Szám: 8/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. március 7-én 17,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Hetyeiné Bors Ildikó
Jelen van továbbá:

igazgatási csoportvezető

8 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 Varga Zsuzsanna alpolgármestert és
Lengyel János képviselőt. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
84/2012. (III.
határozata:

07.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 7. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga
Zsuzsanna alpolgármestert és Lengyel János képviselőt jelöli ki.
Kurucz Henrietta képviselő:
Kérném, hogy az Öböl TV támogatási kérelmét tárgyalja a Képviselő-testület határozati szinten,
mert határozatunkra szükségük van a pályázatuk benyújtásához. A Kulturális- és Szociálpolitikai
Bizottság három hete tárgyalta a napirendet, a bizottság javasolta támogatni az Öböl TV kérelmét.
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Tömör István polgármester:
Aki azzal egyetért, hogy a meghívó szerinti két napirendi ponton kívül harmadikként az Öböl TV
Kft támogatását tárgyaljuk, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
85/2012. (III.
határozata:

07.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 7. napján
megtartott rendkívüli ülésén az alábbi meghívó szerinti napirendeket tárgyalja:
1.

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

2.

BALATONKENESE, KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT BÍRÁLÓ
BIZOTTSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÁSA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSRÓL, ARRÓL DÖNTÉSHOZATAL.
Előadó:
Tömör István polgármester

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI

RENDELET

A meghívó szerinti napirendeket kiegészíti az alábbival:
3.

ÖBÖL TV. KFT 2012. ÉVI TÁMOGATÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy negyedik napirendként tárgyaljuk a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosítását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
86/2012. (III.
határozata:

07.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 7. napján
megtartott rendkívüli ülésén a meghívó szerinti napirendeket kiegészíti az alábbival:
4.

KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

BALATONKENESE

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

2012.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI

RENDELET

TERVEZETÉNEK IV. FORDULÓS MEGTÁRGYALÁSA.

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolta a legutolsó alkalommal elénk
tárt tervezetet. A bevételeink, illetve kiadásaik egyensúlyba kerültek, de csak matematikailag,
egyébként nem mondható jó állapotúnak a költségvetés. Annak köszönhetően, hogy jó néhány
pályázaton indulni kívánunk, hitelfelvételre mindenképpen szükség van. Az is megalapozza, hogy
elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság, hogy március 12-ig benyújtásra kell, kerüljön a MÁKhoz a költségvetés. Ilyen meggondolásból elfogadásra javasolta a Pénzügyi Bizottság a tervet.
Tömör István polgármester:
A harmadik fordulóban előterjesztett, és el nem fogadott tervezethez képest azok a módosítások
lettek beemelve, amit a Képviselő-testülettel egyeztettünk akkor. 10 M Ft kiadáscsökkentés volt
összegszerűen meghatározva, ez az előzőhöz képest teljesült. Ezért került a Képviselő-testület elé
ez a tervezet.
Miklós Péter képviselő:
Hozzáfűzném, hogy a harmadik fordulóban több minden meg lett fogalmazva, azt is meg kell
említeni, hogy volt két határozatunk, amelyet nem hajtott végre a hivatal a következő fordulóra.
Előtte hiába hoztunk határozatokat, mégsem azt kaptuk vissza és nekünk kellett megkeresni, hogy
mivel lehet működőképes.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat tárgyalta, elfogadásra nem javasolta a Képviselő-testületnek. Igaz, amit
polgármester úr elmondott, a még 10 M Ft lealkudásra került, azt fogalmaztuk meg, hogy a
működési kiadásokból kerüljön lefaragásra. Nem feltétlen a gázszámlából kellett volna levonni,
elküldött dolgozók bére, stb., ilyesmire gondoltunk. Több mint 300 M Ft hitelfelvételt tervez, nem
tudom, ekkora ígérvényt tudunk-e szerezni. Ha fel kell valóban venni ezt a hitelösszeget, tudjuk-e
vállalni? Nem beszélve arról, hogy 300 M Ft-nál többet nem is vehet fel az önkormányzat.
Szomorúan tapasztaltam én is, hogy a meghatározásokat nem teljesítették, a koncepciónál
javaslom legközelebb a költségvetés sarokszámait kialakítani, és kerekasztal megbeszéléseket is
javaslok. Ezért a „kívánság költségvetéseket” határozottan elutasítom és előtte konkrét
sarokszámokkal adjuk meg, legyen ez a hivatal feladata és a józan ész határát ne súrolja.
Tömör István polgármester:
Az a 900 milliós, első fordulóban emlegetett plusz költség abból adódott, hogy különböző
beruházásokra tett ígéretet a Képviselő-testület civil szervezeteknek, intézményeknek. Megadtuk a
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Képviselő-testületnek, döntse el, milyen beruházások mellett tud és kíván kitartani. Ezért került az
első és második fordulóban aképpen a Képviselő-testület elé. A 301 M Ft-os hitel soknak tűnik, de
ez arról szó, hogy pályázatokat adtunk be, amik elbírálások alatt vannak, azok előfinanszírozásra
kell a hitelfelvétel és az uniótól visszakapjuk az összegeket. A pályázatokat fogjuk finanszírozni,
így tekintve már nem olyan durva és elrugaszkodott a költségvetés. Ha mindegyiket meg is
nyerjük, akkor sem lesz anyagi elkötelezettségünk, de a közreműködő szervezetet biztosítani kell
arról, hogy a pályázat megvalósításához ne kelljen azt mondatni, hogy nem tudjuk elkezdeni.
Lengyel János képviselő:
Bizottsági üléseken felvetettem már, hogy minél kevesebb hitelt kelljen felvennünk, a
pályázatokról tegyük függővé, remélem még az idén meg tudjuk valósítani, de várjuk meg, míg a
pályázatok elbírálásra kerülnek, egyébként óriási terhet veszünk a vállunkra. Óvatosan kezeljük a
hitel kérdést, amíg a pályázati sorsokról nem tudunk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Igaza van Jánosnak, hogy a négy fordulótól megkímélhettük volna magunkat, ha kerekasztal
megbeszéléseket tartunk. A későbbiekben a felesleges munkákat ezzel elkerülhetjük.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság szintén nem javasolta a költségvetés tervezet elfogadását
a Képviselő-testületnek. A kötelezően és nem kötelezően vállalt feladatokat és juttatásokat át kell
gondolni. Kérném a Képviselő-testületet, ha a költségvetés elfogadásra kerül is, a féléves
felülvizsgálatnál a közmunkaprogramban résztvevők önrészét és járulékait is szerepeltetni kell.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének tervezetét az előterjesztett
formában, kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4 IGEN SZAVAZATTAL, 1 NEM SZAVAZATTAL, 1 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

5/2012. (III. 09.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.

Tömör István polgármester:
Aki elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéhez készített előterjesztés
mellékletét képező táblázatokban foglalt adatokat, és az előterjesztés szerinti határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
87/2012. (III.
határozata:

07.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi
költségvetési rendelet tervezet előterjesztését és az alábbi határozatot hozta.
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1. A Képviselő-testület a Balatonkenese Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendeletéhez készített előterjesztés mellékletét képező táblázatban foglalt adatokat
elfogadja,
- 1. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának többéves kihatással járó döntésekből
származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban táblázat
- 2. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások,
kedvezmények táblázat
- 3. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeinek
mérlege táblázat
- 4. melléklet Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési kiadásainak
mérlege táblázat
- 5. melléklet Kippkopp Óvoda és Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre
táblázat
- 6. melléklet Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre táblázat
- 7. melléklet Városgondnokság előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre táblázat
- 8. melléklet Közművelődési Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre
táblázat
- 9.melléklet Területi Szociális Szolgáltató Intézmény előirányzat felhasználási ütemterve
2012. évre táblázat
- 10. melléklet Önkormányzati előirányzat felhasználási ütemterve 2012. évre táblázat
- 11. melléklet Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalának előirányzat felhasználási
ütemterve 2012. évre táblázat módosításával fogadja el.
2. A táblázatok a határozat mellékletét képezik.

Lengyel János képviselő:
Szeretném kérni az intézményvezetőktől, Polgármesteri Hivataltól és mindenkitől, aki
kapcsolatban van az önkormányzattal, hogy mindenki tartsa szem előtt a gazdaságos hozzáállást.
Tömör István polgármester:
Kiváltképp azért biztosan így lesz, mert már ez is nagyon szűkös költségvetés. Jelentősebb
összeget már nem lehetett elvonni az intézményektől.
Miklós Péter képviselő:
Jánossal egyetértek, mert ha ezt az előirányzatban szereplő összegeket el is költik, de ennél többet
nem, mert biztos nem lesz lehetőségünk az intézményeknek több pénzt juttatni.

2.

BALATONKENESE, KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT BÍRÁLÓ
BIZOTTSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÁSA AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSRÓL, ARRÓL DÖNTÉSHOZATAL.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
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Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A mai napon összeült a bíráló bizottság, dr. Horváth Klaudia ügyvéd közreműködésével
ajánlattételi programot dolgozott ki. Az ajánlattételi tervet előzőleg mindenki megkapta, aminek a
véglegesítése ma történt. A bíráló bizottságnak voltak javaslatai, kik legyenek azok, akiket felkér
ajánlattételi felhívásra. Erről véleményem szerint zárt ülésen kellene, hogy beszéljünk, ezért
javaslom, hogy tegyük át zárt ülésre a napirendet. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
88/2012. (III.
határozata:

07.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. március 7. napján
tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésre szóló meghívó 2. napirendi pontját:
„Balatonkenese,
KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010.
azonosítószámú
pályázat
bíráló
bizottságának tájékoztatása ajánlattételi felhívásról, arról döntéshozatal” zárt ülés
keretében kívánja tárgyalni.

3.

ÖBÖL TV. KFT 2012. ÉVI TÁMOGATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Hozzászólások:
Balázs Gyula Öböl TV Kft ügyvezető:
Van egy szerződésünk, mert amíg új költségvetés nincsen, az előző év szerint kap támogatást és
nyújt szolgáltatást az Öböl TV Kft. A 2012. évi támogatásról döntés ez idáig nem született, a
pályázatot viszont szeretnénk benyújtani, ehhez ezt dokumentálnunk kellene és emiatt kértem,
hogy szülessen döntés a Képviselő-testület részéről. Úgy gondolom, a település életében rengeteg
olyan dolog történik, amit a TV-nek kötelessége feldolgozni, és úgy gondolom, jelen voltunk több
eseményen, hosszabb időt eltöltöttünk azokon és a kistérséget tájékoztattunk. Szeretnénk kérni,
hogy az Öböl TV-nek legyen elérhetősége a balatonkenese.hu weboldalról, kérjük, hogy ezt tegyék
lehetővé. A bizottsági ülésen a 4 M Ft támogatásról döntés született. Nem lett volna részünkről
korrekt emeléssel előállni, a 2012-es évre emelt díjtól lemondunk, a 2011-es évi díjjal számolunk.
Az új média törvény 2011. évben lépett életbe, mi a 2010. évben hatályos törvény szerint kötöttünk
szerződést.
Kurucz Henrietta képviselő:
A bizottság támogatta az Öböl TV kérését, kérem, hogy támogassa a Képviselő-testület is az Öböl
TV további támogatását. Kérem továbbá, hogy az Öböl TV ügyvezetője által átküldött
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szerződéstervezetet ügyvéd úrral tekintsétek át.
Miklós Péter képviselő:
Meg lett említve a múlt évi költségvetés, emlékszem, amikor 2010. évben elfogadtuk az Öböl TV
2011. évi támogatását, elfogadott költségvetésünk nem volt, de nem tehettük volna. Nagy
félreértésre adott okot, úgy értettük, hogy minden település ezt az összeget fizeti, elfogadtuk. Volt
egy határozatunk, hogy az Öböl TV szerződéseit vizsgálja felül az ügyvéd úr, de erről nem
tudunk. Az erre vonatkozó összeg a civil szervezeteknek nyújtandó támogatás soron szerepel, de
ez az összeg lett lecsökkentve Lengyel János képviselő társunk javaslatára, 2 M Ft átcsoportosításra
került a szociális ellátásokra. Az Öböl TV státusza megváltozott, a ranglétrán előrelépett,
feltételezem, hogy a támogatása is magasabb kell, hogy legyen. Minden ülésen elhangzott, hogy
mindenhol csökkentsünk, ha megnézzük az intézmények egyes kiadásait, a 2011 évi alatt van
minden tervezett működési kiadás. Van egy TDM szervezetünk, akiknek 5 M Ft felett van tervezve,
a TDM-nek legfőbb profilja, hogy Kenese hírnevét öregbítse, a médiumokat megtalálja, próbálja
elérni, hogy minél több turista látogasson Kenesére. Javaslom az Öböl TV vezetőjének, hogy ez
ügyben minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot a TDM vezetőjével, hogy az Öböl TV-hez pénzt
fektessen be. Hogy a költségvetésből a 4 M Ft-os támogatást ez évben is oda tudja adni az
önkormányzat, ez nem reális. Nem a szolgáltatás minőségét szeretném ezzel lehúzni, vagy azt sem
szeretném mondani, hogy bármilyen hiányosságot is szenvednénk. Csak az önkormányzat anyagi
lehetőségét szeretném hangsúlyozni. Szociális segélyekért jönnek, nevetséges összegeket tudunk
juttatni kérelmezőknek, a keneseieknek nem hiszem, hogy meg lehet magyarázni, hogy
üdvösítőnek tartjuk, hogy TV-nek nyújtunk támogatást kölcsön felvétele árán. Kérném az Öböl TV
ügyvezetőjét, hogy mérsékelt összegre tegyen javaslatot. A mostani helyzetben ez nem tartható.
Balázs Gyula Öböl TV Kft ügyvezető:
Az új média törvény közösségi televíziót ismer el, amelyre pályáztunk kellett, és elnyertük ezt a
címet. Semmi privilégiummal nem jár, közösségi TV kaphat működési támogatást az
önkormányzatoktól. A működési támogatás szabad felhasználású összeg, magazinokat, weblapot
működtetünk, minden eseményen jelen vagyunk. Példának elmondhatom, hogy Budapesten
forgattunk a turisztikai kiállításon, ahol a kenesei Turisztikai Egyesület is szerepelt, - mindenféle
költségtérítés nélkül. Kiemelném még, hogy Balatonkenesén nagyon sok olyan fajsúlyos esemény
van, amelyen a TV-nek jelen kell lenni. Tudom, hogy mindenhol megszorítások vannak. Amikor a
2011. évi támogatás összegéről volt szó, akkor azt mondtam, hogy a települések beépítették a
költségvetésükbe a támogatásra szánt összeget – tehát már elfogadottnak tekintették. Annak idején
is azt mondtam Fodor Krisztina jegyzőasszonynak, hogy az átmeneti időszakra él a szerződés,
amíg nincs elfogadott költségvetés. Úgy gondolom, hogy a televízió kiegyensúlyozott tájékoztatást
nyújt, jobban szükség van rá, mint korábban. Balatonakarattya és Balatonkenese Akarattya
leválásával megmérettetés előtt áll, még bővebben tájékoztatni kell az eseményekről. Eddig is
elszámoltunk az utolsó fillérig, ezzel kapcsolatban semmi negatív észrevételt nem kaptunk. A
működésre költöttünk mindig, 14 éve vagyunk a Kistérség TV-je, ez nem szolgáltatás. Ha
szolgáltatás lenne, 27% áfa lenne, így a 27% áfát meg spóroltunk.
Miklós Péter képviselő:
Tartom magam ahhoz, hogy most négy millió forint összegű támogatást nem tud megengedni
magának az önkormányzat az Öböl TV támogatására.
Kurucz Henrietta képviselő:
Úgy gondolom, nem csak a turizmus szempontjából fontos, hogy az Öböl TV megfelelő támogatást
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kapjon és a marketingje megfelelő legyen, marketing szempontjából is felhasználhatjuk és a
turizmusból keletkező bevételeink szempontjából is. Jó pár háztartásban nincs kábel tv, de egyre
többen az interneten nézik a műsorokat, kb. ugyanannyian, mint kábel tv-n. Mi felelősségünk az is,
hogy mennyire használjuk ki a lehetőségeket. A hírlap is egyfajta tájékoztatás, de akik a 365 napból
nem mindet töltik itt, ők is tájékozódhatnak az itt történt eseményekről. Szerintem nagy reménnyel
fordultunk a balatonkense.hu honlap felé, ez továbbra sem úgy működik, ahogy ez egy Balatonparti településtől várható. Egyre több helyről hallom vissza, hogy kíváncsiak a programokra, ezek
nagyon fontos dolgok a turizmus szempontjából. Ha nem tudunk programokat prezentálni, akkor
nem is várhatunk bevételeket. Bizottsági ülésen bőven tárgyaltuk az ügyet és a bizottság
egyhangúlag támogatta az Öböl TV támogatását.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Látszik, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke védi a kasszát, viszont a Kulturális Bizottság elnöke
védi azokat a feladatokat, amit neki kell megoldani. A Képviselő-testületnek pedig meg kell hozni
a döntését, hallottuk a tv ügyvezetőjének nyilatkozatát, az akarattyai leválásról több tájékoztatás
kell, mert nem hagyhatjuk sem a keneseieket, sem az akarattyaiakat tájékoztatás nélkül. Akik több
tíz ezren itt vannak a szezonban, és év közben nincsenek, őket is ugyanúgy tájékoztatni kell és erre
megfelelő az interneten való elérhetőség. A tavalyi összeghez képeset megszorítások vannak, de a
feladatok nőttek, és még több évig elhúzódhat a leválás ügye is. Megértem mindkét oldalt, a
Pénzügyi Bizottság elnökétől nem is várható el más, hogy védje a kasszát, a Kulturális Bizottság
pedig javasolta a támogatást, de ebben az esetben a Képviselő-testületnek kell eldönteni, hogy a
pénz meglesz-e vagy nem.
Miklós Péter képviselő:
Településmarketing, a turizmus erősítésében való szerepe, amikről szó volt, ezzel kapcsolatban
szeretném kihangsúlyozni, hogy kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a TDM szervezetet
fenntartjuk, pénzt fogunk neki adni és a 16 M Ft-os éves működésüket produkálni fogjuk. A TDM
menedzsmentnek kellene ezt végrehajtani, ezért adjuk neki a pénzt. Minden évben van nyár,
minden évben van megemelkedett plusz feladat. A TDM menedzsmentet csak azért hoztuk létre,
hogy a településmarketinget erősítsük. Állítom, hogy Kenesével kapcsolatos tv-felvételekre biztos
lenne pénzük. A legtöbb munkahelyet, a támogatásokat az önkormányzat adja, - mit fogunk kapni
a TDM szervezettől, ha őket kihagyjuk a tv támogatásból? Marketingre kell költeniük, amibe a
televízió is beletartozik. Jelenjenek meg az Öböl TV-ben is, ez kutya kötelességük. Legfőbb
feladatuk, hogy az idelátogatókat tájékoztassák. Nem minősítem a TV-t, csak hangsúlyom az
anyagi helyzetünket, három millió forint összegű támogatást javaslok, nem többet.
Balázs Gyula Öböl TV Kft ügyvezető:
Utána néztem a TDM pályázatnak, kötött feladatok vannak, de ebben nincs benne a tv. Az
önkormányzati változásokról is kötelességünk tájékoztatni, ami pedig az önkormányzat feladata.
A kulturális tájékoztatás szinte elenyésző, de az önkormányzati törvények változásai kőkemények.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a négy millió forintos támogatást biztosítsa – és akkor a
költségemelkedéseket nem is említem.
Tömör István polgármester:
A költségnövekedések az intézményeket is érintik, a márciusi ülésen javaslok dönteni az Öböl TV
Kft támogatásáról.
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Kurucz Henrietta képviselő:
A pályázat miatt kellene dönteni, hogy az Öböl TV ne bukja el a pályázatát.
Balázs Gyula Öböl TV Kft ügyvezető:
A szerződést kell csatolni kedden, március 13-án délután 14 órára. Áthidaló javaslatom lenne, hogy
amíg a támogatás összegét el nem fogadják, a 2011-es támogatási keret legyen hatályos a tavalyi
szerződés alapján.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Pénzügyileg egyetértek képviselő úrral, a hölgyekkel pedig abból a szempontból, hogy pénz
nélkül nem lehet tenni semmit sem. A Közművelődési Intézmény vezetőjének hangsúlyt kell
fektetnie a belépős rendezvényekre és arra, hogy azokon ne csak 30-an legyünk. Az ingyen
rendezvényeken tömeg volt, de amiért fizetni kellett, csak néhány fő látogatta. Marketing kellene
erre is, ha van egy hangverseny, legyen olyan marketing mögötte, hogy ne csak az lássa, aki a
templomba jár.
Lengyel János képviselő:
Amíg nem lesz meg az idei támogatási szerződés, addig a régi szerződés legyen hatályban
véleményem szerint.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek, lényeges, hogy a pályázatnál be tudja nyújtani. A tavalyi szerződés alapján az első
negyedévi támogatás, ezt követően márciusban hozunk döntést az idei támogatási szerződésről.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, ha márciusban hozunk döntést, akkor az első negyedévi támogatási összegen felül
fennmaradó összeget osszuk fel három negyedévre, akkor nem éri kár az önkormányzatot.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy ezen a Képviselő-testületi ülésen ne döntsünk, írásos előkészítés után a március
végi képviselő-testületi ülésen döntsünk az Öböl TV támogatásáról. Aki a javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
89/2012. (III.
határozata:

07.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖBÖL TV Kft. (székhely:
8174 Balatonkenese, Mikes K. u. 8/5.) 2012. évi támogatási szerződéséről 2012. március 29én tartandó soron következő ülésén kíván tárgyalni.

Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az Öböl TV Kft részére a tavalyi szerződésnek megfelelően a támogatási
összeget az idei szerződés megkötéséig időarányosan biztosítjuk és a 2012 évi támogatás összegét csökkentve azt az időarányosan kifizetett 2011. évi szerződés szerinti összeggel - a szerződés
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aláírását követően a negyedévi kifizetésekre egyenlő mértékben osszuk fel, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
90/2012. (III.
határozata:

07.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az
ÖBÖL TV Kft. (székhely: 8174 Balatonkenese, Mikes K. u. 8/5.) között lévő támogatási
szerződéssel kapcsolatos szóbeli indítványt megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a 2011. évre szóló támogatási szerződést 2012. évben változatlan
formában hatályban tartja mindaddig, amíg a 2012. évi támogatásra szóló szerződés
aláírásra nem kerül.
2. A 2012. évi támogatási szerződés megkötéséig időarányosan a 2011. évre meghatározott
támogatási összeget biztosítja.
3. A 2012. évre szóló támogatási szerződés szerinti támogatás összegét – csökkentve azt az
időarányosan kifizetett 2011. évi szerződés szerinti összeggel – a szerződés aláírását
követően a negyedévi kifizetésekre egyenlő mértékben felosztja.
4. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:

Végrehajtásért felelős:

4.

Támogatás
kifizetésére:
2012.
évben
folyamatos,
negyedévenként
2012. évi támogatási szerződés tervezet elkészítésére:
2012.március 20.
Tömör István polgármester
Szolga Angéla igazgatási főtanácsos
Wildné Gál Marianna pénzügyi előadó

KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Thury Attiláné óvodavezető:
Kérném, hogy visszamenőleg január 1-jével módosítsák.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását az előterjesztés
szerint, azzal a kiegészítéssel, hogy az alapító okirat módosítás 2012 évre vonatkozik,
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kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
91/2012. (III.
határozata:

07.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítását és egységes szerkezetét az
előterjesztés szerinti tartalommal és formában jóváhagyja.
2. Az alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és az alapító
okiratot aláírja.
Végrehajtási határidő:

2012. március 15.

Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Thury Attiláné óvodavezető
Szolga Angéla ig. főtanácsos

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 19,00 órakor a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülését bezárta
és szünetet rendelt el.
A szünetet követően a Képviselő-testület 19,22 órától zárt ülés keretében folytatja munkáját.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Hetyeiné Bors Ildikó
igazgatási csoportvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Lengyel János
képviselő
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