítson ki a tsz major erre legalkalmasabb
területén körbekerített részt, ahova 99 %-ban a Kft, 1 %-ban a lakosság hulladéka kerülhet, a
lakossági hulladékot ártalmatlanításra át kell adni a hulladékszállítónak. A hulladékok
szortírozását és a terület őrzését a közmunkásokkal kell megvalósítani. Egy darab a
Gyógyfürdő téren tárolt borházat kell a helyszínre telepíteni és rajta a szükséges átalakításokat
el kell végeznie lehetőleg a Karos-Parknak. A Karos Park nyesedékét vállalkozóval
energetikailag kell hasznosítani, a komposztálható részét komposztálni és azt a Karos Parknak
felhasználni.
5./A hivatal vizsgálja meg a hulladékudvarral és a Karos Park kezelésébe maradt lomb,
nyesedékkel kapcsolatban milyen feladatok megvalósítását tartalmazza a költségvetés, a nem
fedezett költségeket a tartalékból kell finanszírozni.
6/ A hivatal a Csetneki Ügyvédi iroda bevonásával 2015.április 30-ig a Zalamerenyei
hulladékudvar jogi helyzetét vizsgálja meg és tegyen javaslatot a képviselőtestület számára
annak rendezésére.

7/ Ajánlatot kell kérni a vezetékes víz kiépítésének költségeiről és a beérkezett előzetes
ajánlatokat a február 25-i képviselőtestületi ülésre be kell terjeszteni.
Határidő: 2015.március 30., április 30., 7. pont esetében: 2015. február 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési üi, Tóthné Őri Ibolya beruházási üi.,
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Csetneki Ügyvédi iroda.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 19/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. A Zala Megyei Önkormányzat kérését,- melyben anyagi támogatást kért a Zalavári
Történelmi Emlékpark fejlesztéséhez – támogatja 150.000,- Ft összeggel.
2. A támogatási összeget a 2015.évi nonprofit-szervezetek támogatására szolgáló
céltartalék terhére biztosítja.
3. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodás aláírására.
4. Fel kell kérni a Turisztikai Nonprofit Kft-t, hogy gondosodjon a turisztikai és
marketing anyagok elhelyezéséről, valamint az emlékhely honlapján link
elhelyezéséről.
Határidő: 2015.február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
Jámbor Tímea Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetője – 4.
pont vonatkozásában
Koma Ildikó - Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft ügyvezetőjének
értesítése

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 20/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Egyetért a Zalakaros Város Önkormányzata és a Nagykanizsa és Környéke Szociális,
Foglalkoztatási és Közművelődési Nonprofit Kft. között 2015. január 1 napjától 2015.
december 31. napjáig határozott időre kötendő megállapodás megkötésével.
2./ A KSH hivatalos lakosság szám alapján fizetendő szolgáltatás díját 19.967,-Ft/hó összeget
a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés 1. számú mellékletével megegyező tartalmú
megállapodás aláírására.
Határidő: 2015. február 20.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 21/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A közterületek elnevezésének, az elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás
szabályainak megállapításáról szóló 21/2014. (VIII.08.) önkormányzati rendelete alapján:
1/ A Zalakaros 2112 és 2113 hrsz-ú Zalakaros Város Önkormányzat tulajdonában álló kivett közút – megnevezésű közterületeknek:
Hegykapu út elnevezést adja.
2/ A Zalakaros, 1412, 2339 hrsz-ú és a 2284/2 hrsz-ú Zalakaros Város Önkormányzat
tulajdonában álló - kivett közút – megnevezésű közterületeknek:
Vasasdomb utca elnevezést adja.
3/ Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapított közterületnevek hivatalos használata érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 22/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Zalakaros, 559/2. és 558/1. hrsz-ú ingatlanokból közérdek hiánya miatt nem javasolja
területrészek megvásárlását és kisajátítását.
2/ A Rendezési Tervhez legyen melléklet, ahol egységes elvek alapján kezelve vannak azok a
területek, amelyeknek nincsen közúti kapcsolatuk vagy a kapcsolódó közútnak nincs
közvetlen közúti kapcsolata.
Határidő: azonnal – 1. pont
helyi építési szabályzat benyújtásának határideje – 2.pont
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Klie Zoltán főépítész
Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 23/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, „1. rész esetében: Vállalkozási szerződés keretében Termáltó és Ökopart
kialakítása az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú pályázati forrásból; A 2. rész
esetében: Vállalkozási szerződés keretében csúszda építése az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005
azonosítószámú pályázati forrásból” tárgyú, a nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános,
nyílt közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok közül az 1. Rész vonatkozásában az
eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja, ugyanis egyik
ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot. A rendelkezésre
álló anyagi fedezet mértéke: nettó 160.000.000,- Ft.
2./ A Vállalkozási szerződés keretében Termáltó és Ökopart kialakítása az NYDOP-2.1.1/F12-2012-0005 azonosítószámú pályázati forrásból tárgyú, nemzeti értékhatárt elérő értékű,
általános, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó
ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadja és amennyiben a szabályossági tanúsítvány
megérkezik, azt kibocsájtja.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert az ajánlattételi felhívás aláírására és az ajánlat és
dokumentáció kiküldésére a két ajánlattevő részére a szabályossági tanúsítvány megérkezését
követően haladéktalanul.
4./ A hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során a tárgyaláson
Novák Ferenc polgármester úron kívül Horváth Vencel, Szirtes Balázs képviselők, Czirákiné
Pakulár Judit alpolgármester vesz részt azt követően, hogy Bischof Zoltán projektmenedzser a
részletek vonatkozásában teljes körűen felkészít minden tagot a tárgyalás előtt, a zárt és
szigorúan bizalmas anyagot a delegáció rendelkezésére bocsátja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 24/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros Város Önkormányzata (8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.) ajánlatkérő által
lefolytatott, „1. rész esetében: Vállalkozási szerződés keretében Termáltó és Ökopart
kialakítása az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú pályázati forrásból; A 2. rész
esetében: Vállalkozási szerződés keretében csúszda építése az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005
azonosítószámú pályázati forrásból” tárgyú, a nemzeti értékhatárt elérő értékű, általános,
nyílt közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok közül a 2. Rész vonatkozásában az
eljárást eredményessé nyilvánítja és a Szabau-Szabadics közös ajánlattevőt hirdeti ki az
eljárás nyerteseként 55.200.000,- Ft + ÁFA ajánlati árral.
2./ Az építés költségét az önkormányzat a projekt 2015. évi költségvetéséből fedezi.
3./ Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
4/ A II. ütem tó és a megrendelt csúszdatervek vonatkozásában a tervek egyezetéséből
adódóan, nem megfelelő egyeztetés miatt, ha többletköltség jelentkezik az önkormányzatnál,
személyes felelősségre vonás és kártérítés azokkal szemben, akik nem vagy rosszul végezték
el.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 25/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Egyetért azzal, hogy a 2015. április 10-12-a közötti Puchheimi meghívásnak a polgármester
vezetésével az önkormányzat és a Fúvós együttes eleget tegyen.
2. A hivatalos delegáció költségét a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
3. A kulturális csoport kiutazásának költségeit a Civil Alapból fedezi.
4. A szakmai útról video felvétel készítésének lehetőségét meg kell vizsgálni.
Határidő: 2015. április 12.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Közérdekű hozzászólások:
Kötő Attila: A Szent István tér új járda felülete megsérült, tisztázni kell, hogy anyaghiba vagy
más ok miatt jön fel a felülete.
Novák Ferenc: Kérjünk jelentést a munkát végzőtől, mi okozhatja a hibát.
Horváth Vencel: Ne csak jelentést kérjenek, hanem intézkedni kell a kijavításáról. Elkészült a
kerékpárút, a mellette lévő erdő árutermelő erdő jelenleg. Sok kidőlt és bedőlt fa van, a sétáló
emberek nem éppen szépet látnak. A Karos Park Kft. a közmunkásokkal hozza jóléti erdőnek
tekintendő állapotba. A fákat össze kell szedetni, hogy a 2015-16-ban szociális célú tűzifaként
kezelhető legyen. A kitermelést követően a rászorulóknak a helyszínre kellene azonnal vinni.
Novák Ferenc: Megvan erre a kapacitás és szándék. Ha be tudnak menni a telepre, megteszik.
Felmérik a fa mennyiségét, és közösségi célra felhasználják. Egyetért, hogy ráfér a tisztogatás
és rendcsinálás, hogy kulturált környezet legyen.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 26/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A 316/2014. (XII.17.) számu képviselőtestületi határozat végrehajtására vonatkozóan az
alábbi döntést hozta:
1/ A BLOKK intézményvezetőjét szigorú írásbeli figyelmeztetésben kell részesíteni.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr Beke-Megál Izabella
2/ A BLOKK Szervezeti és Működési Szabályzatát el kell készíteni, valamint a BLOKK
intézményvezető kinevezési okmányát módosítani kell, úgy hogy a felelősségre vonás
alkalmazható legyen, és a február 25-i képviselőtestületi ülésre elő kell terjeszteni.
Határidő: 2015. február 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Farkas Tibor BLOKK vezető

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 27/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./Az Ajánlatok elbírálása „Zalakaros Város Önkormányzata részére tárhely
szolgáltatás biztosítása tárgyában „ javasolja, hogy a Telekomtól és a MediaCenter
Hungary Kft-től (Azonnal.hu weboldalt üzemeltető cég)ismételten árajánlatot kell kérni és a
február 25-i ülésre ismételten előterjeszteni.
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy az ajánlatok elbírálása vonatkozó javaslat elkészítésekor ne a
mérleg szerinti eredmény kerüljön figyelembe vételre, hanem az ajánlattevő tőkehelyzete
(saját tőke, jegyzett tőke aránya).
3./ Felkéri a jegyzőt, hogy a jogosultságok szabályozására vonatkozó rendelkezéseket
szíveskedjen a márciusi képviselőtestületi ülésig szabályzatba rögzíteni
Határidő: 2015. február 25.
2015. márciusi kt-i ülés (3.pont vonatkozásában)
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Dr Szentgyörgyvölgyi Eszter

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 28/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Az Ajánlatok elbírálása „Zalakaros Város Önkormányzata hivatali épülete 2. emeleti RACK
szekrényének átalakítása, áthelyezése tárgyában” előterjesztést a február 25-i ülésre
ismételten elő kell terjeszteni az alábbiak szerint:
1/ A Rack szekrény áthelyezésére vonatkozóan 3. opcióra ajánlatot kell kérni, melyben a
rack szekrény a folyosó végén gipsz kartonból létrehozott - gipsz karton, biztonsági vasbeton
háló, árnyékolás – szoba kialakításával valósul meg.
Határidő: 2015. február 19.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Dr Szentgyörgyvölgyi Eszter

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 29/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. „Az informatikai rendszergazda feladatok és tanácsadás feladatainak ellátására
vállalkozási szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat
érvényesnek találta.
2. Nyertes ajánlattevőként a Szigna Profit Kft. (8800 Nagykanizsa, Szepetneki u. 20/a)
bruttó 100.000,- Ft/hó átalánydíj összegű ajánlatát fogadja el.
3. Felhatalmazást ad a vállalkozási szerződés aláírására jelen ajánlat tartalmának
megfelelő tartalommal, valamint a rendszergazda- és szerviz feladatokat ellátó Y-Net
Kft-vel fennálló vállalkozási szerződés felmondására.
4. A szerződések teljesítésének finanszírozását a KÖH 2015. évi költségvetés dologi
kiadásai terhére biztosítja.
5. A szolgáltatás átadás-átvétel zavartalanságát biztosítani kell.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 30/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Ajánlatok elbírálása „Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestületi üléseinek
digitális jegyzőkönyvező rendszere telepítése feladatainak ellátása vállalkozási
szerződés keretében feladatainak ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott
ajánlatokat érvényesnek találta.
2. Nyertes ajánlattevőként a Globomax Zrt. (1155 Budapest, Wysocki u.1.) nettó
688.500.- Ft+Áfa összegű ajánlatát fogadja el, a szállított eszközök üzemgaranciája
fenntarthatósága mellett.
3. A szerződés megkötésére az általunk eddig használt eszközök minőségének és
technikai állapotának felülvizsgálata után kerülhet sor, azok beszámítása esetén, mint
költségcsökkentő tényezőket kell szerepeltetni az eredeti ajánlathoz képest.
4. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
5. A szerződések teljesítésének finanszírozását az Önkormányzat 2015. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja.
6. A szerződésszerű teljesítés kizárólag a telepítéshez és üzembe helyezéshez kapcsolódó
helyszíni oktatás és műszaki felügyelet biztosítása mellett fogadható el.
Határidő: a vállalkozási szerződésben meghatározott teljesítési határidő
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.

Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 31/2015. (II.12.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1. Ajánlatok elbírálása „Zalakaros Város Önkormányzata képújság üzemeltetése
feladatainak ellátása 2015. évben megbízási szerződés keretében”megbízási szerződés
keretében” tárgyú beszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat érvényesnek találta.
2. Nyertes ajánlattevőként Kulcsár Csongor 15.000 Ft összegű ajánlatát fogadja el,
átalánydíjas konstrukcióban.
3. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
4. A szerződések teljesítésének finanszírozását az Önkormányzat 2015. évi költségvetés
dologi kiadásai terhére biztosítja.
5. Felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi képújság üzemeltetéshez kapcsolódó és a
Karosnet Kft-vel fennálló megbízási szerződés felmondására.
Határidő: a szolgáltatás átadás-átvételi eljárással egybekötött 30 napos felmondási határidő
szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens
6/ Felkéri a jegyzőt, hogy levélben keresse meg a Gelka Hírtech Kft-t, hogy vizsgálja
felül a képújság üzemeltetésének helyet biztosító helyiséget, annak üzembiztonsági
szempontból való megfelelése céljából.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens
Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 32/2015. (II.12.) számú határozata:
A Képviselőtestület:
1. Ajánlatok elbírálása „Zalakaros Város Önkormányzata kép- és hangfelvétele
feladatainak ellátása megbízási szerződés keretében” tárgyú beszerzési eljárásban
benyújtott ajánlatokat érvényesnek találta.
2. Nyertes ajánlattevőként a Kulcsár Csongor 0.- Ft összegű ajánlatát fogadja el, az
esetenkénti egyéb rendezvények 3.000 Ft+Áfa/ óra díja mellett.
3. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
4. A szerződések teljesítésének finanszírozását az Önkormányzat 2015. évi költségvetés
dologi kiadásai terhére biztosítja.
5. Felhatalmazza a polgármestert a jelenlegi videó felvétel, szerkesztés, archiválás
feladataihoz kapcsolódó és a Karosnet Kft-vel fennálló megbízási szerződés
felmondására.
Határidő: a szolgáltatás átadás-átvételi eljárással egybekötött 30 napos felmondási határidő
szerint
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens
6. A képviselőtestületi ülésről készített felvételeket 5 évre visszamenőleg a hivatal
szerezze be, és ezeket a hivatal által használt szerverekre, informatikai eszközökre
telepíttesse fel. A következő felvételek hozzáférési és rendelkezési joga az
önkormányzatnál maradjon.
Határidő: Azonnal
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Kivonat: A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2015. február 12-i ülésének
jegyzőkönyvéből.

Képviselőtestület 33/2015. (II.12.) számú határozata:
A Képviselőtestület
1./ Felkéri a polgármestert, hogy az alpolgármester asszonnyal egyetértésben a
gyógyhelyfejlesztési koncepció és stratégia illetve az integrált településfejlesztési stratégia
elkészítése céljából soron kívül bocsájtson ki meghívásos eljárás keretében ajánlati felhívást,
majd a beérkezett javaslatokat a képviselőtestület következő ülésére terjessze elbírálás
céljából a képviselőtestület elé.
2./ Az 1. pontban meghatározott koncepció és stratégiák elkészítésének fedezetét a 2015.évi
költségvetésben tanulmánytervek készítésére nevesített céltartalék terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda településstratégiai m., Klie Zoltán főépítész, Magyarné
Kovács Judit pénzügyi osztályvezető.

Novák Ferenc s.k.
Polgármester

Szabóné Dr Csányi Marianna s.k.
Jegyző

A kivonat hiteles.
Zalakaros, 2015. február 26.
Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

