Szám: 32/2011. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. október 27-én 19,55 órai kezdettel megtartott 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
Győrfi Károlyné
Kelemen Zoltán
Pozsonyi Monika
Szabó Károlyné
Thury Attiláné
Kiss Tamásné
Kiss Tamás

Jelen van továbbá – lakosság részéről megjelent:

I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
(7 fő)

jegyző
Közműv. intézményvezető
Városgondnokság vezető
TSZSZI intézményvezető
iskolaigazgató
óvodavezető
PÜB kültag
TÖT kültag
(8 fő)
15 fő

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.
Javasolja, folytassák a nyílt ülés napirendjeinek tárgyalását, melyről a 16 órakor
megkezdett ülés elején szavaztak.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
5. 8.

MB 55 BT – FARKAS SÁNDOR ÁRAJÁNLATA A BERCSÉNYI STRAND MŰSZAKI
TANÁCSADÓI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA – A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 489/2011. (X. 19.)
SZÁMÚ HATÁROZATA ALAPJÁN.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Nem tudjuk, egyáltalán mi a helyzet, mennyi időre fogadjuk fel a Sándort, egy napra, öt
napra, tíz napra?
Farkas Sándor MB 55 Bt képviselője:
Ebben a szakaszban, amikor még azt sem tudjuk, hogy hány építési engedélyt fogunk kérni,
a hatóságok milyen hiányosságot fognak kérni, így nem lehet, csak időben megadni az
ajánlatot.
Lengyel János képviselő: Az nem a tervező problémája?
Farkas Sándor MB 55 Bt képviselője: Lehet az is.
Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 20,05 órakor.
A jelen levő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes.
Farkas Sándor MB 55 Bt képviselője:
Az építtetői feladatok nem tervezői feladatok, ezt elláthatja a hivatal részéről esetleg valaki.
További közműegyeztetések, stb., ismerem a folyamatot, azért merem mondani, hogy
lesznek váratlan dolgok.
Sörédi Györgyné képviselő:
Most látjuk először az anyagot, nem fogom tudni eldönteni, hogy hány napra kellene
megbízni. Utána, ha az lejár, és még nem vagyunk sínen, akkor újabb megbízás következik,
vagy hogyan tovább? Összegzés is kellene, hogy áfástól hány nap esetén mennyi - ebből ezek
nem derülnek ki.
Miklós Péter képviselő: Egyáltalán hány napra lesz szükség?
Farkas Sándor MB 55 Bt képviselője:
Pontos számot nem tudok adni, nagyságrendit lehet, azt is akkor, ha ezeket tisztázzuk.
Föveny, parkolót akarjuk-e, stb.
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Vatics Erzsébet képviselő az ülésre visszaérkezett 20,10 órakor.
A jelen levő képviselők száma: 7 fő, az ülés határozatképes.
Miklós Péter képviselő:
A számok egyértelműek, csak nem tudja az ember, hogy hányszor kell egyeztetni
szakhatóságokkal stb. akár a tíz nap felett, hónapokig, azzal együtt milliókig elmehet az
összeg. Nincs meghatározva az összeg, egyelőre nincs is honnan és mennyit fogunk erre
áldozni. Muszáj-e nekünk milliós nagyságrendet áldozni erre a dologra? Nem lehet kezelni a
számokat. jó lenne egy tól-ig összeget tudni.
Tömör István polgármester:
Főépítész úr véleményére lennék kíváncsi a szakma tekintetében. Milyen szerződést szoktak
kötni ilyen esetben és milyen anyagi vonzatai vannak?
Szabó Zoltán főépítész:
Én is most kaptam kézhez az ajánlatot. Három dolgot javasolnék a tisztázásra: általában ezek
a szolgáltatások egy adott feladatra vonatkoznak, nem behatárolható határidővel. A
differenciált díjazás mit jelent? Hogy ha egy konkrét részeleme a munkának, akkor órában
határozzák meg, ha pl. tíz napot meghaladó, akkor a végén, ha összeadjuk az órákat, és egy
napnál kevesebb, akkor óradíj, vagy ha tíznél több, akkor napidíjban számolnak. A másik:
szeretném emlékeztetni a Képviselő-testületet, hogy a szerződés, ami korábban erre a
feladatra köttetett az MB 55 Bt-vel,, az nem a feladathoz történő határidővel lett kötve. A
feladat nem lett nagyobb, csak időben széthúzódott. Harmadik, amit figyelmébe szeretnék
ajánlati a Képviselő-testületnek a mérnöki kamarai ajánlás. Ez a feladat Balatonkenesére
koncentrálódik, vannak szakhatóságok, ahova el lehet menni, de ezek egy mérnöknap
rezsibe beleérthető távolságok. Ezt a két kérdést javaslom tisztázni és az elsőt figyelembe
venni.
Lengyel János képviselő:
Megfeneklett a dolog, mert a tervek hiányába a tervezőkkel való egyeztetés is fennakadt.
Akkor kell eldönteni, amikor eldől, hogy engedélyezésre melyiket adjuk be. Ha jól értem,
utána következik a te munkád, ha a hatóság problémát talál?
Farkas Sándor MB 55 Bt képviselője:
A tervező hozza a dokumentációt, ez még nem teljes, ki kell egészíteni. Ezekkel kapcsolatos
tevékenységek. Főépítész úr: a feladat nem lett nagyobb? Még most is e-mailezünk az
ügyben. Hogy tervezési feladat több lett-e, vagy nem, az is kérdés, de hogy a tervezőtől
megkapjuk az anyagot - ez két hete probléma.
Fodor Krisztina jegyző:
Főépítész úr azt mondta, amit Sándor is, hogy amikor a hivatalba érkezik a terv, akkor
kezdődik a feladat, tehát lehet határidőhöz kötni. Az MB 55 Bt előzőleg szerződés hibája a
határidő, ezt a képviselő-testületi ülésen határozathozatal előtt jeleztem is - a mérnöki
gyakorlatban úgy működik, hogy a tervszállításig kötik meg a szerződést.
Farkas Sándor MB 55 Bt képviselője:
Addig tartson a tevékenység, amíg a terv el nem készül. Az én szerződésem egyébként arról
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szólt, hogy érjek el sokkal többet a tervvel kapcsolatban, mint ami volt.
Sörédi Györgyné képviselő:
Semmiképpen sem tudok partner lenni és nem tudok dönteni, hogyan s mint és meddig.
Nem értem hogyan hosszabbítgassuk, stb.
Tömör István polgármester:
A megadott árak áfás árak vagy áfa nélküliek?
Farkas Sándor MB 55 Bt képviselője:
Nettó árak.
Szabó Zoltán főépítész:
A beadvány alapján a feladatnak a díjazása a konkrét időráfordításról szólna.
Tömör István polgármester:
Ezzel kapcsolatban tudsz-e konkrét feladatokat meghatározni, főépítész úr?
Szabó Zoltán főépítész:
Egyedül a DRV van nyitva, velük van egy munkaközi tervegyeztetés, kérdés, ez hogyan hat
más szakági vagy építész tervekre. Az önkormányzat részéről kiadandó teljesítésigazolás a
következő lépés, utána az engedélyezés során felmerül hiánypótlások során a tervezővel való
kapcsolattartás és az önkormányzat képviselete.
Tömör István polgármester:
Ennek létezhet-e olyan variációja, ami közelebb visz minket az összegszerűséghez? Ami előre
látható, mennyi időt fog igényelni, hogy tól-ig határ közé tudjuk az egész végét szorítani?
Szabó Zoltán főépítész:
Az első kettő konkretizálható, a harmadik része nem, mert nem tudjuk, melyik hatóság mit
fog igényelni. A tervek dokumentálásáig, a teljesítésigazoláshoz a terv felülvizsgálatig lehet
határidőt szabni, a harmadikat nem tudhatjuk.
Tömör István polgármester:
Tehát van két olyan lépcső, ami előre körvonalazható, a harmadik a későbbiek folyamán
derül ki, a szakhatósági észrevételek alapján, ez előre nem látható. Ami előre látható, az
leírható egy szerződési szakaszba, ami előre nem látszik, arra szerződni sem tudunk, de
amikor a tervek előállnak, azt követően lehet szükségünk ismételten Sándorra.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Megint egy órája erről beszélgetünk, javasolnám, hogy a főépítész úr, polgármester úr és az
ügyvéd úr tárgyalják meg, és úgy kerüljön elénk, ez nem Képviselő-testületnek való vita.
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Javaslom, olyan határozatot hozzon a Képviselő-testület, hogy a szerződés legyen előkészítve
a főépítész által meghatározott feladatok alapján és az kerüljön a Képviselő-testület elé
döntéshozatalra.
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Tömör István polgármester:
Javaslom, Szabó Zoltán főépítész urat bízzuk meg azzal, hogy a Bercsényi strand jogerős
építési engedélyei megszerzéséig lebonyolítói ügymenetet dolgozzon ki és az előre látható
feladatokat határozza meg, amikre a Sándor közreműködésére van szükség - határozza meg,
erre vonatkozóan kérünk Farkas Sándortól árajánlatot, illetve erre vonatkozóan ügyvéd úrtól
egy szerződéstervezetet, ennek ismeretében fog döntést hozni a Képviselő-testület a
szerződésről. Aki egyetért ezzel, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
514/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta - a
Képviselő-testület 489/2011. (X. 19.) számú határozata alapján - az MB 55 Építőipai és
Szolgáltató Bt (8172 Balatonkenese, Aligai út 20/A.) által a Bercsényi strand műszaki
tanácsadói feladatainak ellátására tett árajánlatát és a következő határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület megbízza Szabó Zoltán főépítészt, hogy a Bercsényi strand
jogerős építési engedélyeinek megszerzéséig lebonyolítói ügymenetet dolgozzon
ki és az előre látható feladatokat határozza meg.
2. A meghatározott feladatokra vonatkozó árajánlat bekérésével megbízza a
Polgármesteri Hivatalt.
3. Megbízza Dr. Koczkás Sándor ügyvédet a Szabó Zoltán főépítész által megadott
műszaki paramétereknek megfelelően készítsen szerződéstervezetet és annak
Képviselő-testület elő történő előterjesztésével Tömör István polgármestert.
Végrehajtási határidők:
1. pont tekintetében: 2011. november 5.
2. pont tekintetében: 2011. november 10.
3. pont tekintetében: 2011. november 18.
Végrehajtásért felelősök:
Tömör István polgármester
Szabó Zoltán főépítész
Kocsi Tímea településmenedzser
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

5. 9.

TSZSZI – HÁTRÁNYOS HELYZETŰ MUNKAVÁLLALÓ FOGLALKOZTATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat együttes ülésén javasolta a hátrányos helyzetű
munkavállaló foglalkoztatását.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is javasolta a foglalkoztatás támogatását a
Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján támogatja a hátrányos munkavállaló foglalkoztatását a
határozati javaslatnak megfelelően, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
515/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Területi
Szociális Szolgáltató Intézmény hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása
tárgyú beadványát és az alábbi határozatot hozta:
1. Támogatja Papp Ilona TÁMOP 1.1.2 projekt keretében történő foglalkoztatását 2011.
november 15. napjától. A foglalkoztatás időtartama 1. év.
2. Megbízza Tömör István polgármestert és Fodor Krisztina jegyzőt, hogy a 2012. évi
koncepció elkészítésénél az igényelt 1 fővel kapcsolatos költségeket a Területi Szociális
Szolgáltató Intézmény 2012. évi költségvetésébe tervezze be.
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Pozsonyi Monika intézményvezető
Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző
Végrehajtási határidő:
2011. november 30.

5. 10. PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

ÉS

ALAPFOKÚ

MŰVÉSZETOKTATÁSI

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság javasolta az alapító okirat módosításának és
egységes szerkezetének elfogadását a Képviselő-testületnek.
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Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslat alapján elfogadja a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetét az
előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
516/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítását megtárgyalta és a következő határozatot hozta.
1. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratának módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal
és formában jóváhagyja.
2. Az egységes alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és az
alapító okiratot aláírja.

Végrehajtásra határidő: 2011. október 31.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Szabó Károlyné iskolaigazgató
Szolga Angéla ig. főtanácsos

5. 11. SPORTCSARNOK INGYENESE BÉRLETE BALATONKENESE 2008 LABDARÚGÓ KLUB
RÉSZÉRE

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat együttes ülésén az a döntés született, hogy
ebben az évben ingyenesen biztosítsuk, de mivel a bevételek nagyon lecsökkentek a csarnok
tekintetében, - általában akik fizetőképes dolgozó emberek lenének nem férnek be, - olyan
javaslat született, hogy kompromisszumos bérleti díjat, vagy havi díjat kérjen az
önkormányzat 2012. januártól.
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Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a bizottsági javaslat alapján az előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
517/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008 Balatonkenese
Labdarúgó Club 8174 Balatonkenese, Stadion u. 1. Rády Sportcsarnok térítésmentes
használatáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. Az utánpótlás korosztályok és lány csapatok részére 2011. november – december
hónapban a következő időpontokban a Rády Sportcsarnok térítésmentes
használatához hozzájárul.
- hétfő:18.30-19.30-ig
- csütörtök:18.00-20.00-ig
- péntek:17.00-19.30-ig
Novembertől szerdán 19.00-21.00 az U16 (serdülő) és U19 (ifjúsági) valamint felnőtt
csapatok részére.
2. Felkéri a Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket
tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
Szolga Angéla főtanácsos
a határozat elfogadásra azonnal, értesítésre 2011. október 31.

5. 12. ERDEI TÁBOROZTATÁS TÁMOGATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülésén arra a megállapodásra jutottunk, hogy a
szervezők kérnek még be más ajánlatot is, hátha van olcsóbb hely és annak ismeretében
tárgyalja újra a Képviselő-testület a kérelmet, ez a javaslat, most pedig a napirendről való
levétel.
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Tömör István polgármester:
Aki az iskola szülői munkaközösségének erdei iskola 450 E Ft-tal történő támogatási
kérelméről szóló előterjesztés a napirendről való levétellel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
518/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János
Általános és AMI szülői munkaközösségének erdei iskola 450 E Ft-tal történő
támogatási kérelméről szóló előterjesztést leveszi napirendjéről és további árajánlatok
bekérése után újra kívánja tárgyalni.

5. 13. ISKOLATEJ SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat együttes ülésén javasolta az előterjesztés
szerint elfogadásra a határozatot, a Drávatej szolgáltatóval megkötni a szerződést az iskolára,
a bölcsődére, az óvodára és a Tátorján Bölcsődére is.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai bizottság javasolta, hogy a világosi iskola önrészét meg kell
kérdezni tőlük, a mi óvodáink és bölcsődéink önrészét vállaljuk.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatokkal kiegészített, előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
519/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese

Város

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

az

iskola

tej
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programmal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1.
2011. november 1-től – 2011. december 31-ig terjedő időszakra 44/2010(XII.22)
Vidékfejlesztési Minisztériumi rendeletnek megfelelően a Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde, a Tátorján Bölcsőde és a Pilinszky János Általános és AMI Iskola
részvételével csatlakozik a 2011. évi iskola tej programhoz.
2.
Az óvodások és bölcsődések önrészéhez szükséges fedezetet a 2011. évi
költségvetéséből biztosítja.
3.
A szállítási szerződést a beérkezett árajánlatok alapján 53,10 Ft/2dl áron a
Dráva tej szolgáltatóval kívánja megkötni.
4.
Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy Balatonvilágos Község
Önkormányzatától nyilatkozatot kérjen arra vonatkozóan, hogy a balatonvilágosi
óvodások
utáni
önrész
összegét
biztosítja-e
Balatonvilágos
Község
Önkormányzatának költségvetéséből.
5.
Felkéri Tömör István polgármestert a szállítási szerződés aláírására, valamint
a határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

határozat elfogadására azonnal,
szállítási szerződés aláírására 2011. október 31.
Tömör István polgármester
Szolga Angéla ig. főtanácsos
Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző

Kurucz Henrietta képviselő az ülésről kiment 21,03 órakor.
A jelen levő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes.

5. 14. MATIDELI KFT. MEGKERESÉSE A TELEPÜLÉS DÍSZKIVILÁGÍTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat együttes ülésén az a javaslat született, hogy
nem javasoljuk a karácsonyi díszkivilágításra vonatkozó bérleti szerződés újra történő
megkötését.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslat alapján azzal egyetért, hogy a település karácsonyi díszkivilágítására
vonatkozó bérleti szerződés újra történő megkötését ne támogassuk, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
520/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Képviselő-testülete a Matideli Kft. Molnár Attila ügyvezető
igazgató (8230. Balatonfüred, Orzovenszky K. u. 15.) település karácsonyi
díszkivilágítása tárgyú kérelmét a bérleti szerződés valamint a karácsonyi
díszkivilágításra tett árajánlatot megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település
karácsonyi díszkivilágítására vonatkozó bérleti szerződés újra történő
megkötését nem támogatja.
2.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert az érintettek
értesítésére.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós városüzemeltetés
2011. november 15.

5. 15. PAPP PÉTER TÖLGYFA CSEMETE FELAJÁNLÁSA A RÁKÓCZI PARKBA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat javaslata az volt, hogy fogadjuk el a felajánlást, és a fát a Rákóczi-fa
bekerített részén kívül ültessük el.
Tömör István polgármester:
Aki a részönkormányzat javaslatával kiegészítve elfogadja a tölgyfa csemete felajánlásról
szóló határozati javaslatot, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
521/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete Papp Péter Budapest XI.
Fehérvári út 7. VII.2. szám alatti lakos tölgyfa csemete felajánlása tárgyú kérelmét
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
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1. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Papp Péter (1114. Budapest, XI. Fehérvári út 7. VII.2.) által felajánlott tölgyfacsemetét elfogadja és azt Balatonakarattya, Rákóczi-szilfa védettségét biztosító
parkjában a Városgondnokság által ültetteti el, alkalmas távolságban az ott lévő
korábbi egyedektől, a Rákóczi – fa bekerített részén kívül.
2. A csemete szállításáról Papp Péter gondoskodik.
3. Balatonkenese
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
felkéri
a
Városgondnokság vezetőjét Kelemen Zoltánt, hogy Papp Péterrel egyeztessen a fa
szállításának idejéről.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán Városgondnok
Komáromi Miklós városüzemeltetés
- értesítésre: 2011.november 15.,
- ültetésre: folyamatos

5. 16. 2012. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Az ellenőrzési tervet elfogadásra javasolta a Pénzügyi Bizottság és kérte, hogy a hivatal
írásba jelezze a kistérség felé, hogy az eddigi belső ellenőri módszereket vizsgálják felül,
mivel Balatonkenese Város Önkormányzata esetében nem volt hatékony és célravezető,
valamint kérjen írásban választ rá. Pénztári ellenőrzések pontosabb ellenőrzése nem került
bele?
Kurucz Henrietta képviselő az ülésre visszaérkezett 21,06 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Fodor Krisztina jegyző:
Az ügyészségre a feljelentés elment a célellenőrzés alapján, előleg kifizetések nincsenek, én
nem engedélyezem, a szabályzat egyébként sem engedte meg. Ami nagyobb hiányosság volt,
az önkormányzat leltára és ezzel kapcsolatos hiányosságok, ezért került be újra a 2012. évi
ellenőrzésbe. Soron kívüli öt ellenőrzési nap van év közben, amennyiben úgy érzik, akkor
erre fel lehet használni.
Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 21,07 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
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Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, hogy a 2012. évi belső ellenőrzési
tervet a mellékelt tervezet szerinti tartalommal elfogadjuk és jóváhagyjuk, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
522/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a 2012. évi belső ellenőrzési tervet a mellékelt tervezet szerinti
tartalommal elfogadja és jóváhagyja.
2. Megbízza Fodor Krisztina jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2011. november 15.
Fodor Krisztina jegyző
Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző

Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a kistérség felé jelzést tegyünk a Pénzügyi Bizottság elhangzott
javaslata alapján, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
523/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú
Társulása (Balatonalmádi) felé jelezze az ügyben javaslatát, hogy a Szántó és
Társa Bt. (9700 Szombathely, Vitéz u. 2.) által végzett, ellenőrzési terv alapján az
eddigi belső ellenőri módszereket vizsgálják felül, mivel Balatonkenese Város
Önkormányzata esetében nem volt hatékony és célravezető, valamint kérjen
írásban választ a kistérségtől.
2. Megbízza Tömör István polgármestert és Fodor Krisztina jegyzőt, hogy a
szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.
1.
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Határidő:
Felelős:

javaslat megkérésére:
2011. november 15.
javaslat tételre:
2011. december 31.
Fodor Krisztina jegyző
Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző

5. 17. LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAI
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A gazdasági programra vonatkozó indítványomat javaslom levenni napirendről, egy
kerekasztal megbeszélést javaslok összehívni ez ügyben, de fenntartom észrevételemet, hogy
még mindig nincs gazdasági programunk, ezért szükség szerint javaslom újra tárgyalni ezt a
napirendet. A locsolóvíz szerződéssel kapcsolatos indítványomat zárt ülésen kértem
tárgyalni, továbbra is fenntartom.
Vatics Erzsébet képviselő az ülésre visszaérkezett 21,12 órakor.
Jelen levő képviselők száma: 7 fő, az ülés határozatképes.
Lengyel János képviselő (folyt.):
Ságvári árokkal kapcsolatos indítványom vonatkozásában - nem szeretném, ha a
csapadékvíz-elvezetés építése kapcsán a lakótelepen megint gond lenne, - ezért javaslok az
árok helyreállításával kapcsolatban határozatot hozni
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek az elhangzottakkal, a hivatal intézze az árok helyreállítását, ezt javasolnám.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a javaslatok alapján azzal, hogy a Ságvári árok helyreállítását kérjük és a
szükséges intézkedésekkel megbízzuk a Polgármesteri Hivatalt, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
524/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lengyel
János képviselő „Ságvári lakótelep védelme” tárgyú előterjesztését és az alábbi
határozatot hozta.
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1. A Képviselő-testület kéri a Ságvári lakótelep védelmét szolgáló erdősáv és szántó
között épített árok rendbetételét, az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételével
megbízza a Polgármesteri Hivatalt.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2011. december 31.
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy Lengyel János képviselő gazdasági programmal kapcsolatos előterjesztését
levegyük a napirendről, és kerekasztal megbeszélést tartsunk ez ügyben, ezt követően pedig
szükségszerűség függvényében tárgyaljuk újra az előterjesztést. Aki a javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
525/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lengyel
János képviselő „Gazdasági program” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot
hozta.
1. A Képviselő-testület az ügy tárgyalását leveszi napirendjéről.
2. A Képviselő-testület a gazdasági program megtárgyalása ügyében kerekasztal
megbeszélés összehívását kezdeményezi, ezt követően szükségszerűség
függvényében az előterjesztést újra tárgyalja.
3. Megbízza Tömör István polgármestert a kerekasztal megbeszélés összehívásával.
Határidő:
Felelős:

2011. december 10.
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Lengyel János képviselő locsolóvíz szerződéssel kapcsolatos
előterjesztését zárt ülésen tárgyaljuk, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
526/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lengyel János képviselő
„Locsolóvíz szerződés” tárgyú előterjesztését zárt ülés keretében kívánja
megtárgyalni.

Tömör István polgármester:
Lengyel János képviselő negyedik indítványa az útépítési hozzájárulások 25 %-ra történő
csökkentéséről szól, javasolnám ez ügyben, hogy ne vállaljunk olyanra kötelezettséget,
amiben nem vagyunk biztosak. Csak úgy határozzuk meg, amikor biztosak leszünk benne,
hogy tudjuk megoldani. Legyünk körültekintőek ebben, ezért a koncepció megtervezésekor
térjünk vissza a megtárgyalására, ezt javaslom. Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
527/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lengyel János képviselő
„Útépítés lakossági hozzájárulás” tárgyú előterjesztését a 2012. évi koncepció
tárgyalásakor kívánja újra tárgyalni.

5. 18. RÁDIÓÁTJÁTSZÓ FELSZERELÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Elmondom az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a mai napon felhívott a Kerigon-Hungary
Kft képviselője és elállt a szándékától, ezért javaslom a napirendről való levételét az ügynek.
Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
528/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kerigon-Hungary Kft
(8172 Balatonakarattya, Rákóczi u. 30.) balatonakarattyai óvoda tetőterébe történő
rádióátjátszó felszerelésével kapcsolatos kérelmét leveszi napirendjéről, mivel
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kérelmező elállt az előterjesztésben jelzett szándékától.

5. 19. TÁJÉKOZTATÓ – 3 ORVOSI RENDELŐ NYÍLÁSZÁRÓ CSERÉJÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Ezt a hivatal döntötte el, csak tájékoztatót kapunk, mert benne van a költségvetésben az erre
vonatkozó összeg. Kérdésem az lenne, hogy az iskola tanterem felújítás is benne van a
költségvetésben, akkor azt miért kellett tárgyalnia a Képviselő-testületnek? Egyik esetben
kell, a másik esetben nem kell?
Fodor Krisztina jegyző:
Nos, a költségvetési rendeletben konkrétan megnevezett felújítási tételekkel kapcsolatosan
jogszabály és belső szabályok alapján, amelyik intézményi költségvetésben szerepel, annak
kell gondoskodni a megvalósításáról, hogy ez eddig miért nem így történt, azt nem tudom. A
megvalósulás után tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. Az orvosi rendelő ablakcserénél a
műszaki adattartalmat meghatározva lett kiküldve az árajánlat bekérés, a zárt borítékok a
határidő lejárta után fel lettek bontva, ezután elkészült a táblázat és megállapítottuk, hogy a
beérkezett árajánlatok alapján melyik a legkedvezőbb ajánlat.
Lengyel János képviselő:
Vizsgáltátok a Szent István úti lakás nyílászáróit is?
Fodor Krisztina jegyző:
A költségvetés az orvosi rendelők nyílászáró cseréit tartalmazza.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, kérjünk be utólag a Szent István úti orvosi rendelő emeleti szintjén lévő lakás
nyílászárók cseréire vonatkozóan is árajánlatot.
Tömör István polgármester:
Aki az orvosi rendelők nyílászáróinak cseréje tárgyában készített tájékoztatót tudomásul
vette, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
529/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az orvosi rendelők
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nyílászáróinak cseréje” tárgyban készített tájékoztatót a jegyzőkönyv mellékletet
képező tartalommal tudomásul vette.

5. 20. ALSÓRÉTI ÜDÜLŐEGYESÜLET MEGHÍVÓJA KEREKASZTAL MEGBESZÉLÉSRE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Alkalmazkodunk időpontban a Képviselő-testülethez, amikor hajlandóak leülni velünk.
Hosszadalmas megbeszélésre számítunk, de azért is fontos lenne, mert pénzben is tudnánk
felajánlani összeget, ami azt az üdülőrészt fejlődésileg előre mozdítaná. Szeretnénk a
Képviselő-testülettel együtt megoldani a problémákat. Ezt nem lehet egy óra alatt
megbeszélni, egy koncepciót szeretnénk kialakítani, amely mentén közösen dolgozhatnánk.
Biztos, hogy úgy készülnénk, hogy vagy egy ebédre, vagy vacsorára meghívnánk Önöket, de
hosszabb időt kérnénk mindenképpen. Szeretnénk, hogy legyen meg az irány, amit közösen
meghatározhatnánk.
Vatics Erzsébet képviselő:
Javasolnám, hogy amennyiben létrejön a megbeszélés, a főépítész urat is hívjuk meg.
Tömör István polgármester:
Köszönjük a meghívást és elfogadjuk, próbáljunk egy időpontot egyeztetni. Javasolnám
november 11-én 15 órai kezdettel. Akinek megfelel az időpont és elfogadja a javaslatot,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
530/2011. (X. 27.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Alsóréti Üdülőegyesület „Az Alsórét jövőjéért” tárgyú kerekasztal beszélgetés
időpontjával kapcsolatos beadványát, és az alábbi határozatot hozta:
1. „Az Alsórét jövőjéért” tárgyú kerekasztal beszélgetés időpontját 2011. november 11.
napján (péntek) 15 órai kezdettel határozza meg.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
2011. november 11.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 21,40 órakor szünetet rendelt el.
A Képviselő-testület 21,52 órától zárt ülés keretében folytatja munkáját.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Lengyel János
képviselő
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