Szám: 22/2011. Ö.ü.

Készült: 5 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 30-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Balatonakarattya Közösségi Ház
Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Vatics Erzsébet
Kurucz Henrietta
Lengyel János
Sörédi Györgyné (16,30 órától)

Tanácskozási joggal megjelent:
Fodor Krisztina
Rajki Tamás
Neumann Ferenc
Fehérvári Zsolt
Győrfi Károlyné
Hollósiné Kovás Ildikó
Kelemen Zoltán
Pozsonyi Monika
Thury Attiláné
Kiss Tamásné
Koronczainé Borsos Edit
Kiss Tamás

Jelen van továbbá – lakosság részéről megjelent:

I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
(6 fő)
jegyző
tervező
Barabás Téglakő Kft.
kérelmező
Közműv. Intézményvezető
Tátorján Kft. ügyvezető
Városgondnokság vezető
TSZSZI intézményvezető
óvodavezető
PÜB kültag
Szoc-Kub kültag
TÖT kültag
(12 fő)
18 fő

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Kurucz Henrietta képviselőt és Varga Zsuzsanna
alpolgármestert. Kéri, amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással szavazzanak.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
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319/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. június 30. napján
megtartott Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kurucz Henrietta
képviselőt és Varga Zsuzsanna alpolgármestert jelöli ki.
Tömör István polgármester javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek (meghívó a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) megtárgyalására azzal a kiegészítéssel, hogy a vegyes ügyek
között feltüntetett „Ady Endre utca tervezőjével (Rajki Tamás) tervegyeztetés, ezen terv kapcsán
Barabás Téglakő Kft által termékismertető” ügyét napirend előtt tárgyalják. Aki a javaslattal
egyetért, kéri kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
320/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. június 30. napján
megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.

BESZÁMOLÓ

A

BALATONAKARATTYAI

TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZAT

TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2.
3.

-

Előadó:
Lengyel János, a részönkormányzat vezetője
VEGYES ÜGYEK
ZÁRT ÜLÉS

ADY ENDRE UTCA TERVEZŐJÉVEL (RAJKI TAMÁS) TERVEGYEZTETÉS, EZEN TERV KAPCSÁN
BARABÁS TÉGLAKŐ KFT ÁLTAL TERMÉKISMERTETŐ
Előadó: Rajki Tamás, Neumann Ferenc

/Szóbeli előterjesztés./
Hozzászólások:
Rajki Tamás tervező:
Köszöntök mindenkit. Az Ady Endre utca tervének elkészítésével voltam megbízva. Nagyon
pontos, precíz felmérés készült. Az volt az alap koncepció, hogy az utat úgy helyezzük el, hogy
lehetőleg fakivágás ne történjen. Az út jobb oldalra lejt, az egész útról a jobb oldalra folyjon a
csapadékvíz és egy másfél méter széles árkot terveztem. Megtörtént a teljes terület felmérése. A
meglévő terepszinthez igazodtunk a gépkocsi bejárók miatt. A tervezési szabványt kell figyelembe
venni, illetve a betonkövek tervezési szabványát. A teherbírás legalább 80 N/m2. A mechanikai
stabilizáció felső szintjén 120 N/m2-t kell kialakítani. Az utca lejtése alacsony, ezért szikkasztó
árkot terveztem. Azért kell téglakő burkolás, mert takarékos, nagy teherbírású, hosszú élettartamú,
esztétikus, könnyen bontható.
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Neumann Ferenc - Barabás Téglakő Kft.
Egy új terméket fejlesztettek ki. A téglakő formája tégla, és kő, mert olyan helyekre be lehet építeni,
ahova eddig követ használtunk. Az termék előnye, hogy versenyre tudnak kelni már az
aszfaltburkolattal. Kopásálló, fagyálló, többféle beépítési módozattal lehet alkalmazni. 1500 Ft-tal
olcsóbb a téglakő, mint az aszfalt négyzetméterenként. Stabil burkolatot ad, nagyon jól terhelhető,
súlyos kamionok terhelését is bírja. Míg az aszfalt repedéseket képez, addig ez nem.
Sörédi Györgyné képviselő az ülésre megérkezett 16,30 órakor.
A Képviselő-testületi ülésen jelen levő képviselők száma: 6 fő.
Kiss Tamás Részönkormányzat kültag:
A kézi munkához van megfelelő kézi kapacitás?
Neumann Ferenc - Barabás Téglakő Kft.
A prospektus elején látszik egy gépezet, amely 6 méter szélességben képes rakni a téglakövet.
Minden eladott téglakőhöz adjuk ezt a gépet, amellyel le lehet rakni.
Tömör István polgármester:
Ez a technológia Magyarországon újnak számít, ez egy kísérleti jellegű útépítés lesz, de ha
beválnak a tervező úr által elmondottak, akkor a későbbiekben a Képviselő-testület emellett fog
dönteni. A javítás könnyebbsége nagyon sokat számít. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy aki
egyetért azzal, hogy az Ady Endre utca téglakő burkolattal legyen terveztetve Rajki Tamás
tervezővel, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
321/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghallgatta Rajki Tamás, a
Balatonkenese, Ady Endre utca tervezőjének és Neumann Ferenc, a Barabás Téglakő Kft.
képviselőjének tájékoztatását és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Balatonkenese, Ady Endre utcára Rajki Tamás
tervező téglakő burkolattal történő megvalósítást tervezzen.
A Képviselő-testület fentiek alapján megbízza Rajki Tamás tervezőt, hogy folytassa az Ady
Endre utca tervének téglakő burkolattal történő tervezését.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki előadó
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

BESZÁMOLÓ

A

BALATONAKARATTYAI

TELEPÜLÉSRÉSZI

ÖNKORMÁNYZAT

TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előadó:

Lengyel János, településrészi önkormányzat vezetője

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János részönkormányzat vezetője:
Megtárgyalták a részönkormányzat és a pénzügyi bizottság együttes ülésén a beszámolót. Voltak
javaslatok, amelyeket a koncepcióba bele szeretnének venni – pl. Akarattya külön költségvetés,
strandüzemeltetés, bevételnövelő beruházások, stb., melyeket az őszi időszakban a következő évi
költségvetés tárgyalása előtt megbeszélnek. Ami kimaradt a beszámolóból, hogy az EON-nal
kötött szerződést tekintsék át - főleg a gallyazást illetően. A termő gyümölcsfákat vágják ki,
siralmas látvány sajnálatosan.
Fodor Krisztina jegyző:
Elmondom, hogy az EON-nal a gallyazásra a szerződést nem az önkormányzat kötötte, hanem az
EON kötelessége a vezetékek alatt a fák karbantartása, hogy életveszély ne lépjen fel. Az EON
jogszabály alapján végezteti ezt a munkát, azzal, aki az általuk kiírt pályázatot megnyerte. Akinek
problémája volt ezzel, mindenkinek megadtuk a telefonszámát a cégnek, aki a munkálatokat
végezte. A gallyazást ősszel kellett volna végezni, többszöri felszólítás után abba is hagyták a
munkát. De, mint mondtam, nem az önkormányzat kötötte a szerződést.
Sörédi Györgyné képviselő:
Jelezni kell az önkormányzat felől, hogy az őszi időszakban végezzék a gallyazásokat.
Fodor Krisztina jegyző:
Igen, ezért hagyták abba a munkálatokat, sőt, már a környezetvédelmi hatóság fele is megtettük a
bejelentést.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Megtörtént a lakosság védelmében a bejelentés, de erősítsük meg, hogy nem vághatnak tavasszal,
mert mint hatóság, fel fog lépni az önkormányzat. Barbár munkát végeznek – és van, amikor hetek
múlva derül ki. Meg kellene nézni, hogy miért nekünk kell elszállítani a gallyakat - ez óriási plusz
pénzbe kerül. Utána kellene nézni a szerződésnek. Ne mi szállítsuk, csak ősszel gallyazzanak és fel
kell őket szólítani.
Kiss Tamásné Pénzügyi Bizottság kültag:
Lefejeztek fenyőfákat is, kártérítést hogy lehet érvényesíteni?
Fodor Krisztina jegyző:
Az EON fele a kárt polgári peres úton, vagy peren kívül egyezség születhet ezen ügyben. Össze
kellene fogni a lakosságot, a problémákat és fellépni az EON ellen, ezt tudom javasolni.
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Lengyel János Részönkormányzat vezetője:
Folytatva a részönkormányzat beszámolója kapcsán javasolnám, hogy a körforgalom pályázatát
újítsák fel, valamit kezdjenek vele. Az alagút feletti szerpentin korszerűsítése folyik, a lejárókra
mindenképpen pályázatot keresünk - a Vay Ádám lejárót közvilágítással ellátni. Még nem
találkoztunk ilyen pályázattal, kérdés, hogy a LEADER nem lenne-e hajlandó ebben segíteni.
Akinek kérdése van, szívesen válaszolok.
Kiss Tamásné Pénzügyi Bizottság kültag:
Nagyon jónak tartom a beszámolót, a Gáspár telepiektől már köszönet is érkezett a lejáró kapcsán.
Felhívnám a figyelmet a Lidó Strand kapcsán, hogy autós kempinget nem lehet létesíteni azon a
helyen a Balaton törvény alapján.
Dr. Endrődi Éva balatonakarattyai lakos:
Felhívnám a figyelmet, hogy a bicikli út Árpád utcai szakasza igen rossz állapotban van,
rendszeres karbantartást igényel, már eszméletvesztésese baleset is történt.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A kerékpárutat sajnos már az építéskor elrontották. Az Árpád útnak a pályázatát már
benyújtottuk, fontos az egész utat megépíteni.
Tömör István polgármester:
Amennyiben több vélemény, hozzászólás nincs a beszámolóhoz, kérem kézfeltartással szavazzon,
aki elfogadja a Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót
az előterjesztés szerinti tartalommal.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
322/1/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonakarattya
Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy a részönkormányzat beszámolójában szereplő településfejlesztési javaslatokat az
önkormányzat 2012. évi koncepciójának elkészítésekor tárgyalják meg újra. Aki a javaslattal
egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
322/2/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

Balatonakarattya
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Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolóban szereplő
településfejlesztési javaslatokat az önkormányzat 2012. évi koncepciójának
tárgyalásánál újra tárgyalja.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról a részönkormányzat vezetőjét értesítse.
Felelős:
Határidő.

Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó
2012. évi koncepció tárgyalásának időpontja

2.

VEGYES ÜGYEK:

2. 1.

INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA KÜNGÖS KÖZSÉGGEL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Fontos az iskolánk működése, az együttes bizottsági és részönkormányzati ülésen az előterjesztés
szerinti I. számú határozati javaslatot javasolták elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti I. számú határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
323/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe, illetve a Kippkopp
Óvodába bejáró gyermekek részére iskolabusz biztosításának ügyét és az alábbi határozatot
hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 1-től
intézményfenntartói társulás keretében iskolabuszt üzemeltet Küngös és Balatonkenese
között a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe,
illetve a Kippkopp Óvodába bejáró tanulók és óvodás gyermekek részére azzal a feltétellel,
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hogy az iskolabusz üzemeltetéséhez Küngös Község Önkormányzata a gyermekeket kísérő
költségét biztosítja és a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézménybe, illetve a Kippkopp Óvodába bejáró tanulók és óvodás gyermekek részére
ingyenes étkeztetést biztosít.
2. Megbízza Tömör István polgármestert az intézményfenntartó társulási szerződés
módosításának előkészítésével és az érintettek értesítésével.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 15.
Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Szolga Angéla főtanácsos

Szabó Gergely Küngös Község polgármestere:
Köszönöm a Képviselő-testület ezen hozzáállását, remélhetőleg hosszú távra megoldódott az
intézmény-fenntartási társulási problémák. Gondolom, az augusztusi képviselő-testületi ülésen
fogjuk a társulási megállapodást módosítani.

2. 2.

NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslatot javaslom elfogadásra. Aki ezzel egyetért,
kérem kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
324/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kippkopp
Óvoda vezetőjének a nem az intézménybe járó gyermekek nyári étkezésének
finanszírozásával kapcsolatos előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az eddigi gyakorlatnak
megfelelően - továbbra is a szorgalmi időben fizetett díjért biztosítja a nyári az étkezést a
nem az intézménybe járó gyermekeknek.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
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2. 3.

KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NYITVA TARTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Tárgyalták az előterjesztést és a bizottság javaslata, hogy maradjon változatlanul a nyitva tartás. Az
óvoda kapujának zárva tartási problémáját kérik, vizsgálja meg a hivatal technikailag és ennek
költségét a 2012. évi költségvetésbe tervezze bele az intézményvezető.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottság javaslata alapján az előterjesztés szerinti 2. számú határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
325/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde nyitva tartásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde nyitva tartási idejét nem hosszabbítja meg.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról az érintettet tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

Azonnal
Tömör István polgármester
Thury Attiláné intézményvezető
Szolga Angéla igazgatási előadó

Tömör István polgármester:
Amennyiben egyetértenek azzal a javaslattal, hogy az óvodába a tehergépkocsik bejárásából
adódó, kapu nyitva- és zárva tartására, illetve a gépkocsi forgalom elterelésére terjesszünk elő
megoldási javaslatot a Képviselő-testület elé, kézfeltartással szavazzon
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
326/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és
Bölcsődébe (Balatonkenese, Balatoni út 63.) teher gépkocsik bejárásából adódó, kapu
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nyitva- és zárva tartásának problémáját megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az óvoda kapujának
zárva tartására, illetve a gépkocsi forgalom elterelésére terjesszen elő megoldási javaslatot a
Képviselő-testület következő ülésére.

2. 4.

Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 17.
Tömör István polgármester
Thury Attiláné óvodavezető
Szolga Angéla igazgatási előadó

KIPPKOPP

ÓVODA

ÉS

BÖLCSŐDE

BALATONAKARATTYAI

ÉPÜLETÉNEK

NYÁRI

TÁBOROZTATÁSRA VALÓ KIHASZNÁLÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A részönkormányzat és bizottsági együttes ülésen azt kértük az intézményvezetőtől, hogy a
környéken nézzenek körül, - mivel felújított óvodáról van szó - ha lelaknák, akkor kevesebb pénzt
fog hozni, és az 1500 Ft-os összeget kevesellték.
Thury Attiláné óvodavezető:
Ezzel kapcsolatban elmondom, hogy Fülén 500 Ft-ért iskolában ágyneműt is adnak. Drágállják az
összeget, nincs jelentkező.
Tömör István polgármester:
Kérem, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján, aki azzal ért egyet, hogy ne
járuljunk hozzá a nyári táboroztatáshoz történő felhasználáshoz, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
327/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kippkopp
Óvoda /8174 Balatonkenese, Balaton u. 63./ intézményvezetőjének, a balatonakarattyai
Óvoda épületének nyári szezonban táboroztatás céljára történő kihasználásáról szóló
előterjesztését és a következő határozatot hozta.
1. A nyári táboroztatáshoz történő felhasználásához az előterjesztésben szereplő
árkalkulációkkal nem járul hozzá.
2. A Képviselő-testület megbízza polgármestert, hogy a határozatról a Thury Attiláné
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intézményvezetőt tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2. 5.

azonnal
Tömör István polgármester
Thury Attiláné intézményvezető
Szolga Angéla igazgatási előadó

TÁMOP 3.17.-11/2 KÓDSZÁMÚ „REFERENCIA-INTÉZMÉNYEK ORSZÁGOS HÁLÓZATÁNAK
KIALAKÍTÁSA ÉS FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGÍRÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslat elfogadásával aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
328/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fehérvár Projekt Kft.
képviseletében Fehérvári Krisztina ügyvezető igazgató által megküldött, TÁMOP-3.1.711/2 kódszámú, „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése” című pályázat megírására és szakmai tanácsadásáról szóló árajánlat alapján
készített előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Az árajánlatot a következők szerint elfogadja.
2. A pályázat megírásához az óvoda részére 80.000 Ft + ÁFA feladat ellátási helyenként,
tehát 2x80.000+ ÁFA=160.000 + ÁFA,
Iskola részére 160.000 Ft+ÁFA feladat ellátási helyenként, tehát 1x160.000 Ft+ÁFA
összeget biztosít Balatonkenese Város Önkormányzata költségvetési rendeletében
szereplő hitelkeret terhére.
3. Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról az érintettet tájékoztassa.
Felelős:

Thury Attilán a Kippkopp Óvoda vezetője
Szabó Károlyné és a Pilinszky János Ált. Isk. és AMI intézményvezetője
Szolga Angéla igazgatási előadó

Határidő:

azonnal
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Tömör István polgármester szünetet rendel el 17,27 órától.
A szünetet követően 17,43 órától a Képviselő-testület folytatja munkáját.
Tömör István polgármester megállapítja, hogy az ülésen a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van,
így az ülés továbbra is határozatképes.

2. 6.

0156/147-148 HRSZ-Ú INGATLANOK TRT SZERINTI KIALAKÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szabó Zoltán főépítész:
Köszöntöm a Képviselő-testületet. Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondom, hogy van a
hatályos rendezési tervben a falusias terület, egy 60 méteres sáv, amelyben van egy önkormányzati
út, az útnak is két hrsz.-ra kell válni, a földhivatal azért utasította el, mivel az önkormányzat, mint
tulajdonos nem vett részt a kérelemben.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, kérem, aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
329/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Sellei Krisztián
1221 Budapest, Péter Pál u. 93. szám alatti lakos telekalakítással kapcsolatos kérelmét és az
alábbi határozatot hozta.
1. A folyamatban lévő, Balatonkenese Város Településrendezési Tervének (TRT) és Helyi
Építési Szabályzatának (HÉSZ) felülvizsgálata kapcsán támogatja a balatonkenesei
0156/159-160 hrsz-ú ingatlanokat érintő telekrendezési szerződéshez kapcsolódó
hozzájáruló nyilatkozat, és az egész fejlesztési terület településrendezési tervben
történő rögzítését.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a telekalakításhoz hozzájáruló nyilatkozatot
aláírja, erről az érintetteket értesítse.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki előadó
azonnal
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2. 7.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV KERETÉBEN KIÍRÁSRA KERÜLŐ
„ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE” TÁMOGATÁSÁRA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A bizottság és a részönkormányzat egyetért a pályázat benyújtásával. Javasoljuk, hogy az Árpád és
Koppány út mindenképp legyen rajta a listán. Forgalomszámláló személyzetnek diákmunka
keretében való foglalkoztatást javasolnék.
Tömör István polgármester:
A Városgondnokságot a mellények biztosításával bízzuk meg, és javaslok a 7-es pontban 80%-ot
megjelölni és reggel 6-tól este 20-ig.
Sörédi Györgyné képviselő:
A százalékot 150%-ban javasolnám megjelölni.
Fodor Krisztina jegyző:
Hozzáfűzném, hogy amennyiben a 150% lesz megjelölve, abban az esetben nem kerül a Képviselőtestület elé előterjesztésre, azok, amelyek 150% alatti forgalmat bonyolítottak le.
Tömör István polgármester:
Javaslom még, hogy a munkavédelmi - balesetvédelmi oktatás elvégzésével bízzuk meg Kelemen
Zoltán városgondnokot. Ezekkel a javaslatokkal kiegészítve az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadásával aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
330/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Új Széchenyi
Terv keretében kiírásra kerülő „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése”
támogatására kiírt pályázat benyújtásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Balatonakarattya Árpád út, Koppány sor, Bajcsy-Zs. utca, Kikötő (Bacsó B.) utca és az
Aligai út felújítására a 2011. június 22-én megjelent „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak fejlesztése” pályázat tervezett benyújtása előtt becsléseket végeztet a
jelzett utakon áthaladó gépjárműforgalom nagyságára.
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2. A forgalomszámlálással megbízott személyek 2011. július 8 – 10. közötti időszakban, esős,
csapadékos időjárás esetén a 2011. július 15 – 17. időszakban, naponta 600 – 2000 között a
felsorolt utcák egy jellemző keresztszelvényében, a megszámlált járművek
darabszámáról óránkénti bontásban, áttekinthető módon, manuálisan papírra
feljegyezve, naponta összesítve kimutatást készítenek.
3. A forgalomszámlálásban tervezetten részt vevők listáját, napszakonkénti beosztását
Lakatos József beruházási ügyintéző Fodor Krisztina jegyző rendelkezésére bocsátja, aki
ezt követően véglegesíti a munkatervet.
Felelős: Fodor Krisztina jegyző és Lakatos József beruházási ügyintéző
Határidő: 2011. július 4.
4. A Képviselő testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy Fodor Krisztina jegyző
által ellenjegyzett forgalomszámlálási munkatervről az érintetteket tájékoztassa.
Felelős: Tömör István polgármester
Határidő: 2011. július 5.
5. A Képviselő-testület megbízza Kelemen Zoltán városgondnokot, hogy a beosztott
forgalomszámláló személyeket lássa el láthatósági mellénnyel, a munkák megkezdése
előtt
részesítse munkavédelmi/balesetvédelmi oktatásban, valamint szerelje fel a szükséges
okmányokkal, eszközökkel.
Felelős: Kelemen Zoltán városgondnok
Határidő: 2011. július 7.
6. A forgalomszámlálásra az Önkormányzat a hitelkeret terhére pénzügyi fedezetet biztosít.
7. A forgalomszámlálás eredményeinek összesítését Lakatos József beruházási ügyintéző
végzi, melyet ellenjegyez Fodor Krisztina jegyző. Amennyiben az összesített
forgalomszámlálás eredményei az elvárt 500 jármű/nap érték legalább 150 %-át elérik,
úgy a Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a pályázat
előkészítési munkáit kezdje meg:
a) amennyiben az adott útszakaszra vonatkozóan az Önkormányzat rendelkezik
műszaki tervekkel, annak korszerűségi felülvizsgálatát, szükséges
kiegészítését rendelje meg az eredeti tervezőtől;
b) amennyiben az adott útszakaszra vonatkozóan az Önkormányzat nem
rendelkezik műszaki tervekkel, azok elkészítésére tervezői ajánlatokat kérjen
be;
c) az egyes kijelölt útszakaszok anyag-díj bontású bekerülési költségbecslését
készíttesse el, figyelemmel a támogatás szempontjából elismerhető maximális
nettó egységárakra.
Felelős:

Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Lakatos József beruházási ügyintéző
Kelemen Zoltán városgondnokság vezetője

Határidő:

korszerűségi felülvizsgálat megrendelésére: 2011. július 14./21.; tervezői
árajánlatok bekérése: 2011. július 13./20.; árajánlatok bekérése
költségbecslés elkészítésére: 2013. július 14./20.
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2. 8.

BALATONKENESE BELTERÜLETÉN FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS ÉS FELÚJÍTÁSOK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, vegyük le a napirendről az előterjesztés tárgyalását, mert véleményem szerint erre több
időt kell szánnunk és át kell tanulmányoznunk az előterjesztést, amit a mai nap kaptunk kézhez.
Tömör István polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
331/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese, belterületi
közúthálózat-, és felszíni csapadékvíz elvezetési rendszer felújításával kapcsolatos vegyes
ügy tárgyalását levette napirendjéről. Az ügyet egy későbbi időpontban kívánja
megtárgyalni.

2. 9.

A „TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE”
CÍMŰ KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 JELŰ PROJEKT ELNYERT TÁMOGATÁSÁNAK ÉS A SAJÁT ERŐ
MEGOSZTÁSÁRA MEGKÖTÖTT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért azzal, hogy az együttműködési
megállapodást jóváhagyjuk, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
332/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Területi Szociális
Szolgáltató Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése” című KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010
jelű projektben résztvevő Önkormányzatok között Veszprémben, 2011. május 27-én
megkötött „Együttműködési megállapodás”-t jóváhagyja.
A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érdekelteket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2011. július 5.
Tömör István polgármester
Lakatos József beruházási előadó

2. 10. KÖZVILÁGÍTÁS KIÉPÍTÉSE – BŐVÍTÉSE BALATONKENESE – BALATONAKARATTYA UTCÁIBAN:
716. HRSZ. (KOSZOVÓ TÉR), LISZT FERENC SÉTÁNY, NAGYKÚTI UTCA – ARANY J. UTCA
KERESZTEZŐDÉSE, SZŐLŐ UTCA, ERDŐALJA UTCA, SCHÉDL UTCA, ŐRS VEZÉR UTCA,
HÉTVEZÉR UTCA, ESZE T. U.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A táblázatban felsoroltak kb. felére van pénze az önkormányzatnak.
Kurucz Henrietta képviselő:
A polgármesteri hivatal előtti teret érdemes lenne megcsinálni és kérdésem, hogy az Őrs vezér és
Hétvezér utcánál nem kell tervezni?
Lakatos József beruházási előadó:
Igen, kell tervezni a kérdezett utcáknál.
Lengyel János képviselő:
Az Esze Tamás és Örs Vezér utca a javaslatom.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az Arany János utcát javaslom.
Kelemen Zoltán városgondnok:
Hozzáfűzi, hogy ott az oszlopok is veszélyesek, cserélni kellene őket.
Tömör István polgármester:
Úgy gondolom, hogy a Hét Vezér és Örs Vezér utcák nem kérdésesek. Összefoglalva a
javaslatokat. aki a Liszt Ferenc sétány (tervezés + kivitelezés: bruttó 910.000.- Ft), Nagykúti utca –
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Arany J. utca keresztezése (tervezés + kivitelezés: bruttó 745.000.- Ft), Örs vezér utca (tervezés +
kivitelezés: bruttó 46.250.- Ft), Hét vezér utca (tervezés + kivitelezés: bruttó 46.250.- Ft), Esze T.
utca (tervezés + kivitelezés: bruttó 945.000.- Ft) közvilágítással történő ellátását javasoltuk. Ennek
érdekében tervezési szerződést javaslok kötni Németh Béla (8200 Veszprém, Ádám I. u. 24/A.)
tervezővel, a kivitelezési munkákra a Pápai és Társa Bt-t (8196 Litér, Nap u. 63.) Aki a
javaslatokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
333/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Balatonkenese – Balatonakarattya utcáiban lehetséges közvilágítás kiépítéséről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Balatonakarattya Liszt Ferenc sétány (tervezés + kivitelezés: bruttó 910.000.- Ft), Nagykúti
utca – Arany J. utca keresztezése (tervezés + kivitelezés: bruttó 745.000.- Ft), Örs vezér
utca (tervezés + kivitelezés: bruttó 46.250.- Ft), Hét vezér utca (tervezés + kivitelezés:
bruttó 46.250.- Ft), Esze T. utca (tervezés + kivitelezés: bruttó 945.000.- Ft) közvilágítással
történő ellátása érdekében tervezési szerződést köt Németh Béla (8200 Veszprém, Ádám
I. u. 24/A.) tervezővel, a kivitelezési munkákkal a Pápai és Társa Bt-t (8196 Litér, Nap u.
63.) bízza meg.
2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi költségvetéséből e
célra elkülönített pénzeszközből 2.692.500.- Ft fedezetet biztosít e feladatra.
3. A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érdekelteket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2. 11. TIOP

szerződéskötésre: 2011. július 7.
Tömör István polgármester
Lakatos József beruházási ügyintéző
Varjúné Oroszi Éva gazdálkodási csoportvezető

1.1.1-07/1-2008-0973

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK

AZONOSÍTÓSZÁMÚ,

„BALATONKENESE

NAGYKÖZSÉG

IKT-FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT KAPCSÁN DÖNTÉS A

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTEVŐKRŐL

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
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334/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TIOP-1.1.107/1-2008-0973 azonosítószámú „Balatonkenese Nagyközség közoktatási intézményeinek
IKT-fejlesztése” című projekthez kapcsolódó „Balatonkenese Nagyközség közoktatási
intézményeinek IKT-fejlesztése” című TIOP-1.1.1.-07/1-2008-0973 azonosítószámú
projekthez kapcsolódóan informatikai eszközök beszerzése tárgyában elindított
közbeszerzési eljárására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A közbeszerzési eljárást eredményesnek ítéli meg és közbeszerzés nyertesének megtette a
Smart Consulting Group Kft.-t, ajánlattevőt tette meg.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel mielőbb kössön szerződést az
ajánlattételi dokumentációjában rögzített ellenértékért.
Felelős:
Tömör István polgármester
Kocsi Tímea településmenedzser
Határidő:
Azonnal

2. 12. 7/2011. (III. 9.) BM RENDELET ALAPJÁN „TÁRSULT FORMÁBAN MŰKÖDTETETT, KÖTELEZŐ
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE, FELÚJÍTÁSA” CÍMŰ
PÁLYÁZAT, ILLETVE EHHEZ KAPCSOLÓDÓAN AZ 5. SZÁMÚ TANTEREM SÜRGŐSSÉGI
FELÚJÍTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A részönkormányzat és a pénzügyi bizottság együttes ülésén a vélemény az volt, hogy várják meg
a pályázat lezárását, addig ne döntsenek.
Tömör István polgármester:
A bizottsági javaslatok alapján az előterjesztés szerinti II. számú határozati javaslatot aki elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
335/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 7/2011. (III.9.)
BM rendelet alapján a „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztése felújítása” című pályázati felhívásra két tanterem
felújításának ügyével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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1. A tantermek saját pénzeszközből történő felújítása előtt megvárja a pályázat második körös
elbírálását és vállalja, hogy a tantermek felújítása esetleg belecsúszik az tanévkezdésbe.
2. Megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
Felelős:
Tömör István polgármester
Kocsi Tímea településmenedzser
Szabó Károlyné iskolaigazgató
Határidő:
azonnal

2. 13. KDOP-4.1.1/C-11

KÓDSZÁMÚ,

„OMLÁS-

ÉS

CSÚSZÁSVESZÉLYES

PARTFALAK

ÁLLÉKONYSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁS” PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A részönkormányzat és a pénzügyi bizottság javaslata:
Javasolják a Képviselő-testületnek, hogy a MÁV Zrt.-vel együttműködve nyújtsa be a pályázatot,
azzal a feltétellel, hogy a MÁV Zrt. átvállalja a pályázat elkészítésének költségeit. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
336/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Új
Széchenyi Terv keretei között az elkövetkezendő időszakban újra kiírásra kerülő KözépDunántúli Operatív Programban az „Omlás- és Csúszásveszélyes partfalak
állékonyságának biztosítása” tárgyú, KDOP-4.1.1/C-11 kódszámú pályázati felhívást és az
alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület a MÁV Zrt.-vel együttműködve kívánja benyújtani a KDOP-4.1.1/C11 kódszámú, „Omlás- és Csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása” című
pályázati felhívásra a pályázatát, azzal a feltétellel, hogy a MÁV Zrt. átvállalja a pályázat
elkészítésének költségeit.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

2011. július 30.
Tömör István polgármester
Kocsi Tímea településmenedzser
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Tömör István polgármester szünetet rendel el 18,28 órától.
A szünetet követően 18,49 órától a Képviselő-testület folytatja munkáját.
Tömör István polgármester megállapítja, hogy az ülésen a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van,
így az ülés továbbra is határozatképes.
2. 14. A KDOP-4.2.1/B.09-2009-0014 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „BALATONKENESE, SZÉCHENYI UTCA
TELJES
KORSZERŰSÍTÉSE”
ELNEVEZÉSŰ
PROJEKT
SZABÁLYTALANSÁGI
ELJÁRÁSSAL
ÖSSZEFÜGGÉSBEN MŰKÖDŐ ÖNKORMÁNYZATI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJÁRÓL, 2011. ÉV
06. HÓ 14. NAPJÁIG TERJEDŐEN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Tartom a javaslatomat most is, amit a bizottságin is elmondtam, hogy a polgármester és a jogi
képviselő a KDRFÜ felé írásos állásfoglalást kérjen a vizsgálóbizottság megállapításaival
kapcsolatosan. Így ha valaki bejelentéssel fog élni a projekt kapcsán, rövidre lesz zárva, írásos
állásfoglalást fognak adni az irányító hatóság részéről.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Érintettségemet szeretném bejelenteni és nem kívánok szavazni az ügyben.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja Varga Zsuzsanna alpolgármester érintettségét, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal (Varga Zsuzsanna alpolgármester nem szavazott), ellenszavazat
és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:
337/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese
alpolgármester
korszerűsítése”
önkormányzati
továbbá Varga
szavazni.

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Zsuzsanna
érintettségét elfogadja a Balatonkenese, Széchenyi utca teljes
elnevezésű projekt szabálytalansági eljárással összefüggésben működő
vizsgálóbizottság munkájáról szóló előterjesztés kapcsán és elfogadja
Zsuzsanna bejelentését, hogy érintettsége miatt az ügyben nem kíván

A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
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Tömör István polgármester:
Aki azzal egyetért, hogy a Széchenyi utca teljes korszerűsítése” elnevezésű projekt
szabálytalansági eljárását vizsgáló bizottság megállapításaival keressék meg az irányító hatóságot
és a megállapításokkal kapcsolatosan kérjenek írásos állásfoglalást, majd terjesszék azt a
Képviselő-testület elé – legkésőbb az augusztusi képviselő-testületi ülésre, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Varga Zsuzsanna alpolgármester nem
szavazott) meghozta a következő határozatot:
338/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-4.2.1/B.09-2009-0014
azonosító számú, „Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerűsítése” elnevezésű projekt
szabálytalansági eljárással összefüggésben működő önkormányzati vizsgálóbizottság
munkájáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert és Dr. Koczkás Sándor
ügyvédet, az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy a „Széchenyi utca teljes korszerűsítése”
projekt szabálytalansági eljárását vizsgáló bizottság megállapításaival keresse meg az
irányító hatóságot és a megállapításokkal kapcsolatosan kérjen írásos állásfoglalást, majd
terjessze azt a Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

2011. augusztus 15.
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Lakatos József beruházási előadó

2. 15. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL FOGLALKOZÓ MUNKACSOPORT EMLÉKEZTETŐ FELJEGYZÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a településfejlesztéssel foglalkozó munkacsoport emlékeztető feljegyzését
határozat nélkül, egyhangúlag tudomásul vette.
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2. 16. TELEPÜLÉSI VAGYONGAZDÁLKODÁSRA JAVASLAT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Tárgyalta a pénzügyi bizottság és a részönkormányzat is az ügyet. A vélemény az volt, hogy a
vagyonkataszterünket kellene össze raknunk, utána beszélhetünk róla, hogy mi legyen a sorsa.
Fodor Krisztina jegyző:
Leltáraink folyamatosan készülnek, megérkezett a program, a hivatalba telepítésre is került, a jövő
héten remélem, el tudják sajátítani a program használatát a kollégák, és megkezdődhet a leltár az
intézményeinkben és a városban az önkormányzati tulajdonokat illetően - ezt követően kerülhet
sorra a vagyongazdálkodással kapcsolatos tárgyalás.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy elviekben támogassuk a Balatonkenese Vagyongazdálkodási Központ létrehozását,
valamint bízza meg a képviselő-testület a polgármestert, hogy az érintettekkel vegye fel a
kapcsolatot, és kérjen tájékoztatást a szervezet működési elképzeléseire és feltételeire (hol
működne, fenntartása, finanszírozása, stb.) vonatkozóan. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
339/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elviekben
támogatja a Balatonkenese Vagyongazdálkodási Központ létrehozását.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettekkel vegye fel
a kapcsolatot, és kérjen tájékoztatást a szervezet működési elképzeléseire és feltételeire (hol
működne, fenntartása, finanszírozása, stb.) vonatkozóan. A Képviselő-testület a fenti
információk ismeretében tudja a végleges döntést meghozni.
Határidő:
Felelős:

2011. december 31.
Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó vagyongazdálkodó
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2. 17. RÉGISÉG VÁSÁR HELYSZÍNÉNEK KIJELÖLÉSE BALATONAKARATTYÁN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A részönkormányzat és a pénzügyi bizottság együttes ülésén a helyszínrajzon „B” betűvel jelzett
területet javasolta kijelölni a vásár céljára.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslattal egyetért és az előterjesztés szerint „B” betűvel jelzett területet javasolja
kijelölni a kereskedelmi tevékenység – alkalmi vásár céljára, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
340/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balatonakarattya 2934/7. hrsz-ú, parkoló megnevezésű ingatlanon a mellékelt
helyszínrajzon „B” betűvel jelzett területet jelöli ki kereskedelmi tevékenyég-alkalmi vásár
céljára.
1. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket a
döntésről értesítse.
2. A helyszínrajz a határozat mellékletét képezi.
Határidő:
Felelős:

2011. július 15.
Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető

2. 18. FEHÉRVÁRINÉ MOSONYI JUDIT ÉS FEHÉRVÁRI ZSOLT KÉRELME A 3611/4 HRSZ-Ú INGATLAN
BÉRBEADÁSÁRÓL

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Szabó Zoltán főépítész:
Az érintett ingatlan Balatonakarattyának olyan vízparthoz közeli területén van, amely érintett
területen az önkormányzatnak kisebb a mozgástere, mint a település más részén. A területfelhasználás módját egy magasabb szintű jogszabály végzi, és azt bele kell illeszteni a
településrendezési tervünkbe. Ezt az ingatlant zöldterület részletesebb övezetébe sorolja. A Balaton
törvény azt is kimondja, hogy zöldterület maximum 10 évre adható bérbe - zöldterületen
megvalósuló létesítményekről beszél. Ezen a területen jelen pillanatban lehetősége nincs az
önkormányzatnak. Elvi lehetősége akkor van más besorolással illetni, ha az a TM rendelet - akár a
tulajdonos kérelmére – bárhogyan megváltozik és más terület-felhasználási módot szabályoz. Zöld
terület beépítésre szánt területté nem minősíthető át. Ha esetleg valaki eléri, hogy a
minisztériumban különlegesen beépítésre nem szánt területté minősítsék.
Fehérvári Zsolt kérelmező:
A mögötte lévő nyaralót szeretnénk megvásárolni. Felmerült, hogy ezt a területet a jelenlegei
tulajdonos használta. A vízhez jutást biztosítani kell, ha az önkormányzattal meg tudnánk
állapodni, ennek érdekében egy hosszú bérletről szól az előterjesztés - beépítést nem is tervezünk.
A hosszú távú bérlet nem fér bele, csak a tíz éves bérlet, emellé biztosságot szeretnének, hogy nem
lesz olyan létesítmény, amire nem számítanak előre. Olyan átsorolási irány, ami nem beépíthető,
viszont ha kikerül a mostani besorolásból, hogy el tudja adni az önkormányzat. Olyan módosítást
csinálni, hogy a zöldparkos funkcióból tudnánk kihozni azért lenne szüksége, mert a nagy összegű
vásárlásról döntenünk kellene. Előszerződés formájában ha le tudnánk szerződni - először
bérletként, majd az idő folyamán lehetőség szerint megvásárolni. Kérdezem, hogy a bérbeadás
mellett lehet-e szó az előszerződés megkötéséről?
Szabó Zoltán főépítész:
Ha meg is történik az átsorolás, új közpark területet kell kijelölni kompenzációként, és ha az
előszerződés megkötésre kerül, ha lefogadják, kérném bele venni, hogy olyan jellegű módosítást
tesznek, hogy keskeny gyalogúton való megközelítése megmarad az önkormányzatnak.
Tömör István polgármester:
Kérem, aki az előterjesztés szerinti 1. számú határozati javaslattal egyetért azzal a kiegészítéssel,
hogy maximálisan 10 év időtartamra szól a bérleti idő, kézfeltartással szavazzon. A bérleti díjról és
egyéb határozati javaslatokról zárt ülésen tárgyaljunk, javaslom.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
341/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Fehérváriné
Mosonyi Judit és Fehérvári Zsolt ingatlan bérbeadással kapcsolatos kérelmét és az alábbi
határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete a Balatonkenese, 3611/4 hrsz-ú önkormányzati
területből (össz. terület: 1 ha 6063 m2) 1606 m2-t bérbe ad Fehérváriné Mosonyi Judit és
Fehérvári Zsolt részére.
2. Bérleti idő: 2011. július 15. napjától 10 éves időtartamra.
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3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős:

Határidő:

Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
Komáromi Miklós városüzemeltetés
2011. július 15.

2. 19. BFT – MENTŐHAJÓ TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A részönkormányzat és a pénzügyi bizottság együttes ülésén támogattuk a kérelmet, 2 x 175.000.Ft összegű támogatást javaslunk 2011. július 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakra.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági és részönkormányzati javaslattal egyetért, azaz 2 x 175.000.- Ft összegű támogatás
a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület részére 2011. július 1. és 2011. augusztus 31.
közötti időszakra, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
342/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az EMESE
program működésével kapcsolatos előterjesztés és az alábbi határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálata Egyesület részére 2011. július 1. és 2011. augusztus 31. közötti időszakra 2 x
175.000.- Ft, azaz 350.000.- Ft összegű támogatást utal át a 10404955-49515811-00000000
számú bankszámlára.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy az átutalásról gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

értesítésre azonnal;
támogatási összeg átutalását tekintve 2011. augusztus 31.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva gazdálkodási csoportvezető
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2. 20. OMSZ BALATONI VIHARJELZŐ OBSZERVATÓRIUMA - TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A részönkormányzat és a pénzügyi bizottság együttes ülésén 30.000.- Ft-tal javasolták támogatni a
kérelmet.
Tömör István polgármester:
Aki a részönkormányzat és a bizottság javaslatával egyetért, hogy az OMSZ Balatoni Viharjelző
Obszervatóriuma működéséhez 30.000.- Ft összegű támogatást biztosítsanak, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
343/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az OMSZ
Balatoni Viharjelző Obszervatóriuma támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta.
Az OMSZ Balatoni Viharjelző Obszervatóriuma működéséhez (8600 Siófok) részére 30.000.Ft összegű támogatást biztosít.
Határidő:
Felelős:

értesítésre azonnal;
támogatási összeg átutalását tekintve 2011. július 15.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva gazdálkodási csoportvezető
Virág Anikó igazgatási főelőadó

2. 21. KÁRPÁTALJAI OKTATÁS – NEVELÉS TÁMOGATÁSÁRA KÉRELEM
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Felajánlok a Településrészi Önkormányzat kerete terhére 50.000.- Ft összegű támogatást.
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Sörédi Györgyné képviselő:
A képviselői tiszteletdíjamból ajánlok fel 5.000.- Ft összegű támogatást.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy a maradék 45.000.- Ft összeget saját tiszteletdíjainkból gyűjtsük össze.
Javaslom továbbá, hogy így a kérelem tárgyalását vegyük le a napirendről. Aki a javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
344/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Önkormányzat és a Veszprém Megyei Kormányhivatal kárpátaljai oktatás és nevelés
megmentésére indult közös kezdeményezést megtárgyalás után levette napirendjéről.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal

2. 22. TÁJÉKOZTATÁS ÖNÁLLÓ BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK MEGBÍZÁSÁRÓL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Elfogadásra javasolták az együttes ülésükön a tájékoztatót.
Tömör István polgármester:
Aki az önálló bírósági végrehajtókkal kötendő megállapodásokról szóló tájékoztatót elfogadja,
tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
345/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló
végrehajtókkal kötendő megállapodásokról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

bírósági
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Határidő:
Felelős:

azonnal, a megállapodások megkötésére: 2011. július 15.
Fodor Krisztina jegyző
Varjúné Oroszi Éva gazdálkodási csoportvezető

2. 23. TÁJÉKOZTATÓ A VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSÁRA TETT
INTÉZKEDÉSEKRŐL

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
346/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Virág Anikó igazgatási előadó

2. 24. „MOZDULJ BALATON” PROGRAMSOROZATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Aki azzal egyetért, hogy ne vegyünk részt a programsorozatban, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
347/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozdulj Balaton
programszorzat megrendezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta.
A Mozdulj Balaton programsorozatban nem kíván részt venni.
Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról az érintettet tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

2. 25.

Győrfi Károlyné Kultúra Háza intézményvezetője
Szolga Angéla igazgatási előadó
Azonnal

LOCSOLÓVÍZ RENDSZER ÜZEMELTETÉSÉNEK KÉRDÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A próbaüzem már megtörtént, de a Képviselő-testületnek beleegyező határozata szükséges ahhoz,
hogy az üzemeltetővel a szerződést megkössük. Különböző engedélyek kellenek, szolgalmi jogok
kiderítése és bejegyzése. A biztosító ajánlatát még várjuk. A Questorral is felvettem a kapcsolatot,
írásos beleegyezést kérek, hogy a rendszert üzemeltethessük, mert az ő tulajdonukban van.
Javaslatom, hogy bízzátok meg a polgármestert, hogy kösse meg a szerződést az üzemeltetésre.
Vatics Erzsébet képviselő:
Azt látom, hogy csúszásban vagyunk, de örülök a tájékoztatásnak. A Képviselő-testület eddig nem
lett bevonva, de azonnal meg kell kötni a szerződést és ki kell nyitni a locsolóvizet, mert
egyfolytában az 1800 Ft-os vizünket hordja mindenki a közkutakból a locsolásra. Az üzemeltetővel
a szerződést azonnal meg kell kötni és a locsolóvizet pedig meg kell nyitni. Polgármester úr három
héttel ezelőtt szóbeli tájékoztatást adott, de szavazni nem tudott a Képviselő-testült semmiről, mert
előterjesztést nem nyújtott be.
Fodor Krisztina jegyző:
Kiegészíteném, hogy az említett tájékoztatás egy rendkívüli ülés bezárása után történt Juhász
Tibor úr jelenlétében, nem képviselő-testületi ülés ideje alatt történtek a tárgyalások.
Juhász Tibor üzemeltető:
Úgy gondolom, hogy néhány dolgot tisztáznunk kell. Például, hogy milyen feltételekkel lehet újra
indítani a locsolóvíz-szolgáltatást. Eljutottunk odáig, hogy a szerződés tervezete megszületett, ha
elfogadásra kerül, akkor holnap ki lehet nyitni a vizet.
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Hosszasan egyeztettünk, elkészült az üzemeltetési szerződés tervezete. Nincs akadálya, hogy a
hétfői napon megkötésre kerüljön. Az üzemeltetési szerződésen azt kellene módosítani, hogy miért
köttetik az önkormányzat részéről. Mert eddig nem volt köze az üzemeltetéshez, az oka, hogy
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decemberben felmondta az ivóvíz-szolgáltató az üzemeltetési szerződést, nem lehetett üzembe
helyezni, de ez a rendszer kiváltaná az ivóvízrendszer leterheltségét. Mennyit kell fizetnie az
önkormányzatnak, karbantartási szerződést célszerű lenne mellékletekben kezelni. Kockázati
biztosítást kötne az önkormányzat - az sincs még kész -, és felelősségbiztosítás is kell egy ilyenre
kötni, a csapot csak a biztosítás megkötése után kellene kinyitni. Szabályozni kellene még, hogy a
közreműködésben a felek együttműködnek. Jogi akadályának a felelősségbiztosítás megkötését
látom csak, egyébként a szerződés hétfőn aláírható.
Sörédi Györgyné képviselő:
Az említett beszélgetésen, amikor Juhász Tibor is jelen volt az is szóba került, egyetértettük, hogy
mivel a tulajdonviszonyok nem tisztázottak, - ez is oka volt, hogy a polgármesternek meg kellett
keresni a feleket -, nem tudjuk, hány százalék a mi tulajdonunk, ez nem egy sima ügy. A
próbaüzem a Tiker-völgyieket eláztatta, arra is figyelni kell a szolgáltatás megindítása előtt.
Javaslom, hogy a szerződéstervezetet és az üzemeltetési feltételeket zárt ülésen tárgyaljuk meg.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a locsolóvíz rendszer üzemeltetési feltételeiről zárt ülés keretében
tárgyaljunk tovább, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
348/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Locsolóvíz rendszer”
üzemeltetésével kapcsolatos szóbeli előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta:
1. A „Locsolóvíz rendszer” üzemeltetési feltételeiről zárt ülés keretében kíván dönteni.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester szünetet rendel el 20,20 órától.
A szünetet követően 20,43 órától a Képviselő-testület folytatja munkáját.
Tömör István polgármester megállapítja, hogy az ülésen a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van,
így az ülés továbbra is határozatképes.

3. 26.

BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET FELAJÁNLÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
349/2011. (VI. 30.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton Keleti
Kapuja Turisztikai Egyesület által felajánlott 240.000.- Ft összegű támogatást és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület 2011.(4.29.)/7. számú határozata alapján,
a turisztikai pontokon személyi jellegű kiadáshoz történő hozzájárulást elfogadja.
2. A támogatási szerződés aláírásával megbízza Tömör István polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2011. július 15.
Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási előadó
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
Varjúné Oroszi Éva gazdálkodási csoportvezető

Tömör István polgármester 20,50 órakor a Képviselő-testület nyílt ülését bezárja, ettől az
időponttól a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kurucz Henrietta
képviselő

Varga Zsuzsanna
alpolgármester
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