Szám: 7/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. február 29-én 21,45 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:
Hetyeiné Bors Ildikó
Kelemen Zoltán
Thury Attiláné
Balázsné Tóth Etelka
Jelen vannak továbbá:

polgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

igazgatási csoportvezető
Városgondnokság vezetője
óvodavezető
PÜB kültag

3 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 Kurucz Henrietta 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:
78/2012. (II. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 29. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kurucz
Henrietta és Lengyel János képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester:
Javaslatot teszek a meghívóban feltüntetett napirendek megtárgyalására. Aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
79/2012. (II. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 29. napján
megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.

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

2.

BALATONKENESE,
BIZOTTSÁGA
Előadó:

KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI

AZONOSÍTÓSZÁMÚ

RENDELET

PÁLYÁZAT

BÍRÁLÓ

Tömör István polgármester

3.

MB 55 ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT BEADVÁNYOK, SZERZŐDÉS, SZÁMLÁZÁS
Előadó:
Tömör István polgármester

4.

ZÁRT ÜLÉS:
DR. KOCZKÁS SÁNDOR ÜGYVÉD MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

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

ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság továbbtárgyalásra javasolta az anyagot a Képviselő-testületnek.
Megállapítottuk, hogy 10% alatt kell lenni az intézmények dologi kiadásainak, ehhez tartották
magukat az intézményvezetők. A bértáblában találtuk hibákat, Kiss Mária könyvvizsgáló felhívta a
figyelmet, hogy ennek módosításától tekintsünk el, és egyébként is kötelező intézményekre
lebontva szigorú beszámolót készíteni. A fizetésekhez hozzányúlni nem lehet, de a következő éves
költségvetésben nem leszünk ennyire engedékenyek. „Fűnyíró elvvel” fog nekimenni a Pénzügyi
Bizottság a lehetőségeknek. Javaslom, fogadjuk el a költségvetés tervezetet, mert nem akarom,
hogy az legyen a vége, hogy nem lesz idő átdolgozni és idegenek mondják meg, mi legyen a
költségvetésben.
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Lengyel János képviselő:
A beruházásnál volt a villamosság fejlesztés betervezve, 5 millió forintra, nem 5 millióval.
Javaslom, hogy hagyjuk a plusz három milliót ott. A költségvetésnek látjuk, hogy elég bonyolult az
új rendszere, javaslom, hogy a következő költségvetésre már a koncepciókor alakítsuk a
sarokszámokat. A bérrel kapcsolatban nagy visszhangot váltott ki a faluban is, hogy hozzá
akarunk nyúlni, de mindenképpen valahogy hozzá kell nyúlni, mert a falu felemészti magát
emiatt. Köttetnek a szerződések és a törvények, szomorú, hogy a saját törvényeinket sem
módosíthatjuk, de ez a kiegészítés azért születhetett annak idején, hogy érdem szerint
szortírozhatták az intézményvezetők. Ennek ellenére be lett építve a bérbe, és ha jól dolgozik, ha
nem, ott marad és nincs mit tenni. Utolsó pillanatban vagyunk, két hónap alatt a mi szemünkben
semmi érdemi munka nem történt a költségvetés vonatkozásában. Ugyanazt visszakapjuk, mint
előtte, ez elfogadhatatlan számomra.
Sörédi Györgyné képviselő:
Állítom, ha a beszámolók megszületnek, nyomon lehet követni, hol lehet még olyan tartalék, ami
fogható és bármelyik módosításnál lehetőség van a rendeletmódosításra. Javasolnám, hogy
fogadjuk el az instrukciókkal, amik elhangzottak.
Tömör István polgármester:
Hozzáfűzném, hogy Kenese sajnos, illetve hál’ istennek speciális helyzetben van, mert hozzá kell
számolnunk azt, hogy van 5300 nyaralóingatlan. Ha egy másik város pont ennyi lenne, lehet, hogy
15 fővel vinnék a hivatalt. Tudjátok a problémát, hogy télen itt maradunk, vagyunk 3600-an,
amikor eljön a nyári szezon, akkor pedig vagyunk 25-30 ezren. Az infrastruktúrájával, gondjaival
együtt. A hivatalnak a 30 ezer ember problémájára kell felkészülni, mert vannak elégedetlenségek.
Az úthálózatunk meghaladja Balatonfüred úthálózatát. Ha a bevételeket összehasonlítjuk, óriási
különbség van a két település között. Van hat strandunk, mindegyiknek funkciót kellene adni,
elképzeléseket kell kitalálni és a későbbiekben megvalósítani. Tudom, hogy ez nem tökéletes
költségvetés. A létszámba, fizetésekbe bele lehet kötni. Jövőre átszervezés kapcsán ebbe bele
fognak nyúlni rendesen. Jövőre, ha tetszik, ha nem, más világ lesz, mint ami most van. A létszámot
azért is nem szabad bántani, mert a jövőre nézve olyan adatszolgáltatásokat fognak kérni, hogy
nem 30 nap, hanem 3 nap lesz a határidő. Az sincs, aki képességben, de személyben sem tudják
helyettesíteni egymást. Ha azt akarjuk, hogy az itt született gyermekek normális ellátást kapjanak,
értelmesek legyenek, akkor egy jó színvonalú oktatást és nevelést kell fenntartanunk, aminek
megvannak a költségvonzatai is. Az óvodánkat és iskolánkat is elismerik. Sajnos e téren is
átszervezés várható. Az elért eredmények fenntartásához továbbra is pénzre van szükség. Amit le
lehetett, lehúztak az intézményvezetők a költségvetési kiadásaikból. Ha a költségvetést ebben a
formában elfogadjuk, talán nem kell jönniük évközben az intézményvezetőknek módosításért. Le
lehet húzni még, de akkor alultervezve lesz, akkor garantáltan év közben módosításra lesz
szükség. A tértivevényes levelet ki kell küldeni, mert az egy folyamatnak a kötelező része, és ez
csak egy szelete a költségvetésnek. Javaslom, hogy ebben a formában fogadja el a Képviselőtestület a költségvetést. Év közben a későbbiekben is lehet átcsoportosítani, mert mindenre a
Képviselő-testület hozza meg a döntést.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A postához annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy több környező önkormányzatnál megérdeklődtem a
tértivevényes postázást, a legtöbb helyen úgy csinálják, hogy felvesznek egy közcélú
foglalkoztatottat főállásban, és ő kézbesíti a leveleket. Egész évben így oldják meg.
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Tömör István polgármester:
Működött ez régen is és nyáron is működik. Ha a nyaralókat kell a tértivevénnyel elérnünk, akkor
jobb, ha a postára hagyatkozunk, mert néha még annak is gond a kézbesítés.
Miklós Péter képviselő:
Más településen azt hallottam, hogy felhívás útján közzéteszik, hogy a helyi lakókat kérik, hogy az
adójuk egy százalékával célt megjelölve segítsék az önkormányzatot.
Tömör István polgármester:
Jó ötlet, elfogadom.
Balázsné Tóth Etelka Pénzügyi Bizottság kültag:
Szerintem a költségvetési cirkuszban a legnagyobb probléma, hogy nincsenek elképzeléseink,
hogy mennyi fordítható működésre és beruházásra. Évek során mondom és minden évben ezen
gyakorlunk, hogy melyik intézménynek hogy vehetjük le a működési költségét. Ha keretszámot
meghatároznánk, tudnák, hogy fog kijönni. Működött ez előzőleg is már - és nem rosszul.
Lengyel János képviselő:
Mindenki látja, hogy a működési kiadások magasabbak, mint a bevételek. Ez az első év, amikor
szembesültünk ezzel. A bértömegen gondolkodtunk, de valamivel lépni kell, mert egyébként a
települést visszük csődbe.
Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetője:
Elmúlt öt évben béremelés nem volt. Sajnos, hogy ide jutott az önkormányzat, hogy már ez is
terhet jelent, de öt éve nem volt béremelés.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Pedig rá fogunk kényszerülni, - az állam ránk fogja kényszeríteni a lépéseket, a későbbiekben
leépítésekre lehet számítani. Akár a vállalkozásoknál is lehet látni a leépítéseket, mi is rá fogunk
kényszerülni. A következő évben keményen lesz létszámleépítés mindenhol.
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető:
Mi pedig azt látjuk, hogy ennél kevesebb létszámmal képtelenség ellátni a hivatalt. Az
adminisztráció nagyon nagy teher, azért vannak hibák, mert már nem lehet bírni a megterhelést,
fizikailag képtelenség lesz megoldani létszámleépítés esetén.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ezt meg kell tudni oldani, úgy, ahogy ránk, vendéglátósokra kényszerítették a sok adminisztrációt
- és nem tudsz mit csinálni, mert keményen büntetnek - tudomásul kell venni, hogy ennyi a vége.
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető:
Meg lehet csinálni, csak az ügyfél issza meg a levét és nem tudjuk a határidőket tartani.
Balázsné Tóth Etelka Pénzügyi Bizottság kültag:
Muszáj csinálni és a határidőket betartani
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Tömör István polgármester:
Már nem él meg a 8 órai munkából az önkormányzat sem.
Lengyel János képviselő:
Át kell gondolni minden településnek a sorsát, hogy mindenre jusson egy kis összeg - működésre,
fejlesztésre, stb.
Balázsné Tóth Etelka Pénzügyi Bizottság kültag:
Ezt ki kell mondani, a kenesei lakosok is megértenék, hogy olyan intézményrendszerünk van, amit
nem tudunk már fenntartani. Hosszú ideje látszik már.
Sörédi Györgyné képviselő:
Nem volt ilyen helyzetben az országunk sem és a világ sem még eddig. Merjük megmondani,
hogy az önkormányzaton felülnő a kötelezettsége.
Balázsné Tóth Etelka Pénzügyi Bizottság kültag:
Az idősek otthona megépítése is olyan terhet fog jelenteni, amit nem biztos, hogy el fog bírni az
önkormányzat.
Miklós Péter képviselő:
Mivel lehet csökkenteni: a közalkalmazottaknak csak adható a cafetéria – vissza lehet vonni.
Lehetőség van, hogy a köztisztviselőkhöz is hozzá lehet nyúlni, a bizonyos eltérítés jogszabály
alapján 100 %-os bértömeget ad a jegyző kezébe, azt mondja a Képviselő-testület a jegyzőnek, hogy
térítsen el jogszabály alapján, ha valakinek adni akar, akkor a másiktól vegye el. Ez éves szinten
legalább 30 millió forint.
Sörédi Györgyné képviselő:
Feszültséget okozhat ekkora településen. A pár ezer forint cafetéria is számít.
Lengyel János képviselő:
Az adóbevételek nagy részét a nyaraló adják, az intézmények működtetésére. Sajnos ez van, és
nekik pedig nem tudunk színvonal emelkedést biztosítani. Öt év alatt egy utcát nem tudunk
leaszfaltozni.
Tömör István polgármester:
Mivel a Pénzügyi Bizottság továbbtárgyalásra javasolta, én pedig megszavazásra javaslom –
tekintettel, hogy év közben is lesz lehetőség a költségvetés módosításra - aki az elénk terjesztett
formában elfogadja a költségvetési rendelet tervezetet, kézfeltartással szavazzon.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 3 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 3 TARTÓZKODÁSSAL
NEM ALKOTTA MEG RENDELETÉT
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.
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2.

BALATONKENESE, KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010
BIZOTTSÁGA
Előadó:

AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT

BÍRÁLÓ

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A bizottsági tagokra tett javaslat: Pénzügyi Bizottság kültag: Balázsné Tóth Etelka, Kulturális- és
Szociálpolitikai kültag: Bókkon Tamás, Balatonkenese Polgármesteri Hivatal részéről: Fodor
Krisztina jegyző, Pénzügyi Csoport dolgozója: Wildné Gál Marianna, Műszaki Csoport dolgozója:
Pintér Róbert. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
80/2012. (II. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010
azonosítószámú, „Területi Szociális Szolgáltató Intézményinfrastruktúrájának fejlesztése”
tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló bizottság tagjainak jogszabályváltozás miatti
módosításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
Bíráló Bizottsági tagok:
Pénzügyi Bizottság kültag: Balázsné Tóth Etelka
Kulturális- és Szociálpolitikai kültag: Bókkon Tamás
Balatonkenese Polgármesteri Hivatal részéről:
Fodor Krisztina jegyző
Pénzügyi Csoport dolgozója: Wildné Gál Marianna
Műszaki Csoport dolgozója: Pintér Róbert
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró, műszaki ügyintéző
Pintér Róbert műszaki ügyintéző
2012. március 5.

Tömör István polgármester:
Mivel Lengyel János és Miklós Péter képviselőket már előző határozatainkkal megszavaztuk
bizottsági tagnak, ezen határozatok visszavonását javaslom. Aki a javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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81/2012. (II. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 602/2010. (XI. 25.), 603/2010.
(XI. 25.) és 87/2011. (III. 01.) számú határozatait – melyekben a „Területi Szociális
Szolgáltató Intézmény infrastrukturális fejlesztése” című KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 jelű
pályázatban foglalt fejlesztésre kiírt közbeszerzési eljárásban választotta a Képviselőtestület Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjának Lengyel János és Miklós Péter képviselőket
- visszavonja.

3.

MB 55 ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BT BEADVÁNYOK, SZERZŐDÉS, SZÁMLÁZÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata szerint mivel nincs elfogadott árajánlat és szerződés, a bizottság
nem javasolja a számlák kifizetését. Javasolja, hogy az egyeztetési jegyzőkönyveket vizsgálják felül
jegyzőasszony, ügyvéd úr, főépítész úr, Farkas Sándor és a közműtervező közreműködésével.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzottak alapján a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
82/2012. (II. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „MB 55
Építőipari és Szolgáltató Bt. Bercsényi strand engedélyezési tervek elkészítése során az
önkormányzat érdekeinek képviselete, mint tanácsadó és lebonyolító, lejárt szerződés utáni
számlázása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület – mivel nincs elfogadott árajánlat és szerződés, nem engedélyezi az
MB 55 Bt számláinak kiegyenlítését.
2. Kéri az egyeztetési jegyzőkönyvek felülvizsgálatát Fodor Krisztina jegyző, Dr. Koczkás
Sándor ügyvéd, Szabó Zoltán főépítész, és Farkas Sándor (MB 55 Bt részéről) és
Tölgyesi Ákos közműtervező (Pannonterv-Veszprém Kft.) közreműködésével.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Szabó Zoltán főépítész
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Végrehajtási határidő:

Gajdos Béla műszaki ügyintéző
egyeztetésre: 2012. március 15.,
továbbtárgyalásra: 2012. március 29.

Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Jegyzőasszony nincs itt, de kérd meg polgármester úr, hogy a hivatalba töltse az idejét és sürgősen
dolgozzon egy költségvetés összeállításán, mert a költségvetés fontos dolog, és az ő felelőssége,
hogy elkészül, vagy nem.
Tömör István polgármester:
A mai nap ment el az orvoshoz, - én mondtam neki, hogy menjen orvoshoz, de ha olyan állapotban
lesz, akkor biztosan jönni fog.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 22,34 órakor a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta.
A Képviselő-testület 22,34 órától zárt ülés keretében folytatja munkáját.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

Hetyeiné Bors Ildikó
igazgatási csoportvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kurucz Henrietta
képviselő

Lengyel János
képviselő
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