Szám: 27/2011. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. szeptember 1-jén 16,20 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Vatics Erzsébet
Kurucz Henrietta
Lengyel János
Miklós Péter
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Fodor Krisztina
Hollósiné Kovács Ildikó
Kelemen Zoltán
Balázsné Tóth Etelka
Kiss Tamásné
Kiss Tamás
Dr. Koczkás Sándor

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
(7 fő)
jegyző
Tátorján Kft ügyvezető
Városgondnokság vezető
PÜB kültag
PÜB kültag
TÖT kültag
ügyvéd
(7 fő)

Lakosság részéről megjelent:
4 fő
I.
N A P I R E N D

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül mindenki jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv
hitelesítőknek javasolja Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta képviselőket.
Kurucz Henrietta képviselő:
Kérésem lenne, hogy a jegyzőkönyveket rövidebb határidővel készítsék el, mert júniusi
jegyzőkönyvet ma írtam alá.
Tömör István polgármester:
Kéri, amennyiben egyetértenek a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslattal, kézfeltartással
szavazzanak.
Fodor Krisztina jegyző:
Igyekszik a hivatal a határidőt tartani, de egy éven belül a Képviselő-testületi ülések száma
országos szinten szerintem egyedülálló, elég nehéz a képviselő-testületi határozatok előkészítése
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és végrehajtása mellett a határidőt tartani, továbbá a hitelesítőknél is sokszor több hétig, vagy egy
hónapig is ott van a jegyzőkönyv.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
425/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 1. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi
Györgyné és Kurucz Henrietta képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek
megtárgyalására az alábbi módosításokkal: a „Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi
költségvetésének I. félévi végrehajtásáról” és „Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011. (II. 25.) rendelet módosítása” ügyek tárgyalását vegyék le a napirendről. Az iskolabusz
üzemeltetéséről szóló tájékoztatást 7. vegyes ügyként, a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai
Egyesület pályázattal kapcsolatos tájékoztatását 8. vegyes ügyként tárgyalják, illetve szóbeli
tájékoztatásokat kíván nyújtani 9. vegyes ügyként a Széchenyi utca kapubejáróinak kivitelezésével
kapcsolatban. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
426/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 1. napján
megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A „Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról” és
„Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) rendelet módosítása”
ügyek tárgyalását leveszi napirendjéről.
1.
VEGYES ÜGYEK:
1. 1. Sirály, Kilátó-, Erdősor út, Nefelejcs utca burkolat-felújítási munkái
1. 2. Lakossági felhasználásra szóló locsolási célú vízszolgáltatási szerződés tervezet
megtárgyalása
1. 3. GPS alapú helymeghatározó szolgáltatás
1. 4. Közterület-használat
engedélyezéséről
szóló
rendelet
módosításának
kezdeményezése cirkusz miatt
1. 5. Lakossági észrevételről tájékoztatás
1. 6. Aljegyzői álláshelyről tájékoztatás
1. 7. Iskolabusz üzemeltetéséről szóló tájékoztatás
1. 8. Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület pályázattal kapcsolatos tájékoztatás
2.
ZÁRT ÜLÉS:
2. 1. B.akarattya, Bercsényi strandon lévő pavilonra elővásárlási jogról lemondás
2. 2. Ingatlan felajánlás megvételre az önkormányzat részére
2. 3. Show – Tár Műsoriroda Kft. – Közműv. Int. elleni végrehajtási ügyéről tájékoztatás
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. 1.

BALATONAKARATTYA, SIRÁLY ÚT, KILÁTÓ-, ERDŐSOR ÚT FELÚJÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a Városgondnokságnak adja ki a munkát a Képviselőtestület, mint karbantartási munkálatok. A Bercsényi strand kiviteli tervei is elő lettek irányozva,
várhatóan ebben az évben nem fog megvalósulni. 70 M Ft körüli az összeg, amiből útfelújításra,
karbantartásra lehet fordítani. Ennek a terhére javasolja a bizottság.
Lengyel János képviselő:
Javasolnám, hogy a Nefelejcs utcát a Városgondnokság a karbantartás terhére csinálja meg. Mart
aszfalttal javasolnám a Nefelejcs, Sirály utca és a Brassó útnak legalább azt a szakaszát, ahol a
tornapálya van. Beleférne még a Batsányi utca legalsó szakasza, mert az lakossági összefogással
lett megcsinálva. Ezt a három utat szeretném Akarattyán és a Nefelejcs utat. Szerintem ennyi pénzt
találunk, ez 15-20 M Ft-os tétel.
Kelemen Zoltán városgondnok:
Három árajánlat van a Nefelejcs utcáról: 5,6 M Ft-tól 6,2 M Ft-ig, nem három millió. A Sirály utcára
a Magyar Aszfalttól kértünk ajánlatot. A munkafolyamatokra adott ajánlatot: még nem tudjuk,
mettől meddig kellene karbantartani: 2.050 Ft-os m2 ár van, de nemcsak az aszfaltterítés munkálat
folyamat van. A Magyar Aszfalt mondta, hogy a mart aszfaltot nem vállalnák szeptemberben, mert
annak a meleg idő és a nagy forgalom a lényege. Ennek nincs értelme szerintük. Júniusi - júliusi
munkafolyamat.
Lengyel János képviselő:
Akármilyen árajánlatot választunk, a városgondnokság tudja megcsinálni költségkímélés
szempontjából.
Tömör István polgármester:
A garancia kérdésében gond ez.
Lengyel János képviselő:
A padka, stb. munkákra gondoltam.
Kelemen Zoltán városgondnok:
A Sirály utcára adott a Magyar Aszfalt hideg remixes eljárásra, ennek plusz 2.500 m2 ára van.
Akkor az útalap is meg van erősítve.

3

Lengyel János képviselő:
Inkább azt érjük el, hogy nagy autók ne menjenek be.
Gergely András Nefelejcs utcai lakos:
Valóban az idén nyáron megdöbbentő mennyiségű és súlyú teherautó hajtott be, ami azt jelenti,
hogy drasztikus károsodást szenvedett a tavaly elkészített út. A sokszor megszavazott és
elfogadott Nefelejcs utca javítása valóban történjen meg, ezt kérjük az írásos kérelemben.
Lengyel János képviselő:
Igaza van, de beszélhetnénk ez ügyben Akarattya és Kenese legtöbb utcájáról. Akarattyán is talán
több utca és rosszabb állapotban is van. De a kintlévőségek nem folynak be, ami megköti a
kezünket. Mindemellett igazat adok és az emelkedő része be lesz fejezve az utcának.
Gergely András Nefelejcs utcai lakos:
Az utca középső részét is befejezik, remélem, ami tavaly elmaradt a fagyok miatt. Az sincs kész.
Kelemen Zoltán városgondnok:
Kb. négy éve kezdődött a Nefelejcs utca. Amit a Képviselő-testület megszavazott, megcsináltuk.
Olyan nincs, amiről határoztak volna és nem készült volna el.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy 20 M Ft-ot utaljunk át a nem megvalósított beruházások terhére a
Városgondnokságnak.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, hogy 20 M Ft-ot csoportosítsunk át a Városgondnokság utak, hidak karbantartásának
költségvetésére a Sirály utca; Nefelejcs utca; Brassó utcának a Thököly és Rákóczi utca közötti
része; Batsányi utcának az Árpád és Rákóczi út közötti része karbantartási munkáira a Bercsényi
strand kiviteli terv elkészítésének céljából elkülönített összegből. Kérjünk be három árajánlatot,
melyre a határidő: 2011. szeptember 15.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
427/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megtárgyalta a
Balatonakarattya, Gáspár telep utcái, valamint Nefelejcs utca burkolat-karbantartási
munkáinak megvalósíthatóságát, és az alábbi határozatot hozta:
1. A munkálatok elvégzéséhez fedezetül bruttó 20 millió forint összeget átcsoportosít
Balatonkenese Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséből a Bercsényi strand
kiviteli terv elkészítésének céljából elkülönített összegből a Városgondnokság 2011. évi
költségvetésébe utak, hidak előirányzat javára.
2. A bruttó 20.000.000.- Ft összeg keret terhére az alábbi utak karbantartási munkáit
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határozata el: Sirály utca; Nefelejcs utca; Brassó utcának a Thököly és Rákóczi utca
közötti része; Batsányi utcának az Árpád és Rákóczi út közötti része.
3. Megbízza Kelemen Zoltán városgondnokot, hogy Pintér Róbert műszaki ügyintéző
közreműködésével a 2. pontban szereplő utcák, utca szakaszok szilárd burkolatának
karbantartására kérjen be legalább utanként 3 db árajánlatot, azt terjessze a Képviselőtestület elé.
Felelős:

Határidő:

1. 2.

Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki főelőadó
Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző
árajánlatok bekérésére: 2011. szeptember 15.

LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSRA SZÓLÓ LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
TERVEZET MEGTÁRGYALÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
A szerződésnek van egy melléklete, ezt ellenőrizzétek le, ez a kérésem. Ez fog változni évről évre.
Fodor Krisztina jegyző:
Az volt a kérés, hogy a díj szerepeljen a mellékletben, és a szerződéstervezetet mielőbb szeretnétek
látni. Azért került most kiosztásra, mert az üzemeltető szakmailag áttekintette, jogilag pedig
ügyvéd úr, az ő javaslataik alapján lett véglegesítve.
Dr Koczkás Sándor ügyvéd:
Olvassátok át a szerződést, maga a képviselő-testületi határozat megszületett már a locsolóvízről
egy előző ülésen.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

1. 3.

GPS ALAPÚ HELYMEGHATÁROZÓ SZOLGÁLTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:

5

Miklós Péter képviselő:
A tájékoztatás az volt, hogy az autó, ami az önkormányzat tulajdonában van, követhető legyen, ki
használja - hol van, merre jár. Nem elég a füzet nyilvántartás, ezért úgy gondolták polgármester úr
és jegyzőasszony, hogy szükség van egy komoly, ellenőrizhető műszerre. Ha tényleg szükség van
erre, akkor legyen beszerezve, ez a pénzügyi bizottság javaslata.
Tömör István polgármester:
Többször előfordul, hogy a kollégák kimennek helyszínre, utána az ügyfél, akihez kimentek, ezt
kétségbe vonja. Ilyen esetben az adott időpontra visszakereshető az autó útvonala és ilyen
befektetéssel ezek a vádak kivédhetők. Ezért van rá szükség, kérem, hogy fogadjátok el az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
428/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Vodafone
Helymondó Flotta csomag GPS alapú helymeghatározó szolgáltatással kapcsolatos
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.
1./ Hozzájárul a GPS alapú helymeghatározó szolgáltatás megrendeléséhez az ajánlatban
szereplő bruttó 5000.-Ft/hó/SIM áron (mely 500 MB belföldi adatforgalmat tartalmaz, 500
MB lett a szolgáltatás díja bruttó 0,03 Ft/kByte), és GPS helymeghatározó eszköz
beszerzéséhez bruttó 15.900.-Ft + beszerelés díja áron.
2./ A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a szolgáltatás
megrendeléséről és a szükséges eszközök beszerzéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

1. 4.

2011. október 15.
Tömör István polgármester
Komáromi Miklós városüzemeltetési ügyintéző
Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző

KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT

ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL

SZÓLÓ

RENDELET

MÓDOSÍTÁSÁNAK

KEZDEMÉNYEZÉSE CIRKUSZ MIATT

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Mindnyájan tudjuk, hogy egyeseket zavarja a cirkusz.
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Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Javaslom, jelöljünk meg két helyszínt a tevékenységre.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A Rákóczi parkból hozzuk most ki, megszűntetjük, a 600 E Ft-ot behozzuk másból, ha nem akarják,
ne legyen.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy Akarattya Rákóczi parkban szűntessük meg, Kenesén pedig decemberben vessük
fel közmeghallgatáson.
Tömör István polgármester:
Ha Balatonakarattyán a lakosok panasszal élnek a cirkusz ellen, akkor mi a biztosíték arra, hogy a
kenesei lakosok nem fognak panasszal élni?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Jó, akkor javaslom, vegyünk ki a rendeletből a cirkuszt, mint közterület-foglalási címet.
Tömör István polgármester:
Amennyiben a javaslattal egyetértenek, miszerint a közterület-használat engedélyezéséről,
valamint a közterület-használati díjak mértékéről szóló rendelet módosítását kezdeményezzük
azzal, hogy a cirkuszi tevékenység, mint közterület-foglalási cím a rendelet módosítása során
kerüljön ki a rendeletből, - kézfeltartással szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
429/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a cirkuszi
tevékenységgel kapcsolatban a közterület-használat engedélyezéséről, valamint a
közterület-használati díjak mértékéről szóló rendelet módosításával kapcsolatos
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.
1./ Kezdeményezi a közterület-használat engedélyezéséről, valamint a közterület-használati
díjak mértékéről szóló rendelet módosítását. Cirkuszi tevékenység, mint közterületfoglalási cím a rendelet módosítása során kerüljön ki a rendeletből.
2./ A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintettet értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. január 1.
Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
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1. 5.

LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A bizottsági javaslat az volt, hogy vegyük le napirendről az ügy tárgyalását. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
430/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lakossági észrevételről
szóló tájékoztatás” tárgyú előterjesztés megtárgyalását – a Pénzügyi Bizottság és a
Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat javaslatának megfelelően – leveszi
napirendjéről.

1. 6.

ALJEGYZŐI ÁLLÁSHELYRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
431/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a
Balatonkenese Város önkormányzatának aljegyzői állás pályázati kiírását, és az alábbi
határozatot hozta:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyző
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munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8174. Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
Veszprém megye, 8163 Csajág, Petőfi u.1.,
Veszprém megye, 8162 Küngös, Kossuth u.30.
Ellátandó feladatok:
Aljegyzői feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az 1990. évi LXV. tv. 36. §-ában foglaltak azzal, hogy az aljegyző önálló szervezeti
egység vezetésével is megbízható.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
-magyar állampolgárság,
-cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
-igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser
szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási
jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
-(a képviselő-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet,
feltéve, hogy a
kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási
szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól az OKV
elnöksége
által
a
tejleskörűen
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést
megszerzi /Ktv. 8. §. (4) bek./),
-legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásában
való részvétel.
Pályázat elnyerésénél előnyt jelent:
idegenforgalmilag kiemelt településen szerzett közigazgatási gyakorlat
-

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

-

legalább 10 éves helyi önkormányzatnál szerzett gyakorlat

-

legalább 5 év jegyzői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-részletes szakmai önéletrajz,
-iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
-1 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevők szakmai anyagát és
személyes adatait
megismerhetik,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2011.november 15.
A pályázat benyújtásának határideje:
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2011.október 20.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (8174.
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér. 1 ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a kszk.gov.hu. pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: ........, valamint
a munkakör megnevezését: aljegyző.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 2011. október 27-én tartandó képviselő-testületi ülésen történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 27.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu és a www.balatonkenese.hu - 2011. szeptember 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon
szerezhet.
Határidő:
2011. október 27.
Felelős:
Fodor Krisztina jegyző
Tóth Mihályné igazgatási előadó
1. 7.

ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Nagy Istvánnal a Küngösről járó gyermekeknek iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos
szerződését nem tudtuk megkötni a képviselő-testületi határozatnak megfelelően, mert nem
rendelkezik a jogszabályi feltételeknek megfelelő engedélyekkel. Pénzes Géza vállalkozó most
ideiglenesen szállítja a gyermekeket, mivel ő megfelel a jogszabályi feltételeknek és rendelkezik
minden engedéllyel.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, vonjuk vissza az előző, Nagy Istvánra vonatkozó határozatot és kössünk szerződést
Pénzes Géza vállalkozóval.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy - mivel Nagy István vállalkozó nem tudta az önkormányzat részére
biztosítani a megfelelő dokumentumokat a szerződéskötéshez – vonjuk vissza a 2011. augusztus
25. napján meghozott határozatunkat, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
432/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. augusztus 25. napján
tartott képviselő-testületi ülésén meghozott 396/2011. (VIII. 25.) számú határozatát
visszavonja.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Pénzes Géza vállalkozóval kössük meg az iskolabusz üzemeltetésére
vonatkozó szerződést napi 180 Ft/km + áfa; 108 km x 225.- Ft = bruttó 24.300.- Ft összegre, 2011.
december 31-ig terjedő időszakra, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
433/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete újra megtárgyalta a Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe, illetve a Kippkopp
Óvodába bejáró gyermekek részére iskolabusz üzemeltetésről szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1.
Az iskola busz üzemeltetésére beérkezett árajánlatok közül Pénzes Géza (székhely:
8181 Berhida, Hársfa u. 9.) egyéni vállalkozó 45 személyes járműre vonatkozó 180.Ft/km + Áfa; 108 km x 225.- Ft = 24.300.- Ft/nap összegre vonatkozó árajánlatát
fogadja el.
2.
Felhatalmazza Tömör István polgármestert a személyszállító vállalkozóval 2011.
december 31-ig szólóan az iskolabusz üzemeltetésre vonatkozó szerződés aláírására.
3.
Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a vállalkozóval mielőbb kössön
szerződést és az iskolabusz üzemeltetésével kapcsolatos teendőket végezze el.
Határidő:
2011. augusztus 31.
Felelős:
Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Szabó Károlyné iskolaigazgató
Szolga Angéla főtanácsos

1. 8.

BALATON

KELETI

KAPUJA

TURISZTIKAI

EGYESÜLET

PÁLYÁZATTAL

KAPCSOLATOS

TÁJÉKOZTATÁS

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére
vissza nem térítendő támogatás formájában 2012. évi tagdíjának terhére a pályázathoz szükséges
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7.040.000.- Ft összegű, KDOP.-2.2.1/D-11-2011-002. pályázathoz szükséges önerőt 2011. évi
költségvetésünk hitelkeretéből biztosítsa, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
434/2011.(IX.01.)
határozata:

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton Keleti
Kapuja Turisztikai Egyesület KDOP.-2.2.1/D-11-2011-0002 jelű, és elnyert pályázatával
kapcsolatos kérelmét és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület, mint a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület tagja, vissza nem
térítendő támogatás formájában 2012. évi tagdíjának terhére a pályázathoz szükséges, 2011.
április 28-án 237/2011. (IV. 28.) számú határozatában rögzített 7.040.000.- Ft összegű, a
KDOP.-2.2.1/D-11-2011-002. pályázathoz szükséges önerőt 2011. évi költségvetésének
hitelkeretéből biztosítja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
3. Megbízza Dr. Koczkás Sándor ügyvédet a támogatással kapcsolatos megállapodás
elkészítésével.
Határidő:
Felelős:

2011. szeptember 15.
Tömör István polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 17,51 órától szünetet rendel el.
A Képviselő-testület 18,07 órától zárt ülés keretében folytatja munkáját.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Kurucz Henrietta
képviselő
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