Szám: 3/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. január 31-én 16,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Kurucz Henrietta
Lengyel János
Miklós Péter

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelent:
Fodor Krisztina
Győrfi Károlyné
Hollósiné Kovács Ildikó
Kelemen Zoltán
Pozsonyi Monika
Thury Attiláné
Kelemen Zoltánné

jegyző
Közművelődési intézményvezető
Tátorján Kft. ügyvezető
Városgondnokság vezetője
TSZSZI intézményvezető
óvodavezető
PÜB kültag

Jelen van továbbá – lakosság részéről megjelent:

4 fő

I.
N A P I R E N D

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testületi
ülésen a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alpolgármestert és
Miklós Péter képviselőt. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
37/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 31. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga
Zsuzsanna alpolgármestert és Miklós Péter képviselőt jelöli ki.
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Tömör István polgármester:
Napirendnek javaslom a meghívó szerint meghatározott egy napirendet azzal a módosítással,
hogy a meghívó szerinti 1/A napirendet levesszük és javaslom felvenni napirendre a KDOP4.1.1/F-11. kódszámú, „Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért” című pályázattal
kapcsolatos előterjesztést. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
38/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 31. napján
megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012.
TERVEZETÉNEK I. FORDULÓS MEGTÁRGYALÁSA.
Előadó:
Tömör István polgármester

1/B.

BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET FELADAT-ÁTVÁLLALÁS
Előadó:
Tömör István polgármester

1/C.

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓHÁZ KFT. (BALATONKENESE, DÓZSA GY. U. 1.)

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI

RENDELET

KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSE

Előadó:

Tömör István polgármester

2.

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MEGALKOTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester

3.

KDOP-4.1.1/F-11. KÓDSZÁMÚ, „KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI AKCIÓK A FENNTARTHATÓ
TELEPÜLÉSEKÉRT” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSSAL KAPCSOLATOSAN A 465/2011. (IX. 29.)
SZÁMÚ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA, ILLETVE A TERVEZŐ ÉS GEODÉTA KIVÁLASZTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012.
TERVEZETÉNEK I. FORDULÓS MEGTÁRGYALÁSA.
Előadó:

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottságnak a napirend tárgyalása során két sarkalatos dolog merült fel: a 2011 évhez
várható teljesüléshez és előirányzathoz képest feltűnően magas a 2012 évi dologi kiadás. A 4,1%
helyett majdnem 20%-os, a várható 2011 teljesüléshez képest is 11%-os az emelkedés. A
Városgondnokság út karbantartásánál megemelték az összeget a felújítási munkálatok. A 320 M Ft
lett meghatározva, hogy erre az értékre kellene visszaszorítani a dologi kiadások értékét. Akinek
módja van, tegye meg a szükséges intézkedéseket ennek érdekében. Ezen kívül beszélgettünk a
bérekről, illetményekről, kiegészítő bérekről, javasolta a bizottság, hogy kérünk egy összefoglalót
arról, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselők milyen bér kiegészítéseket kaptak. Azért lenne ez
fontos, hogy tudjuk értékelni azt, hogy az éves kiadás összegének 60%-áig terjedő bérek milyen
arányban tevődnek össze. Tájékoztató jelleggel jó, ha tud erről a Képviselő-testület, hogy miért rúg
ilyen magasra ez az összeg a költségvetésben. A beruházások, fejlesztések táblázatban az egy
milliárd feletti tételt magába foglaló összegek közül kb. 500-600 M Ft körüli tételt sikerült kivenni.
Tájékoztatást kaptunk, hogy nem lesz egyszerű 2012-ben a fejlesztések véghez vitele, a hitelek
felvétele. Elhangzott javaslat a szociális étkeztetés azon részére, amely kiszállításra kerül: az volt
Kurucz Henrietta részéről a javaslat, hogy ezentúl ne az óvodából legyen kiszállítva és ott
előállítva, hanem vállalkozóktól kérjünk erre ajánlatot, amit majd összehasonlítunk a jelenlegivel.
A civilek juttatásáról lebontva szervezetekre nem beszélhetünk ezidáig, csak összegszerűen
fogalmaztuk, ami ugyanazon az értéken van beállítva, mint tavaly.
Lengyel János képviselő:
Az a véleményem, hogy a hitelfelvétellel óvatosan kell bánnunk, mert meg is van határozva, hogy
220 millióig vagyunk hitelképesek. Óriási a dologi kiadások betervezett 380 M Ft-os összege,
húzzuk meg 320 M Ft környékén, ezt javaslom. A béreltérítésekkel kapcsolatban kértük a
kimutatást tájékoztatásul, mert lehet, hogy rendeletet kellene alkotnunk erre, ha van rá mód.
Kérdezném, hogy Balatonvilágos mennyi hozzájárulást fizet az intézmények vonatkozásában,
kompenzációt mennyit fizet a létszámkeret kapcsán az állami kvóta miatt, van-e valamelyik soron
rögzítve? Fizetik-e rendesen, be van-e tervezve?
Wildné Gál Marianna pénzügyi előadó:
A 3. számú mellékletben látszik, hogy Balatonvilágos mennyit fizet. Kompenzációként ennyivel
járul hozzá az iskola és az óvoda fenntartásához.
Lengyel János képviselő:
Locsolóvíz bevételt nem láttam a költségvetésben, van egy határozatunk, hogy ez a szolgáltatás
pénzbe nem kerülhet az önkormányzatnak.
Wildné Gál Marianna pénzügyi előadó:
A 3. számú mellékletben terveztük 5 M Ft bevételt az idei teljesülés alapján, kiadásra 6.900 E Ft.
Lengyel János képviselő:
Van majdnem két millió forint különbség a két összeg között és hangsúlyozom, hogy „nem
lehetünk vesztesek” ebben.
Fodor Krisztina jegyző:
Bázisévet tervezünk, az előző évi teljesített alapján ez tényszerűen befolyt adat.
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Lengyel János képviselő:
Miért nem tervezünk azzal, ami várható? Amennyi a kiadás, annyi bevételt is várjunk.
Fodor Krisztina jegyző:
Ki tudja megmondani, mi a várható bevétel, hiszen üzemeltetés csak nyáron folyt először.
Miklós Péter képviselő:
Pénzügyi Bizottság ülésen nem kaptunk pontos választ arra, hogy Szécsi Zoltánnak 13 M Ft
összegű számlája ki lett-e múlt évben fizetve, vagy hol fog megjelenni az összeg?
Fodor Krisztina jegyző:
Nem lett kifizetve 2011. évben, mert december 29-én lettek a tervek átvéve, a számla pedig a
napokban érkezett a hivatalba.
Miklós Péter képviselő:
Ebben az esetben a számla összege az 55 milliós várható pénzmaradványt fogja csökkenteni.
Tömör István polgármester:
A Széchenyi park nyúlvány részének tervezési díja is hozzájön még ehhez.
Kurucz Henrietta képviselő:
A pályázatokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az intézményeknél a megvalósult
pályázatoknál nem látjuk az összegeket, amik befolytak. Jó lenne egy segédtábla, amiben a
pályázat összegét, az önrészt, illetve a támogatási összegek visszaérkezését követni lehetne.

Lengyel János képviselő:
4-5, viszonylag nagy pályázat be lesz adva. Ha nyerünk, figyelni kell rá, hogyan tudjuk
pénzügyileg megoldani. Azt mondom, ha legfeljebb 200 millióval számolhatunk, lehet, hogy bajba
leszünk, ha megnyerjük mindegyik pályázatot.
Fodor Krisztina jegyző:
Mivel a pályázatok utófinanszírozottak, így fejlesztési hitelszerződést kell a Képviselő-testületnek
kötni attól függetlenül, hogy felhasználjuk-e vagy nem, hogy az önkormányzat működését
zökkenőmentesen biztosítsa. A hitel rendelkezésre tartása költségekkel fog járni. A következő
testületi ülésen utána kellene nézni, melyik bank milyen kondíciókkal tud fejlesztési célú hitelt
adni.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy tartsunk kerekasztal megbeszélést és a fejlesztésekre találjunk ki valami konkrét
dolgot, hogy a támogatási részek, a beruházási és felújítási részek legyenek tisztában legalább a
részünkről.
Miklós Péter képviselő:
Az összeg felosztása nem sürgős, azt a költségvetés elfogadása után meg lehet csinálni. Javaslom,
menjünk végig a táblázaton a bizottsági javaslatok alapján. A beruházás soron: Bercsényi strand
kiviteli terve 42 M Ft, javasoltam bizottsági ülésen, hogy ne vegyük ki az összeget. Rendezési
tervmódosításra vonatkozó 1.900 E Ft-ot hagyjuk benne, ez volt a javaslat. Városgondnokság
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kérésére a padkahenger megvásárlása került be, maradjon benne a kb. 3 M Ft. Volt ezen kívül a
Városgondnokság részére a 6-7 személyes brigádautó, ami kihúzásra került. Bútorzat a
Balatonakarattya óvodába 400 E Ft összegben, ezt benn hagytuk. Szoftvervásárlás, ami
előírásszerű, ez kell. Számítógép a vezetői irodába: az élelmezésvezető részére benn hagytuk a
gépre szánt összeget. Közvilágítás pályázat 1,5 M Ft maradt. KDOP pályázat: településkép javítása,
Széchenyi park WC, Vak Bottyán strand nyúlvány, Hársfa utcai játszótér: 55 M Ft, pályázunk rá,
bennmaradt. Közművesítés ehhez a pályázathoz: 6 M Ft, mert a közművesítés nem fért bele a
pályázatba, ezt az összeget is bennhagytuk. Omlásveszélyes partfalak állékonyságára kiírt
pályázat 55 M Ft önrésze, 2012 évre 100 %, ez is maradt. Fogászati szakrendelőbe szék: lehúztuk,
mert erre valószínűleg lehet pályázni. Sporteszközök a strandokra: bennmaradt, 12 M Ft a
kamerákkal együtt. Hulladékgazdálkodási terv, környezetvédelmi program: ezek hiányoztak
eddig, azt mondták, hogy kötelező elkészíttetni, de ez 4 M Ft-ba fog kerülni. 2 db robogó
vásárlásra 600 e Ft benn maradt, a hivatali autót kihúztuk. Telefonközpont cseréjét bennhagytuk, a
megvalósítás szükségességére visszatérünk. Az elektromos ügyintézés bevezetése sorról a 3 M Ftot kihúztuk. Közvilágításra 3 M Ft tervezését javasolta Lengyel János képviselő. Felújítás táblázat:
Szabad strand öltözőjének lefedése: 1.400 E Ft, ezt bennhagytuk. Iszapkotrást csökkentettünk 4
millióra, ez a két stég összege, ezen kívül a tervezésre 500 E Ft. Sportcsarnok válaszfal: 2 M Ft,
bennhagytuk. Tanterem felújítást az iskolában kihúztuk, mert folyamatban van, ehelyett Vak
Bottyán utca járda építését javasoltuk betervezni az Alsóréti Üdülőegyesülettel.
Wildné Gál Marianna pénzügyi előadó:
Megjegyezném, hogy a tanterem felújítása még nem záródott le, várható még kb. 700 e Ft-os
számla. Áthúzódó beruházás a 6-os tanterem felújítása.
Miklós Péter képviselő:
Tehát a tanterem felújításra 700 ezer forintnak benn kell maradnia. A sportcsarnokban az ajtók
cseréjére van 700 E Ft, erre szükség van, bennhagytuk. Radiátorok áthelyezése az óvodában: 180 E
Ft, ez csökkenni fog egy radiátor árára, mert a Városgondnokság megoldja a szerelést. Kerti tó
felújítása 100 E Ft, ezt a szülők megoldják, kivettük. A KDOP-4.1.1/F-11. jelű pályázat ma napirendi
pont lesz. Bizottsági javaslat az lesz, hogy ne induljon a pályázaton az Önkormányzat, de az önrész
összegét hagyjuk benn 6 M Ft értékben, amit fásításra használjunk fel, tehát a pályázatban szereplő
célra. A KDOP-5.2.2-A/-09-2009-001. jelű pályázat szociális ház felújítását célozza. A 64 milliós
összeget teljes egészében benn hagytuk, mivel az összegre szükség van, a kivitelezés reméljük,
hamarosan megkezdődik. A buszöblök kialakítására benyújtott KKK-KÖZL-BIZT-2010. jelű
pályázat 8.600 E Ft, ennek az önrésze 860 E Ft, ez is benne maradt. A József Attila utcai játszótér
felújítására 4.118 e Ft ne szerepeljen a költségvetésben, az a bizottság javaslata, hogy máshonnan
csoportosítsunk erre át összeget. Az iskola és sportcsarnok felújítás 400 M Ft, ha lesz pályázat,
akkor térjünk vissza erre, ez a bizottság javaslata, ezt az összeget kivettük. A Polgármesteri Hivatal
90 milliós felújítását sem, a Kultúra Háza külső és belső felújítása, kazáncsere sem marad bent,
viszont ezek és az akarattyai Közösségi Ház felújítási tervit el kell készíteni, ezek díjai
szerepeljenek a költségvetésben. A Vak Bottyán strand előtti tér felújítása nem szerepel a
költségvetésben, de kalkulálni kellene ezzel is, mert a tervek megvannak, folyamatában kellene
foglalkozni ezzel. Ha pályázati lehetőség lesz rá, akkor azzal.
Tömör István polgármester:
A Vak Bottyán strand előtti tér elektromos tervei még nincsenek készen, de a megvalósítása súlyos
összeget fog jelenteni, 20-30 M Ft-os nagyságrend lesz várhatóan véleményem szerint.
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Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, tervezzük be a Vak Bottyán strand előtti tér kivitelezését. Kihúztunk a felújításból 500
milliót, ebből egy 20-30 M Ft-os tételt bele lehet kalkulálni, úgy gondolom.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Attól is függ, hogy mennyi hitelt lehet felvenni.
Kurucz Henrietta képviselő:
De betervezni be lehet az összeget.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hagyjuk függőbe a táblázatot, meglátjuk, hogy a következő alkalomra milyen állapotban
lesz a működési költségvetésünk. Attól függ, a dologi kiadások hogy fognak állni.
Kurucz Henrietta képviselő:
A részletes táblázatban a bizottsági elnök kereteket nem láttam. Alpolgármesteri és polgármesteri
keret szerepel, de bizottsági elnök keret nem szerepel. Javasolnám, mivel a 2011. évben is benne
volt, kerüljön be 2012. évre is. Nevezzük meg külön sorokon a bizottsági elnök kereteket,
javasolnék bizottságonként 300.000.- Ft keretet. Valamint azok az összegek, amit 2011. évben nem
költöttek el a bizottságok, kerüljenek át a 2012. évi keretbe.
Fodor Krisztina jegyző:
Amit nem költött el az előirányzatból a bizottság elnöke a múlt évben, nem lehet átkönyvelni az ez
évi költségvetésbe. A Képviselő-testületnek összegszerű keretet kell meghatároznia. Az előző évi
pénzmaradványok a hitelállományt csökkentik, vagy a pénzmaradványt növelik.
Tömör István polgármester szünetet rendel el 17,51 órától.
A szünetet követően a Képviselő-testület 18,07 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, hogy minden bizottság elnöki keretet 300 E Ft legyen, a Részönkormányzat vezetőjének
kerete pedig 500 E Ft legyen.
Kurucz Henrietta képviselő:
Egyetértek a javaslattal.
Tömör István polgármester:
Minden intézmény spórol, itt sem javaslok emelést.
Miklós Péter képviselő:
Az összegek közösségi célra lettek fordítva eddig is.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a javaslat alapján azzal, hogy a Bizottság elnöki kereteket bizottságonként 300 E Ft
összegben határozzuk meg 2012. évre, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
39/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a Pénzügyi Bizottság, és a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnöki
keretek összegét bizottságonként 300.000.- Ft-ban határozza meg.

Tömör István polgármester:
Aki egyetért a megtett javaslat alapján azzal, hogy a Részönkormányzat vezetőjének keretét 2012.
évre 500 E Ft összegben határozzuk meg, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
40/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat elnökének keretösszegét
500.000.- Ft-ban határozza meg.

Lengyel János képviselő:
Tegnap beszéltünk a cafetéria átalakulásáról, a 12.500.- Ft be van tervezve?
Fodor Krisztina jegyző:
Bruttó 200 ezer Ft/év a keret minden egyes fő részére. A magyar állam jogszabályban limitálta,
mekkora összeget lehet a meleg, illetve hidegétkeztetésre, illetve üdülésre, iskoláztatási
támogatásra fordítani. Hogy milyen cafeteria juttatást igényel, azt mindenki lenyilatkozza.
Lengyel János képviselő:
A következő fordulós költségvetés tárgyalásáig a rendeletet el lehet olvasni?
Fodor Krisztina jegyző:
A köztisztviselői törvény szabályozza, hogy a Cafeteria juttatást a köztisztviselők részére az
alapilletmény 5 x–étől 25 x-éig lehet megállapítani, de mivel a 2012. évi költségvetési törvény
szabályozza, hogy a Cafeteria juttatás maximum 200.000.- Ft/fő/év, így ez lett betervezve. A
közalkalmazottaknál ez nem kötelező juttatás.
Lengyel János képviselő részére Fodor Krisztina jegyző megmutatja a költségvetési törvényben leírtakat.
Lengyel János képviselő:
A béreltérítésekről tudunk kimutatást kapni az intézményektől? Van-e rendeletünk erre?
Fodor Krisztina jegyző:
Központi jogszabály szabályozza az eltérítéseket,
köztisztviselőkét még helyi rendelet szabályozza.

juttatásokat,

pótlékokat,

továbbá

a
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Lengyel János képviselő:
Szeretném még javasolni, hogy a működési célú támogatásokat 2 M Ft-tal csökkentsük és ezt az
összeget a szociális ellátásokra csoportosítsuk át, mivel tudjuk, milyen nehéz anyagi körülmények
között élnek az emberek és jobb helyzetre sajnos nem lehet számítani.
Kurucz Henrietta képviselő:
A 2011. évi terv szerint lettek a szociális kiadások betervezve és emelés nem történt. Tudjuk, hogy
egyre nehezebb szociális körülmények között élnek emberek, ezért támogatnám, hogy a 16.950 E
Ft összeget emeljük meg.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az elhangzott módosításokkal készüljön el a következő költségvetés
tervezet, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:

41/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. az önkormányzat 2012. évi költségvetési tervének I. fordulós változatát továbbdolgozásra
javasolja és egyben felkéri Fodor Krisztina jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 71.§-ban biztosított jogkörében eljárva készítse elő a költségvetési
rendelet-tervezetet, a bizottsági és testületi ülésen elhangzottak figyelembe vételével
felhatalmazza, hogy egyeztető megbeszéléseket kezdeményezzen az önállóan működő
költségvetési szervekkel a kiadások csökkentése érdekében.
2. A bizottsági- és testületi üléseken elhangzott módosítási javaslatok az alábbiak:
a) Az intézmények dologi kiadásának csökkentése ~380 millióról ~320 millióra.
b) A kiszállítással történő szociális étkeztetés elvégzésére árajánlatok bekérése
vállalkozóktól.
c) Bérek eltérítéséről kimutatás kérése – ez ügyben esetleges rendeletmódosítás
lehetősége.
d) Városgondnokságnál 6-7 személyes brigádautó vásárlásra elkülönített 5.738 e Ft összeg
kerüljön ki a 2012. évi költségvetésből.
e) Fogászati szakrendelőbe szék vásárlására elkülönített 4.950 e Ft összeg kerüljön ki a
2012. évi költségvetésből.
f) Hivatali autó vásárlására elkülönített 4.540 e Ft összeg kerüljön ki a költségvetésből.
g) Elektromos ügyintézés bevezetésére elkülönített 3.000 e Ft kerüljön ki a költségvetésből.
h) Közvilágítás fejlesztésére 3.000 e Ft elkülönítése kerüljön bele a költségvetésbe.
i) Iszapkotrás megakadályozására elkülönített 30.000 e Ft összeget csökkenteni kell 4.500
e Ft-ra, mivel a kotrást 2012. évben nem kívánja a Képviselő-testület megvalósítani,
helyette 4.500 e Ft kerüljön betervezésre a meder iszaposodásának felmérésére és
napozó stégek készítésére.
j) Balatonakarattyai óvodában radiátorok áthelyezésére elkülönített 180 e Ft összeg
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csökkentése egy radiátor árára.
k) Kerti tó felújítására elkülönített 100 e Ft kerüljön ki a költségvetésből.
l) A József A. úti és a Pilinszky János Általános Iskolai játszótér felújítására elkülönített
4.118 e Ft és 3.319 e Ft kerüljön ki a költségvetésből.
m) Pilinszky János Általános Iskola és a Sportcsarnok felújítására elkülönített 400.000 e Ft
kerüljön ki a költségvetésből.
n) Polgármesteri hivatal felújítására elkülönített 90.000 e Ft összeg helyett az épület
energiatakarékos korszerűsítéséhez szükséges tervek elkészítésének helye szerepeljen.
o) Kultúra Háza külső, belső felújításának és a balatonakarattyai Közösségi Ház tervezési
díja szerepeljen a költségvetésben.
p) Államháztartáson kívüli működési célú támogatásokból 2.000 e Ft kerüljön át a szociális
ellátások keretén belül az átmeneti segély keretösszegére.
q) Folyamatban lévő, áthúzódó tervek elkészítésének költségei a költségvetésbe kerüljenek
bele.
3. Felkéri a polgármestert, hogy a módosításokat követően a költségvetési rendelettervezetet
nyújtsa be a képviselő-testület elé.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

1/C.

2012. február 10.
Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Wildné Gál Marianna pénzügyi előadó

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓHÁZ KFT. (BALATONKENESE, DÓZSA GY. U. 1.)
KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉSE

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Tátorján költségvetését elfogadásra javasoltuk és javasolja a bizottság a 8,5 M Ft támogatás
kifizetését 10 havi bontásban.
Tömör István polgármester:
Javaslom elfogadásra az előterjesztés szerinti egyes számú határozati javaslatot, aminek az egyes
pontját kiegészítjük a 2012. évi 8,5 M Ft összegű támogatással 10 havi bontásban történő
kifizetéssel. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
42/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján
Szociális Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy.
tér 1.) 2012. évi költségvetési tervezetével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta.
1. A Képviselő-testület a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) 2012. évi költségvetési tervezetét az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja, a 8,5 M Ft összegű támogatást részére 10 havi
bontásban átutalja 2012. évben.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről a Tátorján Kft
ügyvezetőjét értesítse és a dr. Koczkás Sándor ügyvéd által előkészített támogatói
megállapodást írja alá.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető
Wildné Gál Marianna pénzügyi előadó
dr. Koczkás Sándor ügyvéd
2012. december 31.

Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság a Tátorján Kft ügyvezetői álláshelyének betöltése kapcsán javasolta, hogy
pályázat kiírás nélkül 2012. december 31-ig hosszabbítsák meg az ügyvezető kinevezését.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy javasoljuk a Tátorján Kft közgyűlésének, hogy 2012. december 31-ig
hosszabbítsák meg az ügyvezető kinevezését pályázat kiírása nélkül, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
43/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján
Szociális Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy.
tér 1.) ügyvezetői állásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetői álláshelyére a jelenlegi ügyvezető, Hollósiné Kovács Ildikó megbízását
javasolja folytatólagosan 2012. december 31. napjáig.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy a döntést képviselve
a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft taggyűlésén
szavazati jogával éljen.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Tátorján Kft taggyűlésének időpontja
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1/B.

BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET FELADAT-ÁTVÁLLALÁS

Tömör István
polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó:

Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Kaptunk egy levelet az egyesülettől, innentől kezdve nincs mit beszélgetnünk
Tömör István polgármester:
A közreműködő szervezettől még írásos választ nem kaptunk arról, hogy milyen feladatátadást
lehet eszközölni.
Miklós Péter képviselő:
Ha az lesz a vélemény, hogy nem kell produkálni a nagy összegű működésüket, akkor a
Tourinform Irodát sem kell átadni, úgy gondolom.
Kurucz Henrietta képviselő:
De ha előfeltétele a Tourinform Iroda működtetése, akkor mégiscsak át kell adni.
Fodor Krisztina jegyző:
Írásos állásfoglalást kértünk a feladatátadások ügyében, - hogy a kultúrház esetében, aminek
jelenleg része a Tourinform Iroda, mi minősül átszervezésnek, mivel az erre irányadó jogszabály az
„átszervezés” szót nem definiálja - a Kormányhivataltól is, melyet javaslok, várjon meg a
Képviselő-testület, utána hozzon döntést.
Tömör István polgármester:
Határozati javaslatom, hogy a döntés előtt várjuk meg a Kormányhivatal iránymutatását és a
közreműködő szervezet állásfoglalását. Ezen dokumentumok megérkezése után döntsünk a
Turisztikai Egyesületnek történő feladatátadásokról. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
44/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton Keleti
Kapuja TDM feladatátadással kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület meg kívánja várni a Veszprém Megyei Kormányhivatal írásbeli
iránymutatását, illetve a közreműködő szervezet szintén írásos állásfoglalását az ügyről, azt
követően dönt határozattal a feladatátadással kapcsolatos előterjesztésről.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az írásbeli
állásfoglalások megérkezését követően azokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Végrehajtási határidő:
2012. február 23.
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2.

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT MEGALKOTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat részéről elfogadásra javasoltuk a közbeszerzési
szabály tervezetét.
Fodor Krisztina jegyző:
A közbeszerzési szabályzat tervezetével kapcsolatban az alábbi javaslat érkezett Kocsi Tímea
településmenedzsertől: Célszerűnek tartaná a III. „A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok,
felelősségi rend” című fejezet kibővítését a projektmenedzserrel az alábbi szöveggel és
feladatkörrel:
8. Projektmenedzser (Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén)
- a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában együttműködik a műszaki irodával,
illetve a külső szakértővel
- a pályázattal való megfelelés szempontjából a bíráló bizottság jóváhagyását megelőzően
véleményezi a részvételi / ajánlati felhívás tervezeteket.
Amennyiben egyetért ezzel a Képviselő-testület, foglalja bele az elfogadásra javasolt Közbeszerzési
Szabályzatba.
Tömör István polgármester:
Javaslom az elhangzott kiegészítést belefoglalni az előterjesztés szerinti Közbeszerzési Szabályzat
tervezetébe. Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a tervezetet, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
45/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési
Szabályzatának tervezetéről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzatot az előterjesztés melléklete szerinti
tartalmat kiegészítve az alábbiak szerint fogadja el:
A Közbeszerzési Szabályzat III., A közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok,
felelősségi rend” című fejezetét kibővíti az alábbiak szerint:
„8. Projektmenedzser (Támogatásból megvalósuló beszerzések esetén)
- a közbeszerzési eljárás előkészítésében és lefolytatásában együttműködik a műszaki
irodával, illetve a külső szakértővel
- a pályázattal való megfelelés szempontjából a bíráló bizottság jóváhagyását
megelőzően véleményezi a részvételi / ajánlati felhívás tervezeteket.”
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2. A Közbeszerzési Szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

3.

KDOP-4.1.1/F-11.
TELEPÜLÉSEKÉRT”

Hatályba léptetésre 2012. február 01.
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki főelőadó

KÓDSZÁMÚ,
CÍMŰ

„KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁSSAL

AKCIÓK

A

FENNTARTHATÓ

KAPCSOLATOS

ELŐTERJESZTÉS

MEGTÁRGYALÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy az önkormányzat ne induljon a pályázaton, a pályázat
önrészének összege kiegészítve 6 M Ft-ra szerepeljen a költségvetésben a pályázatban szereplő
célok megvalósítására.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a bizottsági javaslat alapján azzal, hogy ne induljunk a pályázaton és az önrészt
kiegészítve 6 M Ft-ra szerepeltessük a költségvetésben a pályázatban szereplő célok
megvalósítására, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
46/2012. (I. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP-4.1.1/F11 kódszámú, „Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért” című pályázati
felhívással kapcsolatosan a 465/2011. (IX. 29.) számú határozat módosítása, illetve a tervező
és geodéta kiválasztásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Az Önkormányzat a pályázaton nem kíván indulni.
2. A pályázat önrészének összegét kiegészíti 6.000.000.- Ft-ra, és ezen összeget szerepelteti az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében, a pályázatban szereplő célok megvalósítására.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Wildné Gál Marianna pénzügyi előadó
2012. évi költségvetés II. fordulós tárgyalása
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 18,56 órakor a Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Miklós Péter
képviselő
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