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03-155/2014-8.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Zalaszabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én (csütörtök)
12,15 órától tartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terem (Zalaszabar, Újtelep u.1.)
.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint:
Dr. Kalmár István
polgármester
Varga Béla
alpolgármester
Kovács Dezső
képviselő

Tanácskozási joggal van jelen:

Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
Torma László aljegyző
Tóth Zoltánné jegyzőkönyvvezető

Dr. Kalmár István polgármester: Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Testület tagjai
közül 3 fő jelen van így a testület határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Dezső és Varga
Béla képviselőket javasolta. A javaslattal a testület egyhangúlag, egyetértett.
A polgármester javaslatot tett a meghívóval egyezően a napirendi pontokra melyet a Testület
egyhangúlag,3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Napirendek:
1.) Hulladékgazdálkodással kapcsolatos elképzelések.
2.) Vis maior pályázat keretében partfal felújítás közbeszerzési eljárás lebonyolítására
beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
3.) A Balatoni Fejlesztési Tanács és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával
megjelent „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatása” c. kiírásra a VIII.
Kis-Balaton Halászléfesztivál rendezvény támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Kalmár István polgármester
4.) Vis maior pályázat keretében partfal felújítás műszaki ellenőri eljárás lebonyolítására
beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
5.) Hivatásetikai Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann
6.) Közbeszerzési bizottság megválasztása
Előadó: Dr. Kalmár István polgármester
7.) Egyebek.
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1. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos elképzelések.
Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy a képviselő-testület tagjai által a
meghívóval együtt kézhez kapott előterjesztést ismertesse.
Torma László: A Viridis-Pannónia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.

megküldte az önkormányzat részére a hulladék közszolgáltatási szerződés módosítását.
A képviselő-testület előtt ismert, hogy a képviselő-testület 2013. június 20-i ülésén
módosította a települési szilárd hulladék közszolgáltatás szabályairól szóló 6/2012. (IV.18.)
önkormányzati rendeletet. A rendelet módosításával a testület döntött a lakossági díjfizetésről.
A szolgáltató nem alkalmazza a rendeletben foglaltakat, arra hivatkozva, hogy az
önkormányzat a közszolgáltató által kért, a közszolgáltatási szerződés módosításával
összekapcsolt külön megállapodást (kompenzációt kérő megállapodás) nem írta alá. Az
önkormányzat álláspontja az volt, hogy a külön megállapodásban foglalt önkormányzati
hozzájárulás jogilag nem megalapozott, így nem áll szándékában az önkormányzatnak a
hozzájárulás kifizetése. Levélben tájékoztattuk a közszolgáltatót, hogy a képviselő-testület
döntése alapján az önkormányzat 2013. július 1-jétől nem vesz részt a hulladékszállítás
finanszírozásban, a közszolgáltatónak kell megoldania a hulladékszállítás költséghatékony
megszervezését, a díjak beszedését. Július 1. óta az igénybevett szolgáltatásért nem fizet
senki, az önkormányzat tartja magát a döntéséhez, a szolgáltató pedig nem tér át a lakossági
díjfizetésre.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezései szerint, valamint a
Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkársága állásfoglalása alapján
2014. július 1-jéig közszolgáltatási szerződést kell kötni a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ által kiállított minősítő okirattal rendelkező nonprofit
gazdálkodó szervezettel.
Az előterjesztés azt javasolja a képviselő-testület számára, hogy határozza meg azokat a
feltételeket, amelyek teljesülése esetén a jelenlegi közszolgáltatóval kötendő közszolgáltatási
szerződést meg kívánja kötni. Amennyiben határidőre a közszolgáltató nem válaszol, vagy a
feltételei a képviselő-testület számára nem elfogadhatók, meg kell keresni a ZALAISPA Zrt-t,
akire a képviselő-testület a hulladék-közszolgáltatás ellátására irányuló feladatkörét átruházta.
A javasolt feltételek:
- a szerződésmódosítás nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, új szerződést kell kötni
- a szerződésnek rögzítenie kell a lakossági díjfizetést- erről a testület már korábban döntött
- kompenzációs megállapodást az önkormányzat nem köt, ettől nem teheti függővé a
közszolgáltató a lakossági díjfizetés bevezetését
- a képviselő-testület által javasolt edényméretek: 60 literes és 120 literes edények,
figyelembe véve, hogy a szelektív hulladékgyűjtés erősödésével az edénybe elhelyezhető
szemét mennyisége is csökken
- amennyiben a jogszabályi lehetőségek engedik, a legkorábbi időponttól a hulladékszállítás
gyakoriságának felülvizsgálata, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a nyári időszakban
hetenkénti, októbertől április végéig kéthetenkénti szemétszállítás
- az új szerződés lejártának időpontja a korábbi szerződés lejárati időpontja legyen: 2018.
június 30.
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Dr. Kalmár István: Csökkenteni kellene az edény méretet legalább 120 l-re, ha lehetőség lenne rá
nyáron heti ürítés, szeptembertől májusig pedig kéthetente történne, és a számlázás rendeletünknek
megfelelően a lakosság részére történne.
Szabóné Dr. Csányi Mariann: Van egy közszolgáltatási szerződés-módosítás, mely elvárásokat
tartalmaz a testület felé. A Kormányhivatalnak jeleztük, hogy nem tudunk szerződést kötni.
A Hulladékgyűjtésről senki nem mond állásfoglalást. Ha a testület nem vállalja a feltételeket, akkor
jelezzük, hogy nem tudtunk megállapodni a lakossági hulladékgyűjtés kérdésében a szolgáltatóval.
Javaslom a testületnek, hogy ha a szerződés-módosítást elfogadja a testület, mindenképp a régi
szerződés hatályáig.
Ésszerű lenne, ha a szemétszállítás május 1 – szeptember 30-ig hetente, október 1-től – április 30-ig
pedig kéthetente történne.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet, hogy az
előterjesztésben foglaltakat elfogadni szíveskedjen.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
27/2014. (V. 29.) sz. Kt. Határozat

A képviselőtestület
1./ a Viridis-Pannónia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel a
hulladék közszolgáltatási szerződés megkötéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá:
a) a szerződésmódosítás nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, minden
települési önkormányzatnak új közszolgáltatási szerződést kell kötni
b) a szerződésnek rögzíteni kell a lakossági díjfizetést a képviselő-testület korábbi
döntésének megfelelően
c) kompenzációs megállapodást az önkormányzat nem köt, ettől nem teheti függővé a
közszolgáltató a lakossági díjfizetés bevezetését
d) az alkalmazott edényméretek: 60 literes és 120 literes edények
e) az új szerződés lejártának időpontja a jelenlegi szerződés lejárati időpontja legyen:
2018. június 30.
f) amennyiben a jogszabályi lehetőségek engedik, a legkorábbi időponttól a
hulladékszállítás gyakoriságának felülvizsgálata, a korábbi gyakorlatnak megfelelően,
a nyári időszakban hetenkénti, októbertől április végéig kéthetenkénti szemétszállítás
2./ a válaszadásra 10 napot biztosít a Viridis-Pannónia Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft részére.
3./
felhatalmazza
a
polgármestert,
amennyiben
a
Viridis-Pannónia
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft határidőre nem válaszol vagy a
feltételei a képviselő-testület számára nem elfogadhatók, keresse meg a ZALAISPA
társulást, akire az önkormányzat a hulladék közszolgáltatás ellátására irányuló
feladatkörét átruházta, kíván-e beszerzési eljárást indítani a hulladék-közszolgáltatás
ellátására Zalaszabar községben.
Határidő: 2014. június 5., 3. pont esetében június 17.
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
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2. Vis maior pályázat keretében partfal felújítás közbeszerzési eljárás lebonyolítására
beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester

Dr. Kalmár István: Felkérte Torma László aljegyzőt, hogy a képviselő-testület tagjai által a
meghívóval együtt kézhez kapott előterjesztéseket a teljes körű lebonyolításra beérkezett ajánlatokat
ismertesse.
Torma László: Zalaszabar Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a vis maior támogatás
felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II. 15.) Korm. rendelet alapján a Zalaszabar
1501. hrsz-ú út melletti partfal helyreállítása érdekében. A települést többször ért csapadék és
szélvihar hatására a Kápolna utcából nyíló horhos partfalai sorozatosan ráomlottak a közművesített
1501. hrsz. közútra. A Belügyminisztérium az önkormányzat pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte
és 34 290 000 Ft pályázati támogatásról döntött. Az önkormányzatnak önrészként 3 810 000 Ft
összegét kell biztosítania. A partfal helyreállítás lebonyolításához közbeszerzési eljárást kell

lefolytatni. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatására szolgáló ajánlati felhívásra
mindhárom kiküldött potenciális ajánlattevő benyújtotta pályázatát.
A három pályázó az alábbi ajánlatot tette:
1./ VINOX Hungary Kereskedelmi Tervező és Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd, Jókai utca 22. fszt. 2.
Az ajánlati felhívásban rögzített közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátására
bruttó 571.500.-Ft/eljárás-ért vállalja.
2./ Kapos Hidro Kft.
7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48.
Az ajánlati felhívásban rögzített közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátására
bruttó 342.900.-Ft/eljárás-ért vállalja.
3./ „PROCURA CONSULTING” Üzleti, Pályázati és Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
1015 Budapest, Hattyú u. 17/A.
Az ajánlati felhívásban rögzített közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok ellátására
bruttó 635.000.-Ft/eljárás-ért vállalja.
A három ajánlattevő közül a legkedvezőbb ajánlatot a Kapos Hidro Kft.7400 Kaposvár,
Buzsáki u. 48. sz. alatti pályázó adta.
Dr. Kalmár István: Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt kérte a Képviselő-testületet, hogy döntsön
a pályázatokról.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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28/2014. (V. 29.) sz. Kt. Határozat

A Képviselő-testület
1./ a Zalaszabar 1501. hrsz-ú út melletti partfal helyreállítás beruházáshoz szükséges
közbeszerzési eljárás előkészítésére és teljes körű lebonyolítására beérkezett
árajánlatokat elbírálta és az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Kapos Hidro
Kft.7400 Kaposvár, Buzsáki u. 48. sz. alatti pályázó bruttó 342.900.-Ft/ eljárás azaz
Háromszáznegyvenkettőezer kilencszáz forint / eljárás összegű ajánlatát fogadja el.
2./ a közbeszerzési eljárás előkészítésére és teljes körű lebonyolítási díjának fedezetét
a Belügyminisztérium által jóváhagyott vis maior támogatás terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kapos Hidro Kft-vel közbeszerzési eljárás
előkészítésére és teljes körű lebonyolítására szerződést kössön a benyújtott ajánlatban
foglaltaknak megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
(Operatív felelős: Torma László aljegyző)

3. A Balatoni Fejlesztési Tanács és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával megjelent
„A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek támogatása” c. kiírásra a VIII. Kis-Balaton
Halászléfesztivál rendezvény támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Kalmár István polgármester
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
29/2014. (V. 29.) sz. Kt. Határozat
A Képviselőtestület
1./ pályázatot kíván benyújtani a Balatoni Fejlesztési Tanács és a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium támogatásával megjelent „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek
támogatása” c. kiírásra a VIII. Kis-Balaton Halászléfesztivál rendezvény támogatására a
Balatoni Fejlesztési Tanácshoz.
2./ a pályázat összköltségvetését bruttó 2 000 000,- Ft projekt összköltségvetéssel elfogadja,
melyből a támogatási igény bruttó 1 000 000,- Ft, az önerő bruttó 1 000 000,- Ft, mely az
önkormányzat 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
3./ felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2014. június 10
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
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4. Vis maior pályázat keretében partfal felújítás műszaki ellenőri eljárás lebonyolítására
beérkezett ajánlatok elbírálása.
Előterjesztő: Dr. Kalmár István polgármester
Torma László: A pályázat elszámolható költségei között szerepel a műszaki ellenőrzés díja. A
műszaki ellenőri ajánlati felhívásra mindhárom kiküldött potenciális ajánlattevő benyújtotta

pályázatát.
A műszaki ellenőri feladatok ellátására a három pályázó az alábbi ajánlatot tette:
8749 Zalakaros, Berkenye köz 4. sz., az ajánlati
felhívásban rögzített műszaki ellenőri feladatok ellátására bruttó 1.036.000.-Ft/eljárás.
1. Apart-plan Tervező és Szolgáltató Kft

8764 Dióskál Kossuth L.u.81. sz., az ajánlati felhívásban rögzített műszaki
ellenőri feladatok ellátására bruttó 1.080.000.-Ft/eljárás.
2. Gigler László

7255 Nagyberki, Petőfi út. 17. sz., az ajánlati felhívásban rögzített műszaki
ellenőri feladatok ellátására bruttó 1.100.000.-Ft/eljárás.
3. Francz Ottó

Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet, hogy a műszaki
ellenőri feladatokra az ajánlati felhívást elfogadni szíveskedjen.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
30/2014. (V. 29.) sz. Kt. Határozat

A Képviselő-testület
1./ a Zalaszabar 1501. hrsz-ú út melletti partfal helyreállítás beruházáshoz szükséges
műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlatokat elbírálta és az
összességében legelőnyösebb ajánlatot adó Apart-plan Tervező és Szolgáltató Kft 8749
Zalakaros, Berkenye köz 4. sz. alatti pályázó bruttó 1.036.000.-Ft/eljárás azaz Egymillióharminchatezer forint/eljárás összegű ajánlatát fogadja el.
2./ a műszaki ellenőri feladatok ellátási díjának fedezetét a Belügyminisztérium által
jóváhagyott vis maior támogatás terhére biztosítja.
3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a Apart-plan Tervező és Szolgáltató Kft-vel
műszaki ellenőri feladatok ellátására szerződést kössön a benyújtott ajánlatban
foglaltaknak megfelelő tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
(Operatív felelős: Torma László aljegyző)
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Hivatásetikai Szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Szabóné Dr. Csányi Mariann

5.

Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el
az előterjesztést.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
31/2014. (V. 29.) sz. Kt. Határozat
A 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
6. Közbeszerzési bizottság megválasztása
Előadó: Dr. Kalmár István polgármester
Dr. Kalmár István: A közbeszerzési bizottságnak legalább 3 tagúnak kell lenni és döntéshozó nem
lehet tagja, ezért javaslom, hogy bizottsági tagnak az alábbi személyek kerüljenek megválasztásra:
- Szabóné dr. Csányi Mariann jegyző
- Tóthné Őri Ibolya beruházási üi.
- Torma László aljegyző (pénzügyi szakértő)
- Magyarcsik Tamás (közbeszerzési szakértő)
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el
az elhangzottakat.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
- T./

-

32/2014. (V. 29.) sz. Kt. Határozat
A képviselő-testület
a Vis maior pályázat keretében partfal felújításkiírt közbeszerzési eljárás lebonyolításához
szükséges közbeszerzési
ad-hoc bizottsági tagnak megválasztja:
Szabóné dr. Csányi Mariann jegyzőt
Tóthné Őri Ibolya beruházási ügyintézőt és
Torma László aljegyzőt. (pénzügyi szakértő)
Magyarcsik Tamás (közbeszerzési szakértő)
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
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7. Egyebek.
7.1/ A VIII. Kis-Balaton halászléfesztivál rendezvény támogatására benyújtandó pályázat
megírására beérkezett ajánlatokat elbírálása
Előadó: Kalmár István polgármester
Dr. Kalmár István: három árajánlatot kért a pályázat megírására, Pakulár László Antalné Zalakaros
Liget utca 34/D., PCZ Szolgáltató Bt Zalakaros Seregély u. 19., Prihoda Gábor 1095. Budapest Mester
utca 48-52.. 3 em. 319. a legkedvezőbb árajánlatot pedig PCZ Szolgáltató Bt Zalakaros Seregély u.
19., adta.
Dr. Kalmár István: Mivel kérdés, felvetés nem hangzott el kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el
az előterjesztést.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
33/2014. (V. 29.) sz. Kt. Határozat
A képviselőtestület
1./ a VIII. Kis-Balaton halászléfesztivál rendezvény támogatására benyújtandó pályázat
megírására beérkezett árajánlatokat elbírálta és az összességében legelőnyösebb ajánlatot adó
PCZ Szolgáltató Bt Zalakaros Seregély u. 19. (ajánlatot adó neve, címe) 30.000.- Ft.- azaz
Harmincezer forint összegű ajánlatát fogadja el.
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a PCZ Szolgáltató Bt-vel képviseli Cziráki László
ügyvezető megbízási szerződést kössön a benyújtott ajánlatban foglaltaknak megfelelő
tartalommal.
Határidő: 2014. június 10.
Felelős: Dr. Kalmár István polgármester
Operatív felelős: Torma László aljegyző
További hozzászólás, felvetés nem hangzott el, ezért a polgármester a napirendi pont tárgyalását
bezárta.

Más napirend, hozzászólás nem volt, ezért a polgármester az ülést 13,15 órakor bezárta.

K.m.f.
Dr. Kalmár István
polgármester

Varga Béla
jkv hitelesítő

Szabóné Dr. Csányi Mariann
jegyző

Kovács Dezső
jkv. hitelesítő

