Szám: 2/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. január 26-án 16,00 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 16,41 órától

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Fodor Krisztina
Győrfi Károlyné
Hollósiné Kovács Ildikó
Pozsonyi Monika
Szabó Károlyné
Kiss Tamásné
Kiss Tamás

jegyző
Közművelődési intézményvezető
Tátorján Kft. ügyvezető
TSZSZI intézményvezető
iskolaigazgató
PÜB kültag
TÖT kültag

Jelen van továbbá – lakosság részéről megjelent:

13 fő

I.
N A P I R E N D

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testületi
ülésen a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Tömör István polgármester:
Javaslom a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére Vatics Erzsébet és Lengyel János
képviselőket. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
4/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 26. napján
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megtartott Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Vatics Erzsébet és
Lengyel János képviselőket jelöli ki.

Tömör István polgármester:
Napirendnek javaslom a meghívó szerint meghatározott egy napirendet. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
5/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

1.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 26. napján
megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
A PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN
FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA

2.

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA

3.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKATERVÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS,
BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉGRŐL

4.
5.
5. 1.
5. 2.

LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
VEGYES ÜGYEK.
TÁJÉKOZTATÁS ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK ÁLLAPOTÁRÓL
JÁTÉK- ÉS KALANDPARK LÉTREHOZÁSÁNAK TOVÁBBTÁRGYALÁSA

5. 3.

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
SPORTCSARNOKÁNAK, INFORMATIKAI TERME BÉRLETI DÍJÁNAK, VALAMINT A NYÁRI
TÁBOROZTATÁS DÍJAINAK MEGHATÁROZÁSA

5. 4.
5. 5.
5. 6.

MAGASPART KÖZHASZNÚ SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET KÉRELME
ADÓSSÁGKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA
DOHÁNYTERMÉKEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSSAL

KAPCSOLATOS

TÁJÉKOZTATÁS

5. 7.
5. 8.
5. 9.
5. 10.
5. 11.

DIAGNOSZTIKAI MINTÁK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ DÍJVÁLTOZÁS
VÉDŐNŐI ÁLLÁS MEGPÁLYÁZTATÁSA
ALJEGYZŐI ÁLLÁS ÚJRA PÁLYÁZTATÁSA
LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÁS
KDOP-3.1.1/C KÓDSZÁMÚ, KISTELEPÜLÉSEKEN A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSA CÍMŰ PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES HATÁROZAT

5. 12. KDOP-4.1.1/E KÓDSZÁMÚ, HELYI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ VÍZVÉDELMI RENDSZEREK
REKONSTRUKCIÓJA CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
HATÁROZAT

5. 13. KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010

„TERÜLETI
SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY
INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT KAPCSÁN A KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ
BIZOTTSÁG TAGJAI KÖZÉ ÚJABB TAGOK FELVÉTELE A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁN
5. 14. A „SPORTTÉR A SZÉCHENYI PARKBAN” CÍMŰ PROJEKTTEL KAPCSOLATOSAN A TERVEZÉSI DÍJ
MEGTÉRÍTÉSE A BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLETNEK
5. 15. AZ ALSÓRÉTI ÜDÜLŐ EGYESÜLET IGÉNYEINEK MEGTÁRGYALÁSA, A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓBA ILLESZTÉSE

2

5. 16. ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSÉRE SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ KIVÁLASZTÁSA
5. 17. BALATONVILÁGOSI NEVELÉSI – OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE JÁRÓ GYERMEKEK SZÁLLÍTÁSI
SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

5. 18.
5. 19.
5. 20.
5. 21.
5. 22.
6.
6. 1.
6. 2.

ISKOLATEJ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR – TIOP PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
XVI. CSÁNGÓ BÁL TÁMOGATÁSA
VAK BOTTYÁN STRAND TERÜLETÉNEK ISZAPFELMÉRÉSE
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI REFERENSI ÁLLÁSHELYRE 1 FŐ KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELY
ZÁRT ÜLÉS.
GYERMEKORVOSI PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
BALATONKENESE 276. HRSZ. INGATLANNAL KAPCSOLATOS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
SEMMISSÉ NYILVÁNÍTÁS

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

A PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNYBEN FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ RENDELET FELÜLVIZSGÁLATA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság támogatta igazgatóasszony kezdeményezését, miszerint ne változzanak a
díjak.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is tárgyalta a napirendet és mi is támogattuk az
igazgatóasszony kezdeményezését, hogy ne változzanak a térítési díjak.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat is támogatta a kezdeményezését az igazgatóasszonynak.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottságok javaslata alapján azzal egyetért, hogy nem kívánjuk módosítani rendeletünket,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
6/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános

3

Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő térítési díjakról szóló
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a következő
határozatot hozta:
1. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben fizetendő
térítési díjakról szóló 18/2010.(VII. 02.) önkormányzati rendeletét felülvizsgálata és nem kívánja
módosítani.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Végrehajtási határidő:
Végrajtásért felelős:

2.

A

2012. január 31.
Tömör István polgármester
Szabó Károlyné iskolaigazgató
Szolga Angéla ig. főtanácsos

HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

14/2010. (IV. 30.)

ÖNKORMÁNYZATI

RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Tudomásul vette a Pénzügyi Bizottság, hogy a Képviselő-testület hatásköréből jegyzői hatáskörbe
megy át a lakásfenntartási támogatás megállapítása.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is tudomásul vette, javasolja a rendeletalkotást a
Képviselő-testületnek.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat is tudomásul vette és javasolja a rendeletalkotást.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja az előterjesztés szerinti rendelet megalkotását, kézfeltartással szavazzon.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA 1/2012. (I. 27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV. 30.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
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3.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR
TÁJÉKOZTATÁS, BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉGRŐL
Előadó:

2012.

ÉVI

MUNKATERVÉRŐL

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Tárgyalta a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság, a munkatervet elfogadásra javasoljuk, a nyári
programterv részletezése a költségvetés elfogadása után történik meg. A 2011 évi összegzést is
elfogadásra javasolja, köszönet, hogy a pénz szűke ellenére is helyt álltak a nyári rendezvényeknél,
a nyári tevékenységekről szóló beszámolót is elfogadásra javasoljuk.
Lengyel János képviselő:
Akarattya is be lett vonva a rendezvényekbe, az ott megtartott rendezvények jót tettek
Akarattyának és köszönjük. A Részönkormányzat is elfogadásra javasolta a beszámolókat és a
munkatervet.
Tömör István polgármester:
A határozati javaslat első pontját, azaz a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2012. évi
munkatervét aki elfogadja az előterjesztés szerint, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
7/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2012. I. évi munkatervének tervezetét és az alábbi
határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2012. évi munkatervét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a Közművelődési Intézmény és Könyvtár
intézményvezetőjét a munkaterv végrehajtásához szükséges intézkedések megtételével.
3. A munkaterv a határozat mellékletét képezi.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
Szolga Angéla ig. főtanácsos
2012 évben folyamatos

Tömör István polgármester:
A határozati javaslat szerinti második pontot, az intézmény 2011. évi tevékenységéről szóló
összegzést aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
8/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2011. évi tevékenységéről szóló összegzését és az
alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2011. évi tevékenységéről
szóló összegzését az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról Győrfi
Károlyné intézményvezetőt értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
Szolga Angéla ig. főtanácsos
Tömör István polgármester:
Aki a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2011. évi nyári szezonról szóló beszámolóját
elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
9/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2011. évi nyári szezonról szóló beszámolóját és az
alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2011. évi nyári szezonról
szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról Győrfi
Károlyné intézményvezetőt értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
Szolga Angéla ig. főtanácsos

4.

LAKOSSÁGI SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Miklós Péter képviselő:
Felsőbb rendű jogszabály, hogy 2012. évben nem lehet magasabb összegű díjat megállapítani, így
tudomásul veszi és egyetért a Pénzügyi Bizottság az előterjesztéssel.
Lengyel János képviselő:
Örülünk, hogy hozott a kormány egy ilyen határozatot, egyetértünk vele és elfogadásra javasoljuk
a Képviselő-testületnek.
Kurucz Henrietta képviselő:
Elfogadásra javasolja a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is a Képviselő-testületnek az
előterjesztést.
Miklós Péter képviselő:
Tudom, hogy a szerződést felmondására nincs lehetőség, de ígéretet kaptunk, hogy a környékbeli
szemétszállítók árajánlata kapcsán szóban fog tájékoztatni bennünket polgármester úr.
Tömör István polgármester:
A Polgárdi Vertikál úgy nyilatkozott, hogy ismerik a szemétszállítási szerződéseket, tudják, hogy
nem tudunk kilépni, így nem adtak árajánlatot. Királyszentistván még nem tud üzemelni,
csökkentett kapacitású üzemeltetés lesz, azért nem tudtak adni ajánlatot. Ügyvéd úr is
megvizsgálta a lehetőségeket és azt állapította meg, hogy jelentősen hátrányosan érintene
bennünket, ha felbontanánk a jelenlegi szerződést.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Mivel ez jövőre válik aktuálissá, reméljük, addigra a királyszentistváni hulladéklerakó is felépül.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal,
hulladékszállítási rendeletünket, kézfeltartással szavazzon.

hogy nem módosítjuk a

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
10/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete újra megtárgyalta a szervezett
települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításával
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló
1/2009.(I.30.) önkormányzati rendeletet nem módosítja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezető
2012. február 15.
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5.

VEGYES ÜGYEK.

5. 1.

TÁJÉKOZTATÁS ÖNKORMÁNYZATI SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK ÁLLAPOTÁRÓL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Tárgyalta a Részönkormányzat együttes ülésen a Pénzügyi Bizottsággal és a kettes határozati
javaslatot javasoljuk elfogadásra.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a javaslatok alapján azzal, hogy nem szándékozunk 2012. évben nagyobb összegű
állagmegóvó beruházást elvégezni a szociális bérlakásokon és megbízzuk a Városgondnokságot
felmérés készítésével a kisebb jellegű karbantartási munkákra, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
11/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális
bérlakások állapotával kapcsolatos tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő testület nem szándékozik 2012. évben nagyobb összegű állagmegóvó
beruházást elvégezni a szociális bérlakásokon és szolgálati lakásokon, megbízza a
Városgondnokságot, készítsen felmérést a kisebb jellegű karbantartási munkákra és azt
terjessze a Képviselő-testület elé.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

5. 2.

Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó
2012. február 23.

JÁTÉK- ÉS KALANDPARK LÉTREHOZÁSÁNAK TOVÁBBTÁRGYALÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Korábban is előttünk volt a beruházásra szánt terület, akkor azt mondtuk, hogy az önkormányzat
keresse meg a vállalkozást, és tájékoztatást kérjen tőle, amiből be tudja határolni a Képviselőtestület, mit is szeretnének megvalósítani. Amit kaptunk, többen úgy ítélték meg, hogy kevésbé
elégséges, ezért a bizottság javaslata, hogy most még konkrét döntést ne hozzon a Képviselőtestület, hanem elbeszélgetésre hívja meg a beruházót.
Lengyel János képviselő:
Tárgyalta a Részönkormányzat az ügyet, a határozati javaslattal egyetértünk, kérésünk, hogy
minél előbb ejtsük meg az egyeztető tárgyalást. A probléma az ügyben egyébként, hogy az erdő
nem véderdő, hanem védett erdő és sok mindent nem lehet megtenni a területen, másrészt pedig
állami tulajdon.
Sörédi Györgyné képviselő az ülésre megérkezett 16,41 órakor.
Jelen levő képviselők száma: 7 fő, az ülés határozatképes.

Farkas Sándor MB 55 Bt képviselője:
Ez az egyeztetés szakmai kérdés, nem kell húsz ember ehhez, úgy gondolom, ezért képviselőtestületi ülést felesleges tartani.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Tehát a határozati javaslatban csak szakmai egyeztetés szerepeljen a vállalkozóval, nem képviselőtestületi egyeztetés.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Úgy vettem észre, önkéntes felajánlás történt Farkas Sándor részéről, egy képviselő miért nem tud
Farkas úrral leülni a vállalkozóval, és akkor előkészített anyag jönne a Képviselő-testület elé.
Miklós Péter képviselő:
Fenntartja Farkas Sándor az önkéntes felajánlást, a társadalmi státuszt?
Farkas Sándor MB 55 Bt képviselője:
Igen, önkéntes a felajánlás.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, hívjuk meg a Full Universal Kft képviselőjét, elhívjuk Farkas Sándort is és Szabó Zoltán
főépítészt is, és tudjuk meg, mit akar létrehozni a vállalkozó.
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Tömör István polgármester:
A javaslatok alapján a határozati javaslat egyes pont első sorát fogadjuk el, azzal befejezőleg, hogy
a Full-Universal Kft-vel. A határozati javaslat többi részét nem teszem fel szavazásra. Aki a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
12/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Játék és
Kalandpark létrehozásának tovább tárgyalása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot
hozta:
1.Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy határoz, személyes egyeztető tárgyalást
folytat a FULL-UNIVERSAL Kft-vel.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

5. 3.

Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó
2012. február 23.

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
SPORTCSARNOKÁNAK, INFORMATIKAI TERME BÉRLETI DÍJÁNAK, VALAMINT A NYÁRI
TÁBOROZTATÁS DÍJAINAK MEGHATÁROZÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Három megjelölt téma: a sportcsarnok bérleti díjára vonatkozóan a Pénzügyi Bizottság javaslata,
hogy a 4.000 Ft ne változzon, az informatikai terem bérleti díja 500 Ft legyen óránként, illetve a
nyugdíjasok számára 250 Ft. A táboroztatás díjára az volt igazgatóasszony javaslata, hogy a 2300
Ft-ot csökkentsük 2100 Ft-ra, de a Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy ne változzon a 2300 Ft. Meg
kellett határozni a kedvezmények csoportját a sportcsarnok bérlésével kapcsolatban. Van a
labdarúgó klubunk: a bizottság javaslata, hogy 14 éves korig ingyenes legyen, 15-18 éves korig
50%, illetve felnőttek részére 100 %-os díj megfizetése legyen kötelező. Egyéb csoportokra egyedi
elbírálást javasoltunk.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat véleménye is megegyezik a Pénzügyi Bizottság véleményével.
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Kurucz Henrietta képviselő:
Ugyanezek a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság javaslatai is.
Tömör István polgármester:
A javaslatok: a sportcsarnok bérleti díja 2012 évben 4.000.- Ft/óra összeg legyen, a táboroztatás díja
maradjon 2.300.- Ft/fő/éj összeg, az informatikai terem bérleti díja: 500.- Ft/számítógép/óra,
ugyanez a nyugdíjasok számára: 250.- Ft. A sportcsarnok használata a 2008 Balatonkenese
Labdarúgó Club gyermek csapatai részére 14 éves korig ingyenes, az U 16-tól az U 19-es
korcsoportig 50 %-os kedvezményt biztosítsunk, a felnőttek teljes árat fizessenek. Egyéb
kérelmeket pedig egyedileg bíráljon el a Képviselő-testület. Aki a javaslatokkal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
13/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérleti díjairól szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1 A Rády Sportcsarnok bérleti díját 2012. évben bruttó 4.000.- Ft/óra összegben állapítja meg.
2 A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012.
évben is biztosítja a gyermekek/tanulók nyári táboroztatásának lehetőségét, és a táborozás
díját bruttó 2.300.- Ft/fő/éj összegben határozza meg,
3 A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai
termének bérleti díját 2012. évben bruttó 500.- Ft/számítógép/óra, nyugdíjasoknak bruttó
250.- Ft/számítógép/óra összegben állapítja meg.
4 A Sportcsarnok használatát a 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club gyermek csapatai
részére 14 éves korig ingyenesen biztosítja téli időszakban, valamint az U 16-tól az U 19-es
korcsoportig 50 %-os kedvezménnyel.
5 Egyéb kérelmeket egyedileg bírál el a Képviselő-testület.
6 Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettek tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester a tájékoztatást illetően
Szabó Károlyné igazgató a bérleti díjak beszedése tekintetében és a
táboroztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában
Végrehajtási határidő:
határozat közlését tekintve azonnal
táboroztatás szervezésével kapcsolatban 2012. július 30.

Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó:
Az öregfiúk kérelméről kérném, hogy hozzanak most határozatot.
Szabó Károlyné iskolaigazgató:
A mai napon is érkezett a rendőrök kérelme, ezeket az egyedi kérelmeket szeretném, ha
tisztáznánk, mi alapján és kiknek adunk kedvezményt.
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Kurucz Henrietta képviselő:
A magas vízdíj, a fűtés, a karbantartás, a felügyelet mellett nem hiszem, hogy nem kifizethető a
4.000.- Ft-os összeg egy csapat részére. A környékből is idejönnek inkább a sportcsarnokot
kibérelni, mert mi adjuk ki legolcsóbban.
Mikós Péter képviselő:
Ha az öregfiúknak megígértük, akkor adjuk ingyen, de a rendőröknek ne.
Sörédi Györgyné képviselő:
A „ha már ígértük”megjegyzés kapcsán mondanám, hogy, nem ez fogja kihúzni a sportcsarnokot a
bajból, hogy pár órára oda adjuk, úgy gondolom, illene ezt a lehetőséget biztosítani, - vagy nem, de
akkor az öregfiúknak sem.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az adófizetők pénzéről van szó itt is, nem adhatjuk ingyen a sportcsarnokot senkinek sem.
Miklós Péter képviselő:
Mivel a kedvezményesek körét megállapítottuk, javaslom, hogy ne vegyük bele a határozatba az
egyedi kérelmeket.
Tömör István polgármester:
A javaslatok alapján az imént elfogadott sportcsarnok terem bérleti díjával kapcsolatos határozatot
javaslom módosítani azzal, hogy ne legyen benne az egyedi elbírálás lehetősége. Megerősítjük az
előző határozatunkat azzal a módosítással, hogy az ötös pontot kivesszük. Aki egyetért a
javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
14/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

1.
2.

3.

4.

5.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2012. (I. 26.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bérleti díjairól szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
A Rády Sportcsarnok bérleti díját 2012. évben bruttó 4.000.- Ft/óra összegben állapítja meg.
A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012.
évben is biztosítja a gyermekek/tanulók nyári táboroztatásának lehetőségét, és a táborozás
díját bruttó 2.300.- Ft/fő/éj összegben határozza meg,
A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai
termének bérleti díját 2012. évben bruttó 500.- Ft/számítógép/óra, nyugdíjasoknak bruttó
250.- Ft/számítógép/óra összegben állapítja meg.
A Sportcsarnok használatát a 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club gyermek csapatai
részére 14 éves korig ingyenesen biztosítja téli időszakban, valamint az U 16-tól az U 19-es
korcsoportig 50 %-os kedvezménnyel.
Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettek tájékoztassa.
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Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester a tájékoztatást illetően
Szabó Károlyné igazgató a bérleti díjak beszedése tekintetében és a
táboroztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában
határozat közlését tekintve azonnal
táboroztatás szervezésével kapcsolatban 2012. július 30.

Tömör István polgármester szünetet rendel el 17,06 órától.
A Képviselő-testület 17,23 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

5. 4.

MAGASPART KÖZHASZNÚ SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Tárgyalta a Részönkormányzat az ügyet, és mivel akarattyaiakról van szó, javasoltuk, hogy ne a
kenesei kultúrház legyen megjelölve székhelynek, hanem az akarattyai kultúrházba szívesen
fogadjuk őket.
Kurucz Henrietta képviselő:
Tárgyalta a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is, a Közművelődési Intézmény vezetője
kijelentette, hogy nincs akadálya, hogy a kenesei kultúra házába jegyezzék be az egyesület
székhelyét.
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülésén azzal bíztak meg, hogy keressem meg a Udvardi
Gábort, aki azt mondta, hogy egyeztetett előzőleg az intézményvezető asszonnyal, de
elkötelezettség nincs. Akarattyai, vagy kenesei kultúrházról van szó, az jogi szempontból mindegy,
nincs miért megváltoztatni. Azért nem a saját lakcímük lett bejegyezve az ügyvédjük elmondása
szerint, mert annak bejegyeztetése sokkal bonyolultabb.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Szerintem pedig azért, mert a székhelyre mennek házkutatás esetében a rendőrök és a NAV is.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület székhelyül
használhassa a Balatonkenese, Táncsics u. 24. szám alatti Kultúra Házát, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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15/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magaspart Közhasznú
Szabadidő és Sportegyesület kéréséről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület részére hozzájárul ahhoz, hogy az
egyesület székhelyéül ingyenesen, szívességi használat jogcímen a Kultúra Háza-t (8174
Balatonkenese, Táncsics u. 24) használhassa.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettek tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó
2012. február 15.

Tömör István polgármester:
Megjegyzem, azért tartózkodtam, mert régebben már volt a Képviselő-testület előtt ilyen jellegű
kérelem és akkor elutasításra került. És úgy gondolom, hogy így következetes a döntés.

5. 5.

ADÓSSÁGKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK MEGHATÁROZÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat és a Pénzügyi Bizottság is a kettes határozati javaslat elfogadását javasolta a
Képviselő-testületnek.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is a kettes határozati javaslatot támogatta azzal, hogy
felmérést kellene eszközölni – javasoljuk, hogy a Kenesei Hírlapban jelenjen meg egy felhívás,
hogy jelentkezhetnek azok, akiknek egyelőre közműtartozásuk van, a felmérés alapján lesz egy kb.
szám, ez alapján kerüljön kidolgozásra a rendelet. A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
felvállalta, hogy felmérés szinten kezelik az ügyet és a továbbiakat a Képviselő-testület
meghatározza. A következő hírlapba javasoljuk megjelentetni a felhívást február végén, 1-2 hetet
kellene hagyni, március 20-ig például, ezután feldolgozni és az áprilisi képviselő-testületi ülésre
előkészíteni a rendeletet.
Miklós Péter képviselő:
Részt vettem a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülésén is, ott kihangsúlyoztuk, hogy a
hivatal a rendeletalkotáshoz ne fogjon hozzá, csak felmérés legyen. A dátumokat illetően pedig a
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költségvetési rendelettel párhuzamot kell vonni véleményem szerint.
Kurucz Henrietta képviselő:
Félévkor is lehet módosítani a költségvetési rendeletet.
Fodor Krisztina jegyző:
Elhangzott bizottsági ülésen az is, hogy a lakásfenntartási támogatás bevonható az
adósságkezelésbe, a közműtartozások vonatkozásában. Ezzel egy keret lesz a költségvetésben,
amit e célra fel lehet használni. Ezen felül vagy tartalékot képez a Képviselő-testület, vagy pedig
lemódosítja a költségvetési rendeletet, amikor megszavazza az adósságkezelési rendeletet.
Kiss Tamás Részönkormányzat kültag:
A kezesség kérdése is felmerült bizottsági ülésen, ez tisztázódott azóta? Miből fizetjük vissza az
államnak? - Lényeges összegről van szó, ezért a költségvetés meghatározása előtt tudni kell a
feltételeket.
Fodor Krisztina jegyző:
Előrefizető mérőóra felszerelésre van lehetőség a támogatottak részére, ennek a felszerelésének
kezelése fog megtörténni az önkormányzaton keresztül. (Ez nyomon követhetőbb a hivatal
részéről, mint pl. egy összegben hatszázezer forintos banki tartozás.) Itt jön be a lakásfenntartási
támogatás, mert az összeget előre elutalhatjuk a szolgáltató számlájára. A közműtartozásos
adósságkezelés kevésbé kockázatos az önkormányzat számára.
Tömör István polgármester:
Ez a módszer lenne az első lépés, és a jó adósok kapjanak egy ilyen lehetőséget. Ahol túl nagy az
önkormányzat kockázata, ott nem kívánunk ebbe belemenni, mert a költségvetés nem bírná el a
kockázatok felvállalását.
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, az alábbi kiegészítéssel javaslom elfogadásra a kettes
határozati javaslatot: egyes pont: tervbe veszi a rendelet megalkotását, ezért megbízza a TSZSZI
intézményvezetőjét, hogy az Öböl TV képújságában, az önkormányzat honlapján, valamint
szórólapokon hirdetményt jelentessen meg a közműtartozások rendezésének lehetőségével
kapcsolatban és a felmérés eredményeit terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: februári
képviselő-testületi ülés időpontja legyen a mielőbbi intézkedések megtétele érdekében. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
16/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális
rendszerben történő adósságkezelés rendszerének kiépítéséről szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzata tervbe veszi a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
részére adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló rendelet megalkotását.
2. Megbízza a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy az Öböl TV
képújságában, Balatonkenese város honlapján, valamint szórólap útján hirdetményt
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jelentessen meg: a közműtartozások rendezésének lehetőségével kapcsolatos igény
felmérést tegyen közzé és a felmérésre beérkező információk, adatok eredményeit terjessze
a Képviselő-testület elé.
Végrehajtásért felelős:

Pozsonyi Monika intézményvezető
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
2012. február 20.

Végrehajtási határidő:

5. 6.

DOHÁNYTERMÉKEK

SZABÁLYAIRÓL

SZÓLÓ

TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSSAL

KAPCSOLATOS

TÁJÉKOZTATÁS

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A bizottságok javaslata az volt, hogy nem akarunk szigorítani, a törvényben foglaltakon túl nem
kívánunk közterületet nemdohányzó közterületté nyilvánítani. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
17/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közterületek
nemdohányzó közterületté nyilvánításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzata a településen „A nemdohányzók védelméről és a
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól” szóló 1999. évi LXII.
törvényben foglaltakon kívül nem kíván közterületet nemdohányzó közterületté
nyilvánítani.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

5. 7.

Tömör István polgármester
2012. január 31.

DIAGNOSZTIKAI MINTÁK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ DÍJVÁLTOZÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Kurucz Henrietta képviselő:
Bejelentem érintettségemet, nem szeretnék szavazni a napirendről.
Sörédi Györgyné képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság egy érintettséggel támogatta az előterjesztést.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja Kurucz Henrietta képviselő érintettségének bejelentését a napirendre vonatkozóan,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
18/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdésében foglaltak alapján elfogadta Kurucz
Henrietta képviselő érintettségének bejelentését a „Diagnosztikai minták szállítására
vonatkozó díjváltozás” napirendre vonatkozóan.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti egyes számú határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással (1 fő, Kurucz Henrietta
képviselő érintettség miatt nem szavazott) meghozta a következő határozatot:
19/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lohner Ferenc
(8100 Várpalota, Bartók Béla u.23.) diagnosztikai minták szállítási díjváltozásával
kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. A szállításért vállalkozónak fizetendő összeget módosítja az alábbiak szerint:
keddi napokon
5000.-Ft+Áfa (Balatonkenesei mintavétel),
csütörtöki napokon 5400.-Ft+Áfa (Balatonkenesei és Balatonakarattyai mintavétel).
A szállítási díj összegét a 2012. évi költségvetésben biztosítja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintettet értesítse, és felhatalmazza a megállapodás módosítás aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
2012. február 20.
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5. 8.

VÉDŐNŐI ÁLLÁS MEGPÁLYÁZTATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A pályázat részeként benyújtandó iratokhoz motivációs levelet és referenciát is javasolt a
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság bekérni pluszban a pályázóktól.
Tömör István polgármester:
Szavazásra terjesztem elő az imént elhangzott módosítással az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
20/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a védőnői állás
pályázati kiírásával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A védőnői ellátásra az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. 152.§ (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8174. Balatonkenese, Óvoda u.8.
Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Szent István tér 1.
Ellátandó feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározott
feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, egészségügyi főiskola védőnői szakán szerzett oklevél, vagy azzal
egyenértékűnek elismert oklevél
• Felhasználói szintű MS office irodai alkalmazás
• B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz; motivációs levél; referencia levél
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
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•
•

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevők szakmai anyagát és
személyes adatait megismerhetik,
• nyilatkozatot arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt
ülést kér
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2012. május 1.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. március 16.
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 munkakör megnevezését:
védőnő.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A 2012. március 29-én tartandó képviselő-testületi ülésen történik.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.ksz.gov.hu és a www.balatonkenese.hu .
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon
szerezhet.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról
gondoskodjon.
Végrehajtási határidő:
2012. február 10.
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Tóth Mihályné személyügyi ügyintéző

5. 9.

ALJEGYZŐI ÁLLÁS ÚJRA PÁLYÁZTATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Mivel még nincs aljegyzőnk, meg kell ismételnünk az aljegyzői állás megpályáztatását.
Fodor Krisztina jegyző:
A határozati javaslatba az előnyt jelentő meghatározások felsorolását a Képviselő-testülettől
várjuk. Felsoroltuk az előző pályázatokban szereplőket az előterjesztésben, a 6 hónapos próbaidő
pedig szerepel a határozati javaslatban, mivel előző választásnál kérte a Képviselő-testület.
Sörédi Györgyné képviselő:
Előnyként javaslom megjelölni az önkormányzati munka minél több területén szerzett szakmai
tapasztalatot.
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Lengyel János képviselő:
Az előző pályázatnál írtuk az idegenforgalmi helyen szerzett tapasztalatot, ezt most is írjuk be,
kérném.
Fodor Krisztina jegyző:
A felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazás ismeretét szeretném megjelölni.
Sörédi Györgyné képviselő:
10 év szakmai tapasztalatot javaslok megjelölni előnyként.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
5 év szakmai tapasztalatot javaslok megjelölni.
Sörédi Györgyné képviselő:
Társalgási szintű nyelvtudást javasolnék még megjelölni német vagy angol nyelven.
Miklós Péter képviselő:
5 éves vezetői gyakorlatot és 10 év önkormányzati munkában szerzett tapasztalatot javaslok
megjelölni előnyként.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Úgy gondolom, nem árt, ha 5 év jegyzői gyakorlatot jelölünk meg előnyként.
Sörédi Györgyné képviselő:
Mi lenne, ha nem írnánk előnyt, hanem mérlegelnénk? Ha megfelel az összes többi kritériumnak
valaki, akkor lehet szabadabban választani, jegyzőasszony mérlegeli, és az alapján tesz javaslatot.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, hogy a jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat évek meghatározása nélkül kerüljön kiírásra, az
előnyt jelentő meghatározások közé.
Tömör István polgármester:
Összefoglalva a javaslatokat: a pályázat elnyerésénél előnyt jelent: önkormányzatnál több területen
szerzett legalább 10 éves gyakorlat. Jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat, MS Office felhasználói szintű
ismerete, idegenforgalmilag kiemelt településen szerzett szakmai tapasztalat, angol vagy német
társalgási szintű nyelvtudás. Aki ezekkel a kiegészítésekkel az előterjesztés szerinti határozati
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
21/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
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
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hirdet Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete aljegyző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 6 hónap próbaidővel.
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 teljes körűen 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:
• Önkormányzatnál több területen szerzett legalább 10 éves gyakorlat
• Jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat
• MS Office felhasználói szintű ismerete
• Idegenforgalmilag kiemelt településen szerzett szakmai tapasztalat
• Angol vagy német társalgási szintű nyelvtudás.
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:
2012. április 1.

21

A pályázat benyújtásának határideje:
2012. március 10.
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 2012. március 29-én tartandó képviselő-testületi ülésen történik.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 29.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu és a www.balatonkenese.hu - 2012. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon
szerezhet.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Fodor Krisztina jegyző
Tóth Mihályné igazgatási előadó
a pályázat kiírására 2012. február 10,
a pályázat elbírálására 2012. március 29.

5. 10. LAKOSSÁGI ÉSZREVÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom az előterjesztés napirendről való levételét, mert nem hiszem, hogy a Képviselőtestületnek ezzel az üggyel foglalkoznia kellene.
Miklós Péter képviselő:
Előzőleg ez egy névtelen levél volt, ez egy másik levél, névvel. Személy szerint meg vagyok
említve: tisztázni szeretném, hogy az újságban és bemutatkozásomban a képviselőnek induláskor
leírtam, hogy építészmérnöknek tanultam, a szaktudással kapcsolatban pedig semmiféle
jogszabály nem határozza meg, hogy közfeladatra jelentkezzem. Hogy emiatt teljesen a közérdekre
hivatkozva bárki is jogosan vájkáljon szakképesítésben vagy szaktudásban, ez sem a képviselők és
sem a polgármester felé nem jogos. Lehet, hogy nem a személyem elleni ellenszenv űzte a levél
íróját, de ezzel kapcsolatban semmi titkolni valóm nincs, büszke vagyok arra, amit elértem.
Keressen meg nyugodta, ha bármi gondja van, tudok válaszolni, mint képviselő, de tudok úgy is,
mint vállalkozó, magasépítéssel kapcsolatban is tudok neki segíteni. De ha úgy gondolja bárki,
hogy közérdekű kérdés, akkor ne csak engem találjon meg, hanem mindenkit. Vagy határolódjunk
el ettől, hogy ilyen kérdéssekkel foglalkozzunk.
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Kiss Tamás Részönkormányzat kültag:
A levél felterjesztésével nem értek egyet, hogy közérdekű információ. Ez nem közérdek, az
önkormányzatnak nem kötelessége magánlevelezéseket a Képviselő-testület elé terjeszteni. Előző
határozatban, amikor azt mondták, hogy nem foglalkoznak ilyen levelekkel, az helyes volt. A
képviselő nem a civil foglalkozása miatt van itt, mert a szakmája nem az az itteni tevékenysége.
Tömör István polgármester:
Ha a levelet a Képviselő-testületnek címezik, akkor kötelességünk behozni, szelektálni nem lehet.
Fodor Krisztina jegyző:
Amikor valaki a köz érdekében szerepet vállal, akkor több terhet kell elbírnia személyi jogaival és
alapjogaival kapcsolatosan a lakosságtól pozitív és negatív irányban is, ezért mivel közszereplő,
természetes, hogy van, akinek tetszik a képviselők megnyilvánulása, van, akinek nem. Ez egy
választópolgár véleménye, amelyet a Képviselő-testületnek címzett.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Még mindig azt mondom. hogy az ilyen leveleket ne hozzuk be a Képviselő-testület elé, és a
Képviselő-testület fel fogja vállalni ezt, hogy levesszük a napirendről. A hölgynek a hivatalhoz kell
fordulnia, nem a Képviselő-testülethez.
Fodor Krisztina jegyző:
A hölgynek nem az első levele, a közérdekű részét már megválaszoltuk, csak a Képviselőtestületnek szóló levelet hoztuk be.
Lengyel János képviselő:
Akkor ezek szerint polgármester úr már megválaszolta, amit tudott, Miklós Péter képviselőtársunk válaszol, ha akar, mi erről határozatot ne hozzunk, azt javaslom.
Lengyel János képviselő az ülésről kiment 18,25 órakor.
A jelen levő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
A magam részéről Lengyel János javaslata tetszik, a hivatal választolt, képviselő-társunk pedig, ha
akar, válaszol. Ezt tárom határozati javaslat gyanánt szavazásra, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
22/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Halmos
Józsefné (8174 Balatonkenese, Zápor u.10) lakossági észrevételeit és az alábbi határozatot
hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala a lakossági észrevétel egy
részére írásban válaszolt, az esetleges személyes felvetésekre az érintettek amennyiben
kívánnak, írásban vagy szóban megadják válaszukat, reagálásukat.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
2012. február 20.

Lengyel János képviselő az ülésre visszaérkezett 18,27 órakor.
Jelen levő képviselők száma: 7 fő, az ülés határozatképes.

5. 11. KDOP-3.1.1/C KÓDSZÁMÚ, KISTELEPÜLÉSEKEN A TELEPÜLÉSKÉP JAVÍTÁSA CÍMŰ PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES HATÁROZAT

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Félreértésre adott okot az előterjesztés, úgy gondolom. Amikor úgy döntött a Képviselő-testület,
hogy benyújtja a pályázatot, eldöntötte, hogy a Széchenyi park vizesblokk kialakítását, Vak
Bottyán strand nyúlvány részének parkosítását és a három játszótér felújítását valósítja meg a
pályázaton belül. A szöveges részben olvasható, hogy az 56 millióba csak a vizesblokk és a Hársfa
utcai játszótér fér bele, mert a tervezői költségbecslés 28 M Ft-ra árazta bele a vizesblokkot, 18 M Ft
a nyúlvány, ezen kívül különböző költségek is szerepelnek. Kiszámolták, hogy egyszerűen a
vizesblokk, a nyúlvány és a Hársfa utcai játszótér fér bele. Ezért a bizottság úgy határozott, hogy
kérjük műszaki tartalomcsökkentést a vizesblokkban, hogy mindhárom játszótérre elég legyen a
keret. Információk szerint nem biztos, hogy megvalósítható, mert a pályázatíró már leadott
anyagot, ami miatt nincs lehetősége a műszaki adattartalom módosításra. Egy bólintásra van
szükség, nincs más lehetőség. Illetve a költségvetésbe önerővel bele lehet vonni a másik két
játszótér felújítását is.
Tömör István polgármester:
December elején tárgyalta a képviselő-testület, hogy a hirtelen képbe kerülő pályázaton induljunk.
Maradtunk az 50 millió beadási limitnél, ekkor jutott az elhatározás a Széchenyi park vizesblokk
kialakítására, mint a legfontosabb. A tervek elkészültek, majd tervezői értékbecslést kértünk.
Megtörtént a beárazás, ekkor szembesültünk, hogy messze túlmúlja a számunka rendelkezésre álló
összeget a pályázat megnyerése esetén. Akkor a vizesblokk 38 400 E Ft-ra rúgott, a Hársfa utcai
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játszótérrel és a nyúlvánnyal összesen 70.300 E Ft volt. A vizesblokkot elkezdtük csökkenteni, így
27.493 E Ft lett. A nyúlvány 21.880 E Ft volt a tervezett összege, ebből a díszkivilágítást kivettük,
így 18,450 E Ft-ra csökkent, így tudtuk legalább a Hársfa utcai játszótér felújítására elegendő 2
millió forintot összehozni. Ezért ezeket a műszaki tatalom csökkentéseket tudtuk megtenni.
Műszakilag nem látunk lehetőséget, hogy a minőség romlása nélkül még csökkenteni lehessen,
ezért kérésem, hogy ezt fogadja el a Képviselő-testület, a határozati javaslat alapján. Amennyiben a
határozati javaslattal egyetértenek, kézfeltartással szavazzanak.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
23/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP-3.1.1/C
kódszámú, Kistelepüléseken a településkép javítása című pályázati felhívásra pályázat
beadásához szükséges határozattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KDOP-3.1.1/C-11
kódszámú, „Kistelepüléseken a településkép javítása” című pályázati felhívásra.
2. A projekt címe: Élhetőbb környezetben … „játszani is engedd szép, komoly fiadat”
3. A projekt megvalósításának helyszínei:
a) Vizesblokk építése: 8174 Balatonkenese, Széchenyi park hrsz.: 4714/5
b) Vak Bottyán strand nyúlvány részének megújítása: 8174 Balatonkenese, Parti sétány hrsz.:
3702/2
c) Hársfa utcai játszótér felújítása: 8174 Balatonkenese, Hársfa és Kodolányi u. sarka hrsz.:
2236/51
4. A projekt összköltsége: 54.989.920 Ft
5. A projekt elszámolható összköltsége: 54.989.920 Ft
6. A projekt önrészének összege: 5.498.992 Ft
7. Igényelt támogatás összege: 49.490.928 Ft
8. Balatonkenese Város Önkormányzata vállalja, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét azaz bruttó 5.498.992 Ft-ot a 2012. és szükség
esetén a 2013. évi költségvetésévben elkülöníti.
9. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye és a
pályázatot benyújtsa.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. február 10.
Tömör István polgármester
Kocsi Tímea településmenedzser

Tömör István polgármester szünetet rendelt el 18,41 órától.
A szünetet követően a Képviselő-testület 18,54 órától folytatja munkáját.
Jelen levő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes.
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5. 12. KDOP-4.1.1/E KÓDSZÁMÚ, HELYI ÉS TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ VÍZVÉDELMI RENDSZEREK
REKONSTRUKCIÓJA CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
HATÁROZAT

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A pályázat kapcsán elmondom, hogy a vasút alatt a cső- illetve árokrendszer magánterületeken
halad, a tulajdonosokkal már felvettük a kapcsolatot a területek rendezése érdekében.
Kurucz Henrietta képviselő az ülésre visszaérkezett 18,58 órakor.
Jelen levő képviselők száma: 7 fő, az ülés határozatképes.
Miklós Péter képviselő:
Már Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondtam, hogy örvendetes dolognak tartom, hogy a Berek
utcában is megvalósul a csapadékvíz-elvezetés, de ez egy útépítéssel egyben történik. Ha
megvalósul a vízelvezetés, a Képviselő-testület azt is vegye számba, hogy úgy volt, hogy aszfalt
útról lesz vízelvezetés, most viszont lesz egy árok, ami áldatlan állapotot eredményezhet, ha az
aszfaltos út nem készül el. Mivel azt támogattuk, hogy ha valamint megcsinálunk, akkor
normálisan, akkor ne álljunk meg egy részfeladatnál, belátható időn belül össze kell egyeztetni a
két dolgot, hogy ha az út elkészül, akkor meg kell csinálni megint a csatornát.
Farkas Sándor – MB 55 Bt. képviselője:
A pályázat gyenge láncszeme a vízjogi létesítetési engedély. Hogy ezt megkérhessük, az érintett
ingatlantulajdonosok hozzájárulása szükséges. Ha ilyenkor állunk neki tárgyalni, az nem
alkupozíció és annak költségvonzata nincsen benne.
Gajdos Béla műszaki ügyintéző:
Minden terv készen van, le lett írva, mindenhova megvannak az engedélyezési tervek, készen
vannak, megtekinthetők, erről a képviselők értesítve is lettek. Az összes közművekkel
kapcsolatban az egyeztetések megtörténtek. Semmi másra nem várnak a tervek, csak hogy beadjuk
engedélyezésre. Olyan tervekkel rendelkezünk, amelyeket beadhatunk engedélyezési eljárásra. Ez
a határozati javaslatban is benne van.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Kérdésem az lenne Farkas Sándor által elmondottak kapcsán, hogy a tulajdonosi hozzájárulásokat
hogy fogjuk beszerezni, ha most kezdünk el tárgyalni?
Tömör István polgármester:
A tárgyalások már folynak, nem túl rég döntöttünk erről, de a rendelkezésre álló időt kihasználtuk.
Az egyik ingatlantulajdonos ellenszolgáltatás nélkül ajánlotta fel a területet, a másik egy csere
lehetőséget kínált fel egy útra, ami nem jelent az önkormányzatnak hátrányt, a harmadik területnél
vagy kis probléma, amit a tulajdonos el akarna adni, de nem tudjuk, mennyit ér, ezért felértékelés
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alatt van a terület. Meg kell állapodnunk a tulajdonossal, működni fog a dolog, a tárgyalásokat
folytatjuk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Akkor most az a feladat, hogy a határozatot hozza meg a Képviselő-testület.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
24/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta KDOP-4.1.1/E
kódszámú, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című
pályázati felhívásra pályázat beadásához szükséges határozattal kapcsolatos előterjesztést
és az alábbi határozatot hozta.
1.Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KDOP-4.1.1/E-11
kódszámú, „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című
pályázati felhívásra.
2.A projekt címe: Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában
3.A projekt megvalósításának helyszínei:
3.1. Bercsényi strand és közvetlen környezete
3.2. Pusztaszeri, Fácános és Állomás u., illetve az Állomás utca vasúti töltés alatt átmenő az
elkerülő útig tartó szakasza
3.3. Berek utca
4. A projekt összköltsége: 166.226.240 Ft
5. A projekt elszámolható összköltsége: 166.226.240 Ft
6. A projekt önrészének összege: 16.622.624 Ft
7. Igényelt támogatás összege: 149.603.616 Ft
8. Balatonkenese Város Önkormányzata vállalja, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás
elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét azaz bruttó 16.622.624 Ft-ot a 2012. és
szükség esetén a 2013. évi költségvetésévben elkülöníti.
9. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye és
a pályázatot benyújtsa.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. február 10.
Tömör István polgármester
Kocsi Tímea településmenedzser
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5. 13. KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010

„TERÜLETI

SZOCIÁLIS

SZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY
KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ
BIZOTTSÁG TAGJAI KÖZÉ ÚJABB TAGOK FELVÉTELE A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁN

INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PROJEKT KAPCSÁN A

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Már választottunk közbeszerzési bíráló bizottságot a projekt kapcsán, de tekintettel arra, hogy
Balatonfőkajárral és Csajággal közös a pályázat, így közülük is kell tagokat választani. A
javaslatok: Forró Zsolt, Igaz Lajos, Verebélyi Zoltán és Sütő Gyula. Aki a javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
25/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság
tagjai közé újabb tagok felvétele a Közbeszerzési Szabályzat alapján című előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-5.2.2/A-09-20090010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény infrastruktúrájának
fejlesztése című”projekt kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai közé választja
Balatonfőkajár települését képviselő Forró Zsolt polgármestert és általa javasolt Igaz Lajos
települési képviselőt.
2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-5.2.2/A-09-20090010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény infrastruktúrájának
fejlesztése című”projekt kapcsán a Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai közé választja
Csajág települését képviselő Verebélyi Zoltán polgármestert és az általa javasolt Sütő Gyula
települési képviselőt.
3. Megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa a döntésről.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. február 10.
Tömör István polgármester
Kocsi Tímea településmenedzser
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5. 14. A „SPORTTÉR A SZÉCHENYI PARKBAN” CÍMŰ PROJEKTTEL KAPCSOLATOSAN A TERVEZÉSI DÍJ
MEGTÉRÍTÉSE A BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLETNEK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot aki elfogadja, hogy megtérítjük a felmerült bruttó
137.500.- Ft összköltségű tervezési költséget, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
26/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta A „Sporttér a
Széchenyi Parkban” című projekttel kapcsolatosan a tervezési díj megtérítése a Balaton
Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületnek kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtéríti a Balaton Keleti Kapuja
Turisztikai Egyesület részére a „Sporttér a Széchenyi Parkban” című pályázattal kapcsolatosan
felmerült bruttó 137.500 Ft összköltségű tervezési költséget.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a döntésről az érintetteket
értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. Február 15.
Tömör István polgármester
Kocsi Tímea településmenedzser

5. 15. AZ ALSÓRÉTI ÜDÜLŐ EGYESÜLET IGÉNYEINEK MEGTÁRGYALÁSA, A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓBA ILLESZTÉSE

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság nem tett javaslatot a napirend kapcsán, megköszönjük az egyesületnek a
szükséges feladatok elénk tárását, de azért nem tárgyaltuk, mert a költségvetés tárgyalása napjára
javasoltuk elnapolni.
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Kelemen Zoltán városgondnok:
Az egyesület igényei kapcsán elmondom, hogy a zöldhulladék szállítás vonatkozásában nem
egyszerű, hogy komposztálunk, mert telephely engedély köteles tevékenység, több százmilliós
beruházást jelenthet. Ha az Alsóréti Egyesületnek ilyen kívánsága van, akkor a Zöldfokkal kellene
felvenniük a kapcsolatot. Az árkok tisztítása januárban megtörtént, a Vak Bottyán utca is kész, a
Vasút utca félkész állapotban van, amint az idő engedi, elkészül a másik szakasza is a Vasút
utcának.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Tisztában vagyok vele, hogy nem megvalósítható minden, de pl. a járdát beszéltük, hogy el kellene
indítani.
Lengyel János képviselő:
Jó lenne arról is beszélni, hogy a közművilágítás fejlesztés mely utcákat érintené. Hogy be tudjuk
tenni név szerint az utcákat, ehhez ismerni kellene a helyzetet, a fontossági sorrendet az egyesület
vezetője tudná megmondani.
Gajdos Béla műszaki ügyintéző:
Napenergiával működő kandeláberek beszerzésére lenne lehetőség, mely lényege, hogy
napelemekkel működő világítás, aminek a telepítéséhez semmiféle engedély nem kell. Ezek a
kandeláberek az ajánlattevő szerint bruttó 520 E Ft körül vannak, amiből le is van telepítve a
helyére. Akkumulátorral működik, erre a gyártó 6 év garanciát vállal, a gyártó ekkor 40 ezerért
cseréli. Az oszlopra 16 év garancia van és nincs áramszámla. Télen is 90 órát képes világítani a
szürkületben, a nyárról ne is beszéljünk. Terveztetni sem kell, áttelepítése is lehetséges, olcsóbb,
mint bármilyen más megoldás.
Tömör István polgármester:
A mostani meglévő közvilágításunkat is ki lehet cserélni ledesre, ezekre 2-3 év garanciát adnak, 1015 watt felvételű leddel 70-80 wattos fényerőt tudnak előállítani. Lámpánként az átalakítása 10-15 e
Ft + áfa összeg lenne. Nagy tömegben való gyártás lehetőségét is keresik, ebben is tárgyalunk.
Sörédi Györgyné képviselő:
Emlékeztetem a képviselő társaimat, hogy ígéretet vállaltunk az Alsóréti Üdülőegyesülettel tartott
megbeszélésen, hogy a Vak Bottyántól a Sport utcáig tartó járda megcsinálásában partnerek
leszünk – erről úgy gondolom, hozhatnánk határozatot, és a térfigyelő kamera rendszerről is
beszéltünk.
Tömör István polgármester:
Egyetértünk veled, hogy támogatnunk kell, de ne vállaljuk be most, hanem néhány nap múlva a
költségvetés tárgyalásakor beszéljük meg, a pénzügyekkel való elkötelezettségekkel várjunk a
január 31-i költségvetés megtárgyalásáig.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Erről már ott, a megbeszélésen a Képviselő-testület biztosította a Jóskát és elköteleztük magunkat a
járdaépítésre is. A költségvetésbe már ezt az összegeket biztosítani kell, mert a kamera is kell, mert
azzal több mindent meg fogunk oldani. A költségvetésbe az egyesületnek ezt be fogjuk tenni.
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Miklós Péter képviselő:
Megjegyzem, úgy fogalmazzunk, hogy „vegyük figyelembe” a költségvetés tárgyalásakor.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy a január 31-i testületi ülésre napoljuk el a napirendet. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
27/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alsóréti Üdülő Egyesület
igényeinek 2012. Évi költségvetési koncepcióba illesztésével kapcsolatos előterjesztés
megtárgyalását elnapolja 2012. január 31-én tartandó rendkívüli ülésére.

5. 16. ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉSÉRE SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÓ KIVÁLASZTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Megbíztatok azzal, hogy vegyem fel a Márió Cargoval a kapcsolatot és kérdezzem meg, hogy a
kísérőnek Küngösre való visszajuttatását tartalmazza-e az ajánlat? Azt mondta, hogy igen.
Lengyel János képviselő:
Kérdés volt, hogy uszodába szállításra is igénybe szokták venni, tudja-e az uszoda járatot is
vállalni?
Tömör István polgármester:
Igen, vállalja, nem ebben az összegben, de vállalja.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is a Márió Cargo Bt árajánlatát javasolta elfogadásra.
Tömör István polgármester:
Határozati javaslat a Márió Cargo Bt ajánlatának elfogadása 23.000.- Ft / nap + áfa összegben. Aki a
javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
28/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 a Márió Cargo Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt-vel (Enying, Tamási Á. u. 2) 23.000.- Ft / nap + Áfa összegre vonatkozó
árajánlatát fogadja el.
2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetéséből
a az iskola busz üzemeltetésére a normafeletti részt biztosítja a támogatási szerződében
foglaltaknak megfelelően.
3. Felhatalmazza a személyszállító vállalkozóval 2011/2012 II félévére vonatkozóan az
iskolabusz üzemeltetésre vonatkozó szerződés aláírásával Tömör István polgármestert.
4. A vállalkozói szerződés elkészítésével megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet
Végrehajtásra határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. február 5.
Tömör István polgármester
dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Szolga Angéla főtanácsos
Szabó Károlyné iskolaigazgató

5. 17. BALATONVILÁGOSI NEVELÉSI – OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE JÁRÓ GYERMEKEK SZÁLLÍTÁSI
SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A balatonvilágosi intézményekbe járó gyermekek szállítási szerződése 2011. december 31-ig szólt a
Márió Cargo Bt-vel, az ő szerződését kéri meghosszabbítani a 2011/2012. tanítási év II. félév végéig
Fekete Barna polgármester úr a testületük döntése alapján. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
29/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky
János Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Mészöly Géza Általános
Tagiskolába, valamint a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonvilágos Napközi-otthonos
Tagóvoda intézményeibe bejáró gyermekek részére iskolabusz üzemeltetésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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1. Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel (Enying, Tamási Á. u. 2) 2011. december
31-én lejárt szállítási szerződést, 2011/2012 tanítási év II. félév végéig meghosszabbítja.
2.Felhatalmazza Tömör István polgármestert a személyszállító vállalkozóval 2012. június
15. napjáig az iskolabusz üzemeltetésre vonatkozó szerződés aláírására.
3.Megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szállítási szerződés elkészítésével.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. február 5.
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Szolga Angéla főtanácsos
Szabó Károlyné iskolaigazgató

5. 18. ISKOLATEJ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a Tolnatejjel javasolta megkötni a szerződést abban az esetben, ha az is 2 dlre és 2,8 %-os tejre vonatkozik.
Kurucz Henrietta képviselő:
A hivatalból megkérdezték, ugyanaz a tartalom mindegyik árajánlatban.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a határozati javaslat alapján a Tolnatej szolgáltatóval kössük meg az
iskolatej programra a szállítási szerződést, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
30/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola tej programmal
kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1. 2012. február-1 től – 2012. június 15-ig terjedő időszakra 116/2011(XII.14) Vidékfejlesztési
Minisztériumi rendeletnek megfelelően az Kippkopp Óvoda óvodásainak és a Pilinszky
János Általános és AMI Iskola tanulóinak részére csatlakozik a 2012. évi február, március,
május, június hónapokban az iskola tej programhoz.
2.Az önrészéhez szükséges fedezetet az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében
biztosítja.
3.A szállítási szerződést a beérkezett árajánlatok alapján a Tolnatej szolgáltatóval kívánja
megkötni.
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4.Felkéri Tömör István polgármestert a szállítási szerződés aláírására, valamint a
határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Végrehajtási határidő:
Végrajtásért felelős:

szállítási szerződés aláírására 2012. január 31.
Tömör István polgármester
Thury Attiláné óvodavezető
Szabó Károlyné iskolaigazgató
Szolga Angéla ig. főtanácsos

5. 19. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR – TIOP PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Ezek 100 %-os támogatású, önrészt nem igénylő pályázatok, ezért a Kulturális- és Szociálpolitikai
Bizottság kéri a Képviselő-testület hozzájárulását a pályázatok benyújtásához.
Fodor Krisztina jegyző:
Az intézményvezető több pályázatot szeretne benyújtani, de nincs a megírásra kapacitása, ezért
felvette a kapcsolatot egy pályázatíró céggel, aki költségmentesen megírná és be is adná.
Nyeresége az lenne, hogy ő maga egy informatikai cég és az informatikai eszközök beszerzését ő
végezné a pályázat megnyerése esetén.
Tömör István polgármester:
A határozati javaslatot azzal javaslom kiegészíteni, hogy hozzájárulunk továbbá, hogy pályázatíró
cég közreműködésével legyen a pályázat megírva és benyújtva költségmentesen. Aki ezzel a
kiegészítéssel együtt a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
31/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Közművelődési Intézmény és Könyvtár által előterjesztett Új Széchenyi Terv keretében
benyújtható pályázati lehetőségeket és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a Közművelődési Intézmény és Könyvtár által a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében „Múzeumok és levéltárak
iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” tárgyú
pályázaton való részvételéhez.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a Közművelődési Intézmény és Könyvtár által a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében „Könyvtári szolgáltatások
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összehangolt infrastruktúra fejlesztése- Tudásdepó Express támogatására” tárgyú
pályázaton való részvételéhez.
3. Hozzájárul továbbá, hogy a pályázatok megírásához az intézmény pályázatíró cég
közreműködését igénybe vegye, ez azonban csak a pályázatban szereplő menedzsment
díjak terhére történhet, plusz költséget nem jelenthet az intézmény számára.
4. A Képviselő-testület megbízza a Közművelődési Intézmény és Könyvtár
intézményvezetőjét a pályázat (ok) benyújtásához szükséges intézkedések megtételével,
illetve felkéri az intézményvezetőt, hogy a benyújtott pályázatok egy példányát a
Polgármesteri Hivatalba benyújtást követően adja le.
5. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetőt értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
pályázat (ok) benyújtására: 2012. március 30.

5. 20. XVI. CSÁNGÓ BÁL TÁMOGATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság véleménye az volt, hogy ne támogassuk a Csángó Bált.
Kurucz Henrietta képviselő:
Nem támogatta a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság sem a kérelmet.
Tömör István polgármester:
Nincs ismert költségvetésünk, ezért nem tudnánk magunkat elkötelezni. Aki egyetért azzal, hogy a
Csángó Bál megrendezését nem támogatjuk, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
32/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon Csángó Kulturális Egyesület
által 2011. február 5-én a budapesti Petőfi Csarnokban megrendezendő „Csángó” Bált –
támogatásával kapcsolatos előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1. Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon Csángó Kulturális Egyesület
által 2012. február 11-én a budapesti Millenáris Parkban megrendezendő „XVI. Csángó”
Bált nem támogatja.
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2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtásra határidő:

Tömör István polgármester
Szolga Angéla főtanácsos
2012. január 31.

5. 21. VAK BOTTYÁN STRAND TERÜLETÉNEK ISZAPFELMÉRÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a felmérést mindenképpen csináltassuk meg, mert a műszaki
adatra mindenképpen szükség van, volt erre egy 200 e Ft + áfa összegű ajánlat Fejes Károly
részéről, ezt javasolta elfogadni a Pénzügyi Bizottság.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 200.000.- Ft + áfa összegben Fejes Károly árajánlatát fogadjuk el a Vak
Bottyán strand iszapfelmérését illetően, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
33/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonkenese Vak Bottyán
strand tómedrének 250 m x 80 m-es területén 5x5 m-es pontsűrűséggel tárcsás és hegyes
szonda alkalmazásával történő felmérése majd kotrása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonkenese Vak Bottyán strand
tómedrének 250 m x 80 m-es területén 5x5 m-es pontsűrűséggel tárcsás és hegyes szonda
alkalmazásával történő felméréséhez 200.000.- Ft + Áfa összegben Fejes Károly vállalkozó
által adott árajánlat alapján hozzájárul és a 2012. évi költségvetésben biztosítja.
2. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tömör István polgármestert,
hogy a vállalkozási szerződést Fejes Károly vállalkozóval a fenti tartalommal kösse meg,
3. Megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy a szerződéstervezetet készítse el.
Végrehajtásért felelős: Tömör István polgármester
Komáromi Miklós városüzemeltetés
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Végrehajtási határidő: - értesítésre, megállapodás készítésére és aláírásra: 2012.február 15.
- a munkálatok elvégzésére: 2012. február 29.
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5. 22.

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI REFERENSI ÁLLÁSHELYRE 1 FŐ KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁSHELY
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, hogy 1 fő köztisztviselő
településfejlesztési referensi álláshellyel bővítsük a Polgármesteri Hivatal költségvetési
létszámkeretét, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
34/2012. (I. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1 fő
településfejlesztési referensi álláshely újra történő betöltéséről és megpályáztatásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkeretét 2012. február 1-től
1 fő köztisztviselő településfejlesztési referensi álláshellyel bővíti. A költségvetési
előirányzatokat a 2012-es költségvetési rendeletében biztosítja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az előirányzatot az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében az elfogadottaknak megfelelően szerepeltesse.
Végrehajtásért felelős: Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Wildné Gál Marianna pénzügyi előadó
Végrehajtási határidő: költségvetési rendeletbe történő beépítését illetően: 2012. február 28.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 19,45 órakor a Képviselő-testület nyílt ülését bezárta.
A Képviselő-testület 19,52 órától zárt ülés keretében folytatta munkáját.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Vatics Erzsébet
képviselő

Lengyel János
képviselő
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