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Jegyzőkönyv
A Zalakaros Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
2014. június 20-án megtartott
Nyílt üléséről
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Jegyzőkönyv
Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2014. június 20-án 8,00 órai
kezdettel megtartott nyílt ülésén.
Jelen vannak: Böröcz József, Czirákiné Pakulár Judit, Deutschné Lang Erika, Süslecz Árpád
képviselők, Novák Ferenc polgármester, Kötő Attila alpolgármester, Szabóné Dr Csányi
Marianna jegyző, Torma László aljegyző.
Igazoltan távol van: Szirtes Balázs képviselő
Tanácskozási joggal jelen van: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető, Klie Zoltán
főépítész, Dr Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző,
Szijártóné Gorza Klára könyvvizsgáló, Rédics László HVB elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Koma Ildikó szervezési ügyintéző
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 4 képviselő az ülésen jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja: Böröcz József és Deutschné Lang Erika képviselőket.
Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot.
Képviselők 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a jegyzőkönyv
hitelesítőire tett javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Köszönti a megjelenteket és külön Tóth Ferenc képviselőjelöltet.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy új képviselő beiktatására kerül sor, akinek esküt kell tennie.
Ismerteti a meghívóban szereplő napirend előtti javaslatot.
Napirend előtt:

1/ Marton Tamás megüresedett képviselői helyére új képviselő beiktatása
Előadó: Rédics László HVB elnöke
2/ Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsági tag megválasztása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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3/ Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

1/ Marton Tamás megüresedett képviselői helyére új képviselő beiktatása
Előadó: Rédics László HVB elnöke

Novák Ferenc: Marton Tamás 2014. június 6-án írásban benyújtotta a képviselői tagságáról
lemondását, új képviselőt kell ezért választani. Felkéri a HVB elnökét, hogy ismertesse a
HVB döntését.
Rédics László: Ismerteti a HVB határozatát.
Novák Ferenc: Eskütétel következik.
Tóth Ferenc letette az esküt.
Rédics László: Átadta a megbízólevelet Tóth Ferenc részére.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Tájékoztatja Tóth Ferencet, hogy 30 napon belül
vagyonnyilatkozattételi kötelezettsége van, amelyről már írásban is értesítésre került.
A dokumentumokat átadja számára.

2/ Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottsági tag megválasztása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: A Pénzügyi, Városfejlesztési és
megválasztására kerül sor.
Javasolja, hogy Tóth Ferenc a bizottság tagja legyen.

Humánpolitikai

Bizottság

tagja

Kérdi Tóth Ferencet, elfogadja-e?
Tóth Ferenc: Vállalja a bizottsági tagságot.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel hogy a képviselőtestület elfogadja-e, hogy Tóth Ferenc a
bizottság tagja legyen.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 120/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság tagjának
Tóth Ferenc (8749 Zalakaros, Alsóhegyi u. 9. ) képviselőt választja.

3/ Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság elnökének megválasztása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: A Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság elnöke
megválasztására kerül sor.
Javasolja, hogy Böröcz József képviselő legyen a bizottság elnöke.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 121/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság elnökének
Böröcz József (8749 Zalakaros, Hegyalja u. 91.) képviselőt választja.
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Novák Ferenc: Ismerteti a napirendi javaslatot.

Napirend:

1.
Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
2. A 2014.évi költségvetés I. sz. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
3.
Az államháztartáson kívüli
rendelkezések Ör. megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester

forrás

átvételére

és

átadására

vonatkozó

4.
Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004.
(IV.21.) Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
5.
Lakás /nem lakás/ céljára szolgáló Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
6.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló Ör. megalkotása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
7.
A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet
Ör. megalkotása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
8. HÉSZ módosítás
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
9.
2015. évi helyi adótételek megállapítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
10. Karospark Kft. részére pótbefizetés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
11.
Elismerések adományozása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
12.
Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
13.
Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Felkérésre Tóth Árpád rendőrőrs parancsnoka
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14.
Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi ház és Könyvtár óvodai csoportszám
meghatározása (a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 83§ (2)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
15.
Nyári gyermekétkeztetésről beszámoló
Előadó: Novák Ferenc polgármester
16.
Tájékoztató a Turisztikai Egyesület 2013. évi gazdálkodásáról
Előadó: Czimondor Nándor egyesület elnöke
17.
Internet, telefon ajánlati felhívás ajánlatok elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
18.
A 257/2013. (XI.21) sz. határozat módosítása-273 hrsz. adás-vételi szerződés
módosítása illetve kötelezettségvállalás a Varga & Family Kft. javára
Előadó: Novák Ferenc polgármester
19.
Zalakaros 350/1. hrsz. értékesítése (Major János)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
20.
Zalakarosi BLOKK vezetői pályázat elbírálása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
21.
Zalakarosi KÖH SZMSZ módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
22.
Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
Kerékpárút II. ütemhez kapcsolódó területek megszerzésének ügye
ZÁRT
Előadó: Novák Ferenc polgármester
23.

24. Kerékpárút II. ütemhez kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és
projektmenedzsment ajánlati felhívás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
25.
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek és etikai eljárás szabályai
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
26. Zalakaros, Liget u. 37. szám alatti Óvoda és Bölcsőde közti belső tér lefedés
kivitelezési munkáira kiírt árajánlatok elbírálása
ZÁRT
Előadó: Novák Ferenc polgármester
27. Ajánlattételi felhívás a Termáltó és ökopart következő ütemének kivitelezési
munkáira
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Előadó: Novák Ferenc polgármester
28. Bölcsőde épület átépítés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
29. Hulladékudvar közmű építés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
30. Közfoglalkoztatási program indítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
31. Kérelem a 261/24. hrsz-ú ingatlan tárgyában
Képviselőtestületi határozat módosítása)
Előadó: Novák Ferenc polgármester

(A 118/2014.(VI.05.) számú

32. A Szabau Invest Építőipari, Idegenforgalmi Kft-vel a Termáltó kialakítására kötött
vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
33. Dr Oláh Eszter fogorvos kérelme
Előadó: Novák Ferenc polgármester
34. Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
35. Külföldi kiküldetés engedélyezése (Olesno)
Előadó: Novák Ferenc polgármester

Novák Ferenc: Több napirend tárgyalásához meghívottak vannak, ezért a tárgyalási sorrend a
meghívottak érkezésének megfelelően alakul.
Szavazásra teszi fel a napirendi javaslatot az ügyrendi javaslattal.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
javaslatot az ügyrendi javaslattal elfogadta.
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Napirendek tárgyalása:

1/ Polgármester beszámolója
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: A közterület felügyelő kiesik több hónapra a munkájából, nem lehetne-e
helyettesítését megoldani?
Szabóné Dr Csányi Marianna: A közterület felügyelet ellátása csak szakképzett közterület
felügyelővel történhet, képesítés nélküli személyt nem lehet bevonni a feladatok ellátására,
nem járhat el hivatalos személykén, közterület felügyelői vizsgával kell rendelkeznie.
Határozott időről van szó, aminek időtartamát nem tudjuk, 2-3 hónapra képzett közterület
felügyelőt nem fogunk találni. Annyit tehetünk, hogy képzettséggel nem rendelkező embert
kérünk fel megbízás keretében, hogy segítse a munkát, információt szolgáltasson az egy fő
közterület felügyelőnek. Egyéb lehetőség jelenleg nincs. A polgárőrség és rendőrség munkája
is válhatna most aktívabbá. A rendőrség tájékoztatója során elmondja, hogy a közterület
felügyelet együttműködésével végzi munkáját, most több segítséget várunk tőlük.
Böröcz József: Felhívja a képviselők figyelmét, hogy ők is segítsék a pár hónapban a
feladatot, járjanak nyitott szemmel.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a polgármester beszámolóját az elhangzott kiegészítéssel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 122/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A Polgármester beszámolóját elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az egyik közterület
felügyelő munkába állásáig segítsék az egy fő munkában lévő közterület felügyelő munkáját.
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2/ A 2014.évi költségvetés I. sz. módosítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 26/2014. (VI.11.) számú határozata:
A bizottság:
A 2014.évi költségvetés I. sz. módosítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra a képviselőtestület számára.

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 52 /2014.(VI.11) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag elfogadásra ajánlja a Képviselőtestületnek a 2014.évi költségvetés I. számú
módosítását az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
Novák Ferenc: A könyvvizsgáló elfogadta a módosítást.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotja:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 14/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

3/ Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezések
Ör. megalkotása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 53 /2014.(VI.11) számú határozata:
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A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra az államháztartáson kívüli
forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló önkormányzati
rendeletet.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 27/2014. (VI.11.) számú határozata:
A bizottság:
Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezések című
önkormányzati rendelet-tervezetet az előterjesztésnek megfelelően javasolja a
képviselőtestület számára elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 15/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendeletét Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

4/ Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 10/2004. (IV.21.)
Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Pontosításra és kiegészítésre került a rendelet, amelyet ismertet.
A köztartozásra vonatkozó kiegészítés vonatkozásában kérdi, mi a véleménye a
képviselőtestületnek?
Czirákiné Pakulár Judit: Maximálisan egyetért ezzel, viszont másik módosítás is van,
javasolja, hogy ha lehet a régi variációt is tartsák meg, a „hosszabb időn át” kifejezést, és a
„legalább 5 éve” kifejezést is tartsuk meg. A „legalább 5 év” minimumként maradjon meg, de
a „hosszabb időn át” is kerüljön figyelembe vételre.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzott javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.

Novák Ferenc: A plakettek vonatkozásában dönteni kell.
Farkas Ferenc szobrászművész elkészítette a tervezeteket.
A plakett hátulján lenne Zalakaros város címere, a kitüntetés megnevezése, név és dátum.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: A plakett elején lenne a 4 szimbólum, szembe nézve a plakettet baloldalon a
szőlő motívum, középen az új templom, jobb oldalon kannavirág, alul meg víztükör motívum
szerepelne. Bronzból készülne a plakett, és disz dobozban kerülne elhelyezésre.
Süslecz Árpád: Fontos a 4 elem ötvözése, Zalakaros múltját kísérte a szőlő, ezért fontos és ne
hagyjuk el, a jelent, jövőt tükrözné a 4 egység.
Czirákiné Pakulár Judit: A polgármester javaslatával egyetért, a rajzok összekombinálásával,
ilyen variáció is kellett volna.
Klie Zoltán: A művész úr jól rajzol. Javasolja, hogy ha a végleges plakett készül, minél
stilizáltabb legyen a plakett, kevés vonallal, lényegre törően.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a plakett tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a plaketttervezetet elfogadta.

Deutschné Lang Erika: Czirákiné képviselő 5 évre vonatkozó javaslatánál nem egyértelmű,
hogy az összes kitüntetésre gondolt, vagy csak a díszpolgári címnél?
Czirákiné Pakulár Judit: Mindegyiknél javasolja.
Deutschné Lang Erika A sportnál megfontolná, mivel jellemző, hogy egyszeri kimagasló
világ vagy országos versenyen ér el sikert valaki, ezért itt meg kell fontolni a megkötést.
Novák Ferenc: Egyetért a felvetéssel.
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Czirákiné Pakulár Judit: Egyetért, de a Zalakaros vendéglátásánál is lehet mérlegelni, akár
egy éves dolog is felmerült, ezeket alaposabban át kellene gondolni. A díszpolgárinál
javasolja a régebbi érdemeket figyelembe venni. Mérlegelni kell akkor.
Novák Ferenc: Mérlegelni kell a felmerült javaslatokat. Vannak kitüntetések, pl. sport, kultúra
területén, amelyek egy alkalomra szólnak.
Böröcz József: Egyes díjaknál meg kell nézni szigorúan, hogy mely esetekben lehet elérni.
Novák Ferenc: Például a Zalakaros közszolgálatáért, Zalakaros kultúrájáért kitüntetésnél is
hosszabb jellegű életművet kell nézni.
Szavazásra teszi fel a „hosszabb időn át” kifejezés meghagyását is.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezet egészét.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 16/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendeletét a Kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 10/2004. (IV.21.) Ör. módosításról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

5/ Lakás /nem lakás/ céljára szolgáló Ör. módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 28/2014. (VI.11.) számú határozata:
A bizottság:
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A Lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/2006. (IV.21) számú önkormányzati rendelet és
az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló
15/2005.(VI.10.) számú önkormányzati rendelet módosítását és határozati javaslatot az
előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra.

Czirákiné Pakulár Judit: Mennyibe fog kerülni a rendőrök lakhatása, a bútorzat, elkészült-e a
költségvetés?
Novák Ferenc: A régi bútorzat maradhat benne, plusz költséget nem jelent. A lépcsőház
átalakítására a későbbiekben szükség lesz, a következő években.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 17/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendeletét A Lakások és helyiségek bérletéről szóló 10/2006. (IV.21)
számú rendelet és az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérletéről szóló 15/2005.(VI.10.) számú rendelet módosításáról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

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

Képviselőtestület 123/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Egyetért a készenléti rendőrök Zalakarosi jelenlétével és gondoskodik azok megfelelő
elhelyezéséről.
2. A Hegyalja u.45. szám alatti, Rendőrőrs épületében található 69 m2 alapterületű 3
szobás lakást térítési díj nélkül használatba adja 6 fős rendőri állomány elhelyezése
céljából. 2014.07.01-2014.08.25. közötti határozott időre.
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3. Az ingatlannal kapcsolatosan keletkező rezsiköltség (közüzemi díjak) és a szolgálatot
teljesítő rendőrök étkeztetési díjának pénzügyi fedezete Zalakaros Város
Önkormányzat 2014.évi költségvetésében rendelkezésre áll.
4. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ingatlan fenti célokra való alkalmassá
tételéről (berendezési tárgyak elhelyezése, takarítás stb.,).
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: dr. Szentgyörgyvölgyi Eszter jogi referens, Magyarné Kovács Judit
pénzügyi osztályvezető)

6/ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló Ör. megalkotása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 29/2014. (VI.11.) számú határozata:
A bizottság:
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetet javasolja a
képviselőtestület számára elfogadásra azzal, hogy
- a lomtalanítás évi egy alkalommal továbbra is ingyenes legyen.
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 49 /2014.(VI.11) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a Hulladékszállítási
közszolgáltatási szerződésről szóló előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat azzal a
kiegészítéssel, hogy a lomtalanításra vonatkozó díjtételekre vissza kell térni a
Képviselőtestületi ülésen a Zalaispa vezetőjének jelenlétében

Novák Ferenc: Jegyző asszony javasolja, hogy a lomtalanítást a Zalaispa szerződés
napirenden belül tárgyalja meg a képviselőtestület.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Kérdés, hogy a Zalaispával meg tudunk-e állapodni, hogy a
lomtalanítást díjmentesen vállalja, akkor ez kerül az ör-ben rögzítésre, ha nem akkor a
szerződés mellékletét képező összeg kerül be az ör-be.
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Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 18/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendeletét A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

7/ A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet Ör.
megalkotása
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 30/2014. (VI.11.) számú határozata:
A bizottság:
A helyi környezet védelméről és a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet-tervezetet
az alábbi kiegészítéssel javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára:
- Május 1-től október 15-ig legyen tűzgyújtási tilalom.
- Október 16-tól április 30-ig heti egy napon, hétfői napon lehessen avart és kerti hulladékot
égetni
- A javaslat elfogadása esetén a lakosságot tájékoztatni kell a tűzgyújtás szabályairól.
- A jogszabály be nem tartását szankcionálni kell.

Novák Ferenc: A bizottsági javaslat meghatározta, hogy a hét egy napján lehessen tüzet
gyújtani, megfontolásra ajánlja ezt.
Böröcz József: Aggálya, hogy csak hétfőn lehet égetni, hétvégén sokan jönnek
üdülőtulajdonosok, nem ért ezzel egyet. Nem probléma, ha októbertől áprilisig hulladékot
éget valaki bármelyik nap. Javasolja nem korlátozni.
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Kötő Attila: A probléma több településen felvetődött, minden településen más megoldást
találtak erre. A lakosság és a civil szervezetek véleményét ki kell kérni. Utána határozzon
erről a testület.
Novák Ferenc: Októbertől aktuális lesz ez a téma. Ő sem ért csak a hétfővel egyet.
Czirákiné Pakulár Judit: Lehet több nap is kijelölve, de előnyös a szabályozás, lehet rá
készülni, lehet tervezni, az emberek tudnak időzíteni. Vannak olyan részek, pl. ahol ő lakik, a
ruhák mosásakor kitereget, a hegyen valaki éget, és a ruhák füstösek lesznek. Innen
származott az ötlet. Más településen is van ez a gyakorlat. Elfogadja, hogy a
telektulajdonosok hétvégén jönnek, de minden napot nem javasol. A hét egyik felében
lehessen pl. kiteregetni a ruhákat. A turizmust is figyelembe kell venni.
Tóth Ferenc: Egyetért, hogy ebben az időszakban bármikor lehessen égetni, októbertől
áprilisig. A szélirányt kellene figyelembe venni, amikor a városba nem viszi a füstöt a szél,
mindenki akkor tüzeljen, amikor pl. délnyugati szél van, ezt tartsák be az emberek. Olyan
rendeletet kell hozni, amit be lehet tartani.
Böröcz József: Októbertől az időjárás is közbeszól, aki, amikor összeszedi a hulladékot, nem
biztos, hogy egy hét múlva meg tudja gyújtani, meg is ázhat eső esetén.
Süslecz Árpád: Fontos, hogy legyen meghatározott idő kijelölve, pl. szombati nap is legyen
kijelölve. De minden nappal nem ért egyet, rendet kell tenni, az emberek motiválhatók,
megszokják a szabályozást. Az embereknek kialakul az az értéktrendjük, hogy bizonyos
napokon lehet azzal számolni, hogy moshat, kiteregethet, úgy hogy a ruhák ne legyenek
füstösek.
Fontos, hogy a lakosság minden ügyben mondhassa ki véleményét, kérjék ki, ő is javasolja ez
ügyben és más ügyben is minden esetben.
Kötő Attila: Egyetért Süslecz képviselővel, kiterjesztené a szondáztatást azzal, hogy a
zöldnyesedékek gyűjtése is lehetővé válik, legyen-e tüzgyujtási lehetőség egyáltalán a
gyógyüdülőhelyen, mivel a hulladékudvar kiváló a nyesedékek begyűjtésére, így nem is lesz
fontos az égetés már. A kérdőív ezt is tartalmazza.
Novák Ferenc: Felmerült az időbeni korlátozás a tüzgyujtásra vonatkozóan. Alapvetően új
helyzet lesz a hulladékudvar megépítésével, és időbeni korlátozás legyen, ne a hét minden
napján lehessen tüzet égetni. A képviselőtestület korlátozni kívánja időben a tüzgyujtást
ebben az időszakban. A fórumokon jelezni szükséges ezeket, véleményt kikérni. Október 15.
utáni dologról van szó, addig megépül a hulladékudvar, a vélemények kikérését követően
döntsünk erről. Határozati javaslat: meg kívánja vizsgálni, annak lehetőséget, hogy időben
korlátozza a tüzgyujtás tilalmát október 16-tól április 30-ig a lakosság véleményét kikérve, és
a hulladékudvar kiépítését követően kíván dönteni erről. Az új képviselőtestület hozza meg a
döntést erről a szándékról.
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Tóth Ferenc: Volt ebből probléma Zalakaroson, vagy egyedi eset a füstölés?
Novák Ferenc: Tapasztalta ő is többször, hogy mosáskor égetnek és be kell szedni a ruhákat.
Egyetért a szabályozással.
Czirákiné Pakulár Judit: A lakosság megfelelő tájékoztatásával és véleménye kikérésével
megoldható a probléma, bosszúságsorozattól lehet így megóvni a település lakóit. Ha
megszokják az emberek a szabályozást, nem lesz probléma, a környező településeken is így
van. Kompromisszumos megoldást kell találni.
Novák Ferenc: Javasolja az rendelet-tervezet elfogadását, és a határozati javaslatot is.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 19/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendeletét A helyi környezet védelméről és a közterületek
tisztántartásáról.

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, amit megfogalmazott október 30-i
határidővel.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 124/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Meg kell vizsgálni a tűzgyújtás tilalom november 16-tól április 30-ig időben korlátozásának
lehetőségét.
Erre vonatkozóan lakosság véleményét ki kell kérni.
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A lakosság véleményét figyelembe véve a Képviselőtestület a hulladékudvar kiépítését
követően hozza meg döntését.
Határidő: 2014. október 30.
Felelős: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
Operatív felelős: Bognár Ottó

8/ HÉSZ módosítás
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/

Novák Ferenc: Ismerteti az előterjesztést. Kéri támogatni.
Szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotja a 20/2014. (VI.21.)
önkormányzati rendeletét A Zalakaros város közigazgatási területének HELYI
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 12/2002. (VIII. 16.) rendelet módosításáról

(A rendelet hiteles szövege a jegyzőkönyv melléklete.)

9/ 2015. évi helyi adótételek megállapítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 31/2014. (VI.11.) számú határozata:
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A bizottság:
A 2015. évi helyi adótételek megállapítását az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra a képviselőtestület számára.
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 54 /2014.(VI.11) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a 2015. évi helyi adótételek
megállapításáról szóló előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 125/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A képviselőtestület 2014. évre a már érvényvényben lévő adómértékeket változatlanul hagyja,
emelést nem történik, egyik adónemben sem.
Határidő: 2014. október 31.
Felellős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző

10/ Karospark Kft. részére pótbefizetés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 51 /2014.(VI.11) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja
a Képviselőtestületnek elfogadásra Karospark Kft. részére
pótbefizetésről szóló előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat azzal a kiegészítéssel,
hogy a Karos Park Kft készítsen az 5 millió forint felhasználásáról egy felhasználási tervet és
lehetőleg eszköz fejlesztési célra fordítsa az összeget, ami az eredményszemléletet javítja.
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Novák Ferenc: Az eredmények vonatkozásában a veszteség fedezetére intézkedést tettünk.
Ennek felhasználására tett a bizottság javaslatot. Részben törvényi kötelezettség és a Karos
Park Kft. helyzetét tudjuk javítani.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 32/2014. (VI.11.) számú határozata:
A bizottság:
A Karospark Kft. részére vonatkozó pótbefizetést az előterjesztésnek megfelelően javasolja
elfogadásra.
Novák Ferenc: Javasolja egy összegben július 31-ig a Kft. részére kifizetni az általános
tartalék terhére.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 126/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1./ Zalakaros Város Önkormányzata a Karos Park Kft részére a veszteségek fedezetére 5
millió Ft pótbefizetést teljesít, melyet egy összegben bocsát a Kft rendelkezésére 2014.július
31-ig.
2/ A Karos Park Kft készítsen az 5 millió forint felhasználásáról egy felhasználási tervet és
lehetőleg eszköz fejlesztési célra fordítsa az összeget, ami az eredményszemléletet javítja.
3/ A pótbefizetés pénzügyi fedezetét a 2014. évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja.
Határidő: 2014. Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

11/ Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről
Előadó: Felkérésre Tóth Árpád rendőrőrs parancsnoka
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

20

A napirend tárgyalásánál jelen van Molnár József Nagykanizsai rendőrkapitány és Tóth Árpád
Zalakarosi rendőrőrs parancsnok.

Novák Ferenc: A képviselőtestület a rendőrség feletti lakást biztosítja a rendőrök számára, a
testület döntött erről.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 34/2014. (VI.11.) számu határozata:
A bizottság:
A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően
javasolja elfogadásra a képviselőtestület számára.
Novák Ferenc: A rendőrségnek nagy szerepe van a település közbiztonságának megőrzésében.
Molnár József: Zalakaros város erőn felül tesz azért, hogy a település közbiztonsága olyan
szintű legyen amilyen most. Nemcsak Zalakaros város érzi pozitív hatását ennek, hanem a
kistérségbe tartozó összeg többi település is.
Ismerteti az előterjesztését, a statisztikai adatokat.
5 első éves rendőrtiszti kolléga érkezik július hónapban, akik szakmai gyakorlatukat teljesítik
Zalakaroson. Felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt hónapokban több alkalommal
előfordult a szállodákban a vendégek részére elkövetett lopás. Megkeresték a szálloda
üzemeltetőket, hogy szigorítsák a belső szabályokat, sajnos nem mindig tudják bizonyítani,
hogy ki követte el az adott cselekményt.
Ittas vezetés, tilosban parkolással szemben szigorúan fel lépnek a jövőben is. Parkolási díjat
nem szednek Zalakaroson, a vendégek parkoljanak olyan helyen ahol szabad, 10 perces séta
nem sok, nem indok a tilosban parkolás.
Köszöni az önkormányzat támogatását, külön polgármester és alpolgármester támogatását.
Novák Ferenc: Megköszöni a tájékoztatást, közös érdek a jól együttműködés.
Deutschné Lang Erika: A tájékoztató 94. sorában egyéb lopásnál 39 a szám, mi ez, mit takar
az egyéb lopás? Részletes tájékoztatást kér erről.
Molnár József: Nem betöréses, nem lakás, nem termény lopás, pl. ide tartozik ha bekerített
helyről fémtárgyakat tulajdonítanak el, mobil telefon ellopás, pénztárcsa ellopás, ez a
legszélesebb kategória. Ezek nem férnek bele a többi kategóriába. Nem sok ez a
bűncselekmény szám éves szinten, ha azt nézzük, mennyi ember fordul meg a településeken
és mennyi a lakosság. Évekkel ezelőtt 170 környéki bűncselekmény szám volt, évről-évre
csökken ez.
Novák Ferenc: A statisztikában 2300 főre osztják le az elkövetések arányát, nem veszik
figyelembe a vendégek számát, akik itt üdülnek.
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Böröcz József: A tilosban parkolásra felhívja a helyi őrsparancsnok figyelmét. Gratulál a
munkájához, a helyiek biztonságosan közlekedhetnek, köszöni munkáját.
Tóth Árpád: Továbbra is a helyi prioritásokat figyelembe veszik a tilosban parkolókkal
szemben.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A közterület felügyelet létszámhiánnyal küzd, 1 fő dolgozik a
nyáron. Kéri a rendőrőrsöt, hogy még jobban figyeljenek oda, segítsék a közterület felügyelet
munkáját, mivel nem tudnak közterület felügyelőt beállítani néhány hónapra. Két közös
feladat volt a közelmúltban a rendőrséggel, a két választás és még lesz egy, ahol aktív
közreműködésükre lesz szükség. Ebben végzett munkájukat is megköszönik. Kéri az őszi
választásokon is odafigyelő közreműködésüket.
Tóth Ferenc: Felhívja a figyelmet két veszélyhelyzetre. A kerékpárútra a sportszálló előtt, a
gyalogosok átsétálnak a sárga jelzésen, pedig pár méterre zebra van. A táblát felül kell
vizsgálni, a fürdő vendégháztól a bicikliházig, hogy a zebrán menjenek át. A gyalogosok nem
tudják a sárga és a fehér között mi a különbség.
Molnár József: A gyalogos védett szinten megy át, ha tele lenne Zalakaros zebrával, akkor
sem használnák tapasztalat szerint. A büntetés nem használ szerinte, nem használ a település
hírnevének. A Termál úton folyamatosan kinn vannak ők, próbálják a gépkocsikat lassítani. A
statisztika szerint a Termál út nem veszélyes, a gyalogos elütés pedig a zebrán volt, amikor
volt. Az üdülővendégek azért jönnek, hogy jól érezzék magukat a településen, a napi életét
nem szereti, hogy szabályozzák, pihenő üzemmódban vannak, ebből adódnak a problémák,
hogy nem tartják be a szabályokat. A folyamatos mérésekkel az autósokat visszaszorítják a
gyorshajtás terén, ezzel a gyalogosok védve vannak. 30-astáblánál mérnek a rendőrök, ők
ilyen mérést csak az 50-es táblánál mérnek. Több gyalogos átkelőt nem lehet felfesteni. Ma is
6 gyalogost látott, aki rossz helyen kelt át, amikor a hivatalba jött.
Javasolja az önkormányzatnak, hogy egyeztetést hívjanak össze, nézzék át, hogy a településen
milyen táblák vannak, hova szükséges még kitenni. Nem a rendőrség teszi ki a táblát, nem ők
festik a zebrát, de közreműködnek ebben, szakmai indokok alapján adja csak jóváhagyását.
Novák Ferenc: Indokolatlanul kirakott táblák vonatkozásában, rendőrségi következményeiben
is legyen rugalmas, mivel gyakran olyan táblák kerülnek ki, amik nem a valós helyzetet
tükrözik. Egyetért a kapitánnyal, ha a kerékpáros átkelőt gyalogosátkelőnek használják, de
egyfajta védelmet jelent ez is a gyalogosoknak. Az önkormányzat többször kérte a
közútkezelőtől, hogy a fürdő vendégház alatti területen zebrát létesítsenek, elutasították már
többször ezt. A kerékárut kötelező átvezetőse történt csak meg.
Deutschné Lang Erika: Ő is ezt szerette volna elmondani, hogy a kerékpáros centrum
megközelítése hogy megoldott, a kamerák a 30-as tábláknál nem mérnek, de idegen rendőrök
mérhetnek.
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Molnár József: A sebesség mérést sokan félreértik. Az objektív felelősség óta a statisztika
javult. A sebességmérés nem pénzbeszedés, a kollégáknak nincs olyan kötelezettsége, hogy
meghatározott számu bírságot kell beszedni. Építési területen nehézkes is mérni, akkor
mérnek csak, ha a sebességhatár balesethelyzeteket teremt, nem vadásznak, nem keresik a
lehetőséget, hogy a 30-as táblákat kihasználva megbüntessék az állampolgárokat. Ilyenre nem
adott utasítást a kollégáknak. Idegenből is jöhetnek kollégák, útirány szerint és meg van adva
mit kell mérni, de tőlük kérnek információt hogy mit kell mérni és hol. A traffipax a
balesetben elhunytak és sérülések számának csökkenése miatt van, nem pénzbeszedés.
Kötő Attila: A KRESZ szabályainak megfelelő táblát tegyenek ki építkezés során, már
többször kérték az építkezőket. Kéri, hogy a kmb-s járőr figyelmeztesse az ott lévő
munkásokat, hogy megfelelő táblát tegyenek ki. Ne legyen indokolatlan korlátozás, vagy
kinnfelejtett tábla, már többször szóltak ők eredménytelenül. Az építkezések az
idegenforgalmi szezonban zavarni fognak, és nem kell indokolatlan sebességkorlátozás.
Molnár József: A közlekedési hatóság forgalomtechnikai tervet hagy jóvá, ezt bekérik, és
megnézik, hogy hol kell a táblákat elhelyezni. Az építkezésnél kitett táblák nem mindig jól
vannak kitéve, ezzel egyetért. A kivitelezőt meg fogjuk keresni. A közlekedési hatóság által
jóváhagyott forgalomtechnikát ők sem bírálhatják felül, de megvizsgálják, hogy a forgalom
technikát mennyire tartják be.
Novák Ferenc: Az életszerűséget kell figyelembe venni, javasolja.
Megköszöni a rendőrség végzett munkáját.
Szavazásra teszi fel a tájékoztató elfogadását.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 127/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztatót az előterjesztésnek megfelelően
elfogadja.

Czirákiné Pakulár Judit kéri, hogy mivel el kell mennie az ülésről, interpellálhasson.
Novák Ferenc: Egyetért a képviselő asszony kérésével.
23

Interpelláció
Czirákiné Pakulár Judit: Sokan jelezték részére: a fürdő új gasztro fejlesztés üzemeltetése
kérdéséről van szó. Kiszolgáló rendszerű lett az idei évtől, sok vendégnél merült fel, hogy
egészségi állapotából és egyéb okból nem megfelelően tudja igénybe venni a szolgáltatást,
hosszú a várakozási idő, sokat kell sorba állni. A következő ülésre helyzetfeltáró vizsgálatot
végezzenek, megoldási javaslatot is találjanak, hogy másfajta kiszolgálást tudjanak az
emberek igénybe venni. Sok elégedetlen vendég van emiatt.
Novák Ferenc: A felvetést átadja a fürdő vezetésének, már többször előjött a probléma.
Írásban tájékoztatni kell a képviselő asszonyt a felvetéséről.
Felkérjük a fürdő vezetését, 2 héten belül írásos választ adjon Czirákiné Pakulár Judit
képviselő asszony részére.

Czirákiné Pakulár Judit az ülésteremből távozott.

12/ Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötése
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van Bránát-Bándli Edina Zalaispa képviselője.

Magyarné Kovács Judit: Felkérte a gazdasági vezetőt, hogy adjon tájékoztatást, mennyibe
került a lebonyolított lomtalanítás. 230 eFt-ba került ebben az évben + Áfa.
Bránát Bándli Edina: Az előterjesztést kiegészítendő a bruttó 1,5 millió támogatásról nem
kaptak értesítést még, a lerakás járulék fizetési kötelezettség ennél jóval magasabb.
Böröcz József: Az 1,5 millió Ft elég segítség a Zalaispának véleménye szerint. Javasolja,
hogy a lomtalanítást még vállaljuk be az idén.
Magyarné Kovács Judit: Meg tudják oldani a költségvetésből.
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Szabóné Dr Csányi Marianna: Julius 1-től lép a szerződés életbe és már megvolt a
lomtalanítás.
Novák Ferenc: Jogilag lehetséges, hogy visszamenőleg megtérítjük a Zalaispának.
A támogatást ennyivel növeljük meg, javasolja, az 1,5 millió Ft-ot a 230 eFt-tal + Áfa,
egészítsük ki. Szavazásra teszi fel a javaslatát.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Az ör-ben a lomtalanítást hogy fogalmazzák?
Novák Ferenc: Javasolja, hogy 2015-re a lomtalanítás legyen a szerződésben, egy évben
egyszer és ingyenesen, és egyszeri döntésünkkel 1,5 millió Ft és 230 eFt +Áfa-val
kiegészíteni.
Süslecz Árpád: Az ügyrendi bizottság javasolta, hogy a lomtalanítás évi egy alkalommal
ingyenes legyen továbbra is.
Ez most kivételes alkalom, hogy 230 eFt+ Áfa-t kap a Zalaispa.
Bránát-Bándli Edina: Az 1. sz. melléklet tartalmazza a díjakat, ez nem a szerződésbe kerülne
be, hanem a 2014.évi elszámolási módba. Nem szerződés módosítás ez.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi a határozati javaslatot. Forrása a tartalék terhére.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 128/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1. Jóváhagyja a Zalakaros Város Önkormányzata, a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási
Társulás és a ZALAISPA Nonprofit Zrt közötti, az előterjesztés szerinti tartalmú
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
2. A költségvetés elfogadásakor a 16/2014. (II.05.) számu határozat alapján a
ZALAISPA Nonprofit Zrt. részére megítélt 1,5 millió Ft-on kívül (mely kiutalásra
még nem került) további, a működés támogatási céljára bruttó 292 eFt összeget
biztosítunk.
3. Felhatalmazza a polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés és
támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. június 30.
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Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Bognár Ottó településüzemeltetési ügyintéző

13/ Hulladékudvar közmű építés
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van Bránát-Bándli Edina Zalaispa képviselője.

Tóthné Őri Ibolya: A fennmaradási engedély tervei költségét ismerteti a hulladékudvar
építésére vonatkozóan. A fúrt kút fennmaradási engedélyét meg kell kérni, magas ajánlatok
kerültek benyújtásra, ismételt árajánlatot kért, ismerteti ezeket. Ketten adtak be eredményes
árajánlatot, a Szakály Kft-t javasolja elfogadni.
Novák Ferenc: Érkezett be árajánlat, geofizikai szelvényezés vonatkozásában, elektromos
mérőhely kiépítésére, a 2014. évi költségvetésben közműfejlesztési tartalék terhére tudjuk
biztosítani.
Böröcz József: Volt értelme a bizottság javaslatának ezek szerint.
Bránát-Bándli Edina: Ősszel indulhat a beruházás, a hulladékudvar építése. Elkészülte
közbeszerzés hatálya alá tartozik, az engedélyek beszerzése, kb. további 4-5 hónapot vesz
igénybe, azaz 2015. évben.
Tóth Ferenc: Mi a hulladékudvar? Tájékoztatást kér erről, mit lehet ott gyűjteni?
Bránát-Bándli Edina: A lakossági igényeket elégítené ki jobban, most is van szelektív gyűjtés,
oda a lakosság kiviheti a szelektív hulladékot, műanyagot, papírt, építkezési törmelékeket,
szigorúan különválogatva. Egy évben kétszer 1 m3 hulladékot díjmentesen behozhat egy
lakos oda, szekrényeket, ágyneműket, stb. nyitvatartási idő általában délután és hétvégén lesz.
Tóth Ferenc: Sok szálloda van, az égőket hordják be Nagykanizsára, nagy csomaggal, ez is
elhelyezhető lesz?
Bránát-Bándli Edina: Megoldást fognak találni erre is, hogy a szállodák is elhelyezhessenek
oda dolgokat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a három legkedvezőbb ajánlat elfogadását.
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Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 129/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakaros, 061/8 hrsz-ú külterületi ingatlanon lévő fúrt kút geofizikai szelvényezése
tárgyában kiírásra került ajánlati felhívásra benyújtott pályázatok közül a GEO-GENESIS Bt.
(8103 Várpalota, Thököly u. 17.) 234.500,- + Áfa = bruttó 297.815,- Ft összegű ajánlatát
fogadja el.
A vállalási díj összegét a 2014. évi költségvetésben a hulladékudvar közműfejlesztéseként
nevesített tartalék terhére biztosítja.
2./ A Zalakaros, 051 hrsz-ú külterületi ingatlanon kialakításra kerülő hulladék udvar
elektromos mérőhely kiépítése tárgyában kiírásra került ajánlati felhívásra benyújtott
pályázatok közül a H – K Energia Kft. (8800 Nagykanizsa, Arany J. u. 8/A.) 299.900,- + Áfa
= bruttó 380.873,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.
A vállalási díj összegét a 2014. évi költségvetésben a hulladékudvar közműfejlesztéseként
nevesített tartalék terhére biztosítja.
3./ A Zalakaros, 061/8 hrsz-ú külterületi ingatlanon lévő fúrt kút vízjogi fennmaradási
engedély terveinek elkészítése tárgyában kiírásra került ajánlati felhívásra benyújtott
pályázatok közül a SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft.
(9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.) 250.000,- + Áfa = bruttó 317.500,- Ft
összegű ajánlatát fogadja el.
A vállalási díj összegét a 2014. évi költségvetésben a közműfejlesztéseként nevesített tartalék
terhére biztosítja.
4./ Felhatalmazza a Polgármestert mindkét megbízási szerződés aláírására.
Határidő: 2014. június 23.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya, Magyarné Kovács Judit)

Novák Ferenc: 10,00 órakor technikai szünetet rendel el.
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Novák Ferenc:10,15 órakor bejelenti, hogy folytatódik a nyílt ülés.

14/ Tájékoztató a Turisztikai Egyesület 2013. évi gazdálkodásáról
Előadó: Czimondor Nándor egyesület elnöke
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van: Czimondor Nándor TE elnöke és Giber Zoltánné
könyvelő
Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 50 /2014.(VI.11) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra a Turisztikai Egyesület 2013. évi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót azzal a kiegészítéssel, hogy a Képviselőtestületi ülésre a
reprezentáció, cafeteria, munkabérre vonatkozóan az Egyesület pénzügyi szakemberének
bevonásával részletes tájékoztatás készüljön. Továbbá javasolja a kért 9 millió forintos
támogatást megadni a Zala Kétkeréken pályázathoz.
Novák Ferenc: A bizottság által felvetettekre kér tájékoztatást az egyesület elnökétől.
Czimondor Nándor: A pályázati támogatás második összegére a következő két hónapban nem
lesz szükségük, mivel módosult a kivitelezés, szeptemberre tolódik ki, ezért ősszel lesz a
pénzre szükségük. Előfordulhat, hogy a pályázati összeg első köre megérkezik és nem is lesz
rá szükség. A közterület használat elnapolását kéri, hogy jobban ki tudják dolgozni.
A TE pénzügyi beszámolójával kapcsolatos bizottság kérdéseire válasz: lekérdezték a
szálláshelyeket, a Szandia rendezvény bevételével kapcsolatban, menyi volt az IFA bevétel és
a támogatás. Az 1,2 millió Ft-ot átlépi így, az egyesület 750 eFt támogatást adott ehhez. A
városban üzleti forgalmat generált több mint 20 millió Ft-ot, ez kulturális küldetésnek is
számítható. Nagykanizsa volt a gazdája, több mint 10 országból érkeztek ide, ez fontos volt
Zalakarosnak.
A továbbiakra a könyvelő fog válaszolni.
Magyarné Kovács Judit: A TE nem támogatás kért, hanem forrás megelőlegező kölcsönt.
Nem tudják, hogy kell, vagy nem kell jelenleg. Ezt figyelembe kell venni.
Novák Ferenc: Amennyiben az ütemezés úgy kívánja, a szeptemberi képviselőtestületi ülésen
elégséges lenne meghozni szerinte ezt a döntést.
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Magyarné Kovács Judit: Most kell döntést hozni erről.
Böröcz József: Ha nem jön meg a pályázati pénz, akkor nyilván a képviselőtestület ad
kölcsönt addig.
Novák Ferenc: A szeptemberi soros ülésen elegendő e dönteni erről, vagy most szükséges,
pontosítani kell. Fel kell hatalmazni a polgármestert a szerződés aláírására, ha időszerűvé
válik, akkor a polgármester ezen összeg megjelölésével a szerződést megköthesse, és
átutalásra kerül az összeg.
A képviselőtestület hozzon határozatot, ha időszerűvé válik a kerékpár projekt lebonyolítása,
ha szükség lesz a 9 millió Ft-ra, előzetesen hatalmazza fel a polgármestert a szerződés
aláírására.
A TE köteles időben bejelenteni, hogy mikor van szüksége a pénzre, két héttel előtte az
igénybevételnek, hogy a szerződést aláírhassa a polgármester.
Czimondor Nándor: 1 hetet kér a bejelentésre.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel az elhangzottakat.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
javaslattal egyetértett.
Giber Zoltánné: A beszámoló tartalmazza a személyi jellegű ráfordításokat, 23.095 e Ft volt
ez, bér és közterhek, személyi jellegű ráfordítások, kiküldetés, napidíj, üdülési utalvány,
étkezési hozzájárulás, saját gépkocsi használat, reprezentációs költségek. Az Szja. lehetővé
teszi, hogy a civil szervezet reprezentációja adómentes legyen. Tájékoztatást ad a fő
tételekről, 1.962 eFt összességében ez. Kafetériával kapcsolatban, szép kártya, két részletben
került a dolgozóknak kibocsátásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 130/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Turisztikai Egyesület 2013. évi gazdálkodásról szóló beszámolóját elfogadja.
2/ A Turisztikai Egyesület részére a „Zala Kétkeréken” pályázathoz 9 millió forintos
támogatást biztosit szükség esetén.
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Ha szükség lesz a 9 millió Ft-os támogatásra, előzetesen felhatalmazza a polgármestert a
támogatási szerződés aláírására, és az összeg átutalására.
3/ Felkéri a Turisztikai Egyesületet, hogy a támogatást megelőlegező szerződés tervezetét
készítse elő, melyet előzetesen a Polgármesterrel köteles egyeztetni.
Határidő: 2014. augusztus 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czimondor Nándor TE elnöke
Operatív felelős: Magyarné Kovács Judit
4/ A kölcsön támogatási igény esetén egy héttel az egyeztetett szerződés tervezetet kérelmével
együtt köteles benyújtani.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Czimondor Nándor TE elnöke
Operatív felelős: Czimondor Nándor

15/ Ajánlattételi felhívás a Termáltó és ökopart következő ütemének kivitelezési
munkáira
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

A napirend tárgyalásánál jelen van Bischof Zoltán közbeszerzési szakértő.

Bischof Zoltán: Ismerteti a közbeszerzés tartalmát. 2015. közepéig lehet lehívni az uniós
projekteket, ezért gyorsításra van szükség. Télre nem érdemes átadni, ezért úgy került
ütemezésre, hogy a kiviteli tervek elkészültek, ez az első részfeladat. A két csúszda
hozzákerült, ez a második részfeladat. A projektet idén nem lehet zárni, változás bejelentővel
a határidőt meg lehet hosszabbítani. A műszaki tartalom összerakása most is folyik, a forrása
megvan. A vizes elemek és gasztronómia a fürdő területén használható, ahhoz csatlakozik. A
villamos költségek csökkentésre kerültek a képviselőtestület korábbi döntésének megfelelően.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Közbeszerzési eljárásokról beszélünk, 2 közbeszerzési eljárást
kell megindítani az önkormányzatnak. Az ajánlati felhívást a közbeszerzési bizottság szerdán
tárgyalta. Az egyik eljárás az építéssel kapcsolatos. A bizottság nyílt közbeszerzési eljárás
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megindítását javasolja, a másik közbeszerzési ajánlati felhívás pedig a pótmunkák
vonatkozásában lesz, hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás formájában.
Böröcz József: Az előterjesztésben 1 magas rúd szerepel, akkor kettő lesz? A pótmunkát
külön kell közbeszereztetni?
Bischof Zoltán: 2 csúszda lesz, nem egy. A pótmunkák előre nem voltak láthatóak,
tájékoztatást ad erről.
Süslecz Árpád: A villamosításnál LED lámpák vannak tervezve?
Bischof Zoltán: Igen, LED-esek.
Novák Ferenc: A két közbeszerzési eljárás indítását építés és pótmunkák vonatkozásában
javasolja elfogadni.
Szavazásra teszi fel nyílt közbeszerzési eljárás keretében az építési munkákra vonatkozó
javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadta.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a pótmunkák elvégzésére vonatkozó javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 131/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A „Termáltó és Ökopart kialakítása az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosító számú
pályázati forrásból” tárgyú vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges pótmunkák (Tó
építés) elvégzése tárgyú ajánlati felhívást és dokumentációt jóváhagyja
2/ A „Termáltó és Ökopart kialakítása az NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosító számú
pályázati forrásból” tárgyú vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges építési munkák 1.
részéhez kapcsolódó
(1.Fogadó épület építés
2. Ökopart villamosság (térvilágítás és mesepark világítás)
3. Sétány (burkolás és térelemek)
4. Labirintus
5. Fények meditációs tere
6. Mesepark (felépítményekkel együtt)
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7. Tanösvény (táblázással)
8. Ökopart parkoló építés
9. Kertépítészet)

ajánlati felhívást és dokumentációt jóváhagyja
illetve e pályázat 2. részéhez kapcsolódó Vállalkozási szerződés keretében csúszda építése az
NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0005 azonosítószámú pályázati forrásból tárgyú ajánlattételi
felhívást és dokumentációt jóváhagyja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívások aláírására.
Határidő: 2014. július 2.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla projektmenedzser, Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintéző.

16/ Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi ház és Könyvtár óvodai csoportszám
meghatározása (a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. 83§ (2)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 55 /2014.(VI.11) számú határozata:
A bizottság:
egyhangúlag javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde,
Közösségi ház és Könyvtár óvodai csoportlétszám meghatározásáról szóló előterjesztés
határozati javaslatában foglaltakat
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

Képviselőtestület 132/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
A Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár óvodai intézményegységében a
2014/15-ös nevelési évben az indítható csoportok számát 3 óvodai csoportban határozza meg.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
Grófné Csatos Andrea Blokk intézményvezető
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17/ Nyári gyermekétkeztetésről beszámoló
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.

Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 133/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
Tudomásul veszi, hogy a 20 /2014. (III. 20.) EMMI rendeletben meghatározottak alapján
szociális nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázat került benyújtásra, figyelemmel a
1/2014. (II.06.) sz., a 2014. évi költségvetésről szóló Ör. 12. §. (4) bekezdésében kapott
polgármesteri felhatalmazásra. A vállalt önerő fedezetét a szociális célú előirányzatok
biztosítják.
Határidő: 2014. szeptember 24.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kánnár Éva

18/ Zalakarosi KÖH SZMSZ módosítása
Előadó: Szabóné Dr Csányi Marianna jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Böröcz József: Ismerteti a Pénzügyi bizottság határozatát:
Pénzügyi, Városfejlesztési és Humánpolitikai Bizottság 57 /2014.(VI.11) számú határozata:
A bizottság:
javasolja a Képviselőtestületnek elfogadásra Zalakarosi KÖH SZMSZ módosítása szóló
előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat.
Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 35/2014. (VI.11.) számú határozata:
A bizottság:
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását
az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselőtestület számára elfogadásra.
Novák Ferenc: Javasolja, hogy a képviselőtestület informatikus alkalmazásánál október 31-i
határidőt állapítson meg, ne júniusit.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatokat hozta:

Képviselőtestület 134/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Az informatikai, elektronikus biztonsági feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő
ellátása érdekében egyetért a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal további 1 álláshely
létesítésével.
2./ A létszám bérfedezetét a Zalakarosi KÖH költségvetéséből kerül finanszírozásra.
3./ Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását az előterjesztés 1. melléklete alapján elfogadja.

Határidő: 2014. június 30., 2014. október 31.
Felelős: Szabóné Dr. Csányi Mariann jegyző
Operatív felelős: Torma László aljegyző

19/ Kerékpárút II. ütemhez kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás kiírása és
projektmenedzsment ajánlati felhívás
Előadó: Novák Ferenc polgármester
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/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Javasolja elfogadni a közbeszerzési eljárás kiírását.
Szabóné Dr Csányi Marianna: A közbeszerzési bizottság szerdán tárgyalta az ajánlati
felhívást, meghatározta feltételeit részletesen. A feltételes közbeszerzési eljárást minél
gyorsabban szeretnék lebonyolítani, július 4-ig kérjük az ajánlatokat. Az ajánlatok ha
beérkeznek, tárgyalni kell a testületnek, hogy minél hamarabb a szerződés megkötésre
kerülhessen és az összeghez az önkormányzat hozzájuthasson.
Böröcz József: Közbeszerzést nem lehet úgy kiírni, hogy burkoltan beletenni, hogy mennyi
pénzünk van? Mert ajánlatokat kapunk és nem férünk bele, és újra és újra ki kell írni és
csuszás lesz így.
Szabóné Dr Csányi Marianna: Tervezői költségbecsléssel rendelkezünk, az tájékozódási
lehetőséget jelent. Viszonylag jó kondícióval bír a pályázat, ez a munka bele fér. Nyilván az
ajánlatokat előre nem lehet látni, reméljük a legjobbakat.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a közbeszerzési eljárás kiírását és az ajánlati felhívást.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 136/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ A Kbt. 122/A § alapján lefolytatandó tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít
„Vállalkozási szerződés keretében Zalakaros Üdülősor – Zalakaros Újfalu között egy 768
méteres kerékpárút építése a KÖZOP–3.5.0-09-11 „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” kiemelt
projekt” tárgyban.
2/ Az 1. pontban megjelölt eljárás ajánlati felhívását és dokumentációját az előterjesztés
szerint jóváhagyja.
3/ Felkéri a közbeszerzési szakértőt az ajánlati felhívás megjelentetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
(Operatív felelős: Tóthné Őri Ibolya)
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20/ Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel
hivatásetikai alapelvek és etikai eljárás szabályai
Előadó: Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

szemben

támasztott

Süslecz Árpád: Ismerteti az Ügyrendi bizottság határozatát:
Ügyrendi és Igazgatási Bizottság 36/2014. (VI.11.) számú határozata:
A bizottság:
A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai
alapelvek és etikai eljárás szabályait az előterjesztésnek megfelelően javasolja a képviselőtestület
számára elfogadásra.
Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 137/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvek és etikai eljárás szabályairól szóló 4/2014 számú szabályzatot jelen
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2./ Felkéri a polgármestert valamint a jegyzőt a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselőivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvek és etikai eljárást tartalmazó
szabályzat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szabóné dr. Csányi Marianna jegyző

21/ Közfoglalkoztatási program indítása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./
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Novák Ferenc: Újabb lehetőség van emberek foglalkoztatására, kéri a támogatást ez ügyben.
16 fő újbóli alkalmazását tudnák megvalósítani. A pénzügyi források megvannak erre.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslat „A” változatát.
Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a
javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 138/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1./ Módosítja a 112/2014 (V.15.) határozatát, azzal, hogy vállalja a 2014. június 01-én induló
közmunkaprogram keretén belül 16 fő alkalmazását. Valamint a 16 fő munkabérének és
járulékainak, 30 %-t és a felmerülő dologi költségeket saját forrás bevonásával valósítja meg.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erre a célra felszabadított pénzügyi forrással a
rugalmasabb megvalósítás elősegítése érdekében rendelkezzen.
2./ A felvenni kívánt közmunkások bérének és járulékának 30 %-t, illetve a programhoz
szükséges dologi költségek fedezését a tartalékból a térkő gyártáshoz biztosított 6.000 ezer
Ft.-ból fedezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kovács Melinda települési stratégiai referens
Biczó Tamás Karos Park Kft. ügyvezető
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető

22/ Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
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Képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 139/2014. (VI.20.) számu határozata:
Képviselőtestület:
1/ A 2014. évi Közbeszerzési Terv módosítását az alábbiak szerint elfogadja:

A közbeszerzés CPV kód
tárgya
és
mennyisége

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
Időbeli ütemezés
eljárási típus az
eljárás
megindításának,
illetve a közbeszerzés
megvalósításának
tervezett időpontja

szerződés
teljesítésének
várható
időpontja vagy a
szerződés
időtartama

Közbeszerzési
eljárást
lebonyolító
szervezet

Sor kerül-e vagy
sor került-e adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes
összesített
tájékoztató
közzétételére

I. Árubeszerzés

II. Építési beruházás
Nemzeti
Kerékpárút építés
45000000-7 értékhatárt
és felújítás
meghaladó

PRAG eljárás 2014. március

2014. augusztus 8.

Termáltó
és
Nemzeti
Ökopart
című
45212100-7 értékhatárt
projekt – építési
meghaladó
munkák

nyílt eljárás

2014.
31.

Kerékpárúthálózat
Nemzeti
fejlesztése című 45000000-7 értékhatárt
projekt
–
el nem érő
kerékpárút építés

Kbt. 122/A. §
szerinti
2014. június 20.
eljárás

2015. június 30.

Termáltó
és
Nemzeti
Ökopart
című
45212100-7 értékhatárt
projekt
–
el nem érő
pótmunkák

hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
eljárás

2014.
81.

2014. június 20.

2014. június 20.

Külső szervezet,
Nem
megbízás alapján

december Külső szervezet,
Nem
megbízás alapján

Külső szervezet,
Nem
megbízás alapján

augusztus Külső szervezet,
Nem
megbízás alapján

II. Szolgáltatás
Cycle
in
a
network
című
Nemzeti
projekt
– 79340000-9 értékhatárt
nyilvánosság
meghaladó
biztosítása

Kbt. 122/A. §
szerinti
2014. július
eljárás

2014. október

Termáltó
Ökopart

Kbt. 122/A. §
2014. július 31.
szerinti

2014.
31.

és
Nemzeti
79340000-9
című
értékhatárt

Külső szervezet,
Nem
megbízás alapján

december Külső szervezet,
Nem
megbízás alapján

38

projekt
kötelező
nyilvánosság
marketing
tevékenység

–

meghaladó

eljárás

és

2/ Felkéri a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatalt az egységes szerkezetbe foglalt
2014. évi közbeszerzési terv város honlapján való megjelenítésére.
Határidő: 2014. június 25.
Felelős: Novák Ferenc polgármester
Operatív felelős: Kelemen Lilla

23/ Külföldi kiküldetés engedélyezése (Olesno)
Előadó: Novák Ferenc polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve./

Novák Ferenc: Meghívott az olesnoi önkormányzat 4 tagú küldöttséget. Kéri a
képviselőtestületet, hagyja jóvá a részvételt.
Kéri, hogy jelezze a képviselők közül, aki részt kíván venni.
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
Képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 140/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Egyetért azzal, hogy a július 24-28-e közötti olesnoi meghívásnak az önkormányzat eleget
tegyen.
2/ A delegáció költségét a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.
Határidő: 2014.július 24.
Felelős: Deutschné Lang Erika alpolgármester
Magyarné Kovács Judit pénzügyi osztályvezető
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Novák Ferenc: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő 11., 12., 17., 18., 19., 20., 23., 26., 28.,
31., 32., 33. számú napirendek zárt ülés keretében kerüljenek megtárgyalásra a nyílt ülés után,
figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./ pontjában foglaltakra.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
Képviselőtestület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Képviselőtestület 141/2014. (VI.20.) számú határozata:
Képviselőtestület:
1/ Zárt ülést rendel el a meghívóban szereplő
11. Elismerések adományozása
12. Lakáscélú támogatási kérelem elbírálása
17. Internet, telefon ajánlati felhívás ajánlatok elbírálása
18.A 257/2013. (XI.21) sz. határozat módosítása-273 hrsz. adás-vételi szerződés
módosítása illetve kötelezettségvállalás a Varga & Family Kft. javára
19. Zalakaros 350/1. hrsz. értékesítése (Major János)
20. Zalakarosi BLOKK vezetői pályázat elbírálása
23. Kerékpárút II. ütemhez kapcsolódó területek megszerzésének ügye
26. Zalakaros, Liget u. 37. szám alatti Óvoda és Bölcsőde közti belső tér lefedés
kivitelezési munkáira kiírt árajánlatok elbírálása
28. Bölcsőde épület átépítés
31.Kérelem a 261/24. hrsz-ú ingatlan tárgyában
(A 118/2014.(VI.05.) számú
Képviselőtestületi határozat módosítása)
32. A Szabau Invest Építőipari, Idegenforgalmi Kft-vel a Termáltó kialakítására kötött
vállalkozási szerződés módosítása
33. Dr Oláh Eszter fogorvos kérelme
című napirendek megtárgyalására, figyelemmel az Mötv. 46. §. /2/ bekezdés b./ és c./
pontjában foglaltakra, a nyílt ülés után.
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Novák Ferenc: Mivel nyílt ülésen több napirend nem volt, 11,20 órakor bejelenti, hogy a
képviselőtestület zárt ülés keretében folytatja tovább munkáját.

Kmft.

Novák Ferenc
Polgármester

Böröcz József
Jkv.hitelesitő

Szabóné Dr Csányi Marianna
Jegyző

Deutschné Lang Erika
Jkv.hitelesitő
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