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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. március 14-én 16,40 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
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Fodor Krisztina
Jelen van továbbá:

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

1 fő
I.
N A P I R E N D

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestületi ülésen a 7 fő képviselő közül mindenki jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Tömör István polgármester:
Javaslom a mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére Kurucz Henrietta és Miklós Péter
képviselőket. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
95/2012. (III. 14.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 14.
napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének
hitelesítésére Kurucz Henrietta és Miklós Péter képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester:
Javaslom a meghívóban feltüntetett napirend megtárgyalását. Aki ezzel egyetért,
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kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
96/2012. (III. 14.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 14.
napján megtartott rendkívüli ülésén az alábbi meghívó szerinti napirendeket
tárgyalja:
1.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁRNAK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
KULTURÁLIS SZAKKOLLÉGIUMA ÁLTAL HIRDETETT PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELE
Előadó:

Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁRNAK A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
KULTURÁLIS SZAKKOLLÉGIUMA ÁLTAL HIRDETETT PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Mindenki megkapta az előterjesztés anyagát, tegnap be kellett adni a pályázatot, az
intézményvezető asszony valami miatt késve szerzett tudomást a pályázatról.
Miklós Péter képviselő:
Átnéztem az előterjesztést, de nem derült ki számomra, hogy előre minden programot meg
kell finanszírozni és utólag adják a pénzt? A nevezési díjat előre kell fizetni? Úgy értem, ha
14 millió a rendezvénykeret, a pályázat 21 M Ft, akkor a rendezvényekre ezt előre ki kell
fizetni?
Sörédi Györgyné képviselő:
Megjegyzem, intézményvezető asszony minden alkalommal az utolsó pillanatban nyújtja be
az előterjesztéseit, és kérdezném, hogy most miért nincs itt? – Ha itt lenne, akkor tudnánk
kérdezni tőle. Működik-e a részleges visszafizetés, vagy csak egy év múlva kapjuk meg az
összeget?
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Miklós Péter képviselő:
Az volna az ideális, ha a fele lemegy a pályázati megvalósításnak, akkor a fele pénzt
kifizetik.
Tömör István polgármester:
Csatlakozok a Magdi véleményéhez, az utolsó pillanatban lett benyújtva az előterjesztés,
holott szabály van erre, hogy mikor kell benyújtani.
Miklós Péter képviselő:
De legalább észreveszi a pályázati lehetőséget.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Számtalan esetben előfordult, hogy késve érkezett sok mindenki mástól is előterjesztés.
Lengyel János képviselő:
A rendezvénykeretet tekintve az a javaslatom, hogy a 14 millió az 14 millió legyen, ne legyen
több, nem támogatom, hogy a 7 milliót hozzátegyük és 21 millió legyen a rendezvénykeret.
Miklós Péter képviselő:
A pályázat arról szól, hogy 21 millió forintnak van 7 millió forintos önrésze. Ha 21 millió
forint támogatást megnyerjük, a 21 milliót el kell költeni és utólag visszakapjuk. Ha a
mostani rendezvénykerettel összevetjük, csak 7 millióba kerül, ha év végéig kifizetik.
Sörédi Györgyné képviselő:
Az a tapasztalat, hogy soha nem fizetik ki az aktuális évben a pályázati összegeket.
Lengyel János képviselő:
Reméljük, hogy hamar elbírálják és lesz lehetőség arra, hogy esetleg beleavatkozzunk.
Miklós Péter képviselő:
A beleavatkozást úgy kell érteni, hogy ez olyan, mint egy műszaki pályázat, (ahol a műszaki
tartalmat csökkenteni lehet) a rendezvényeket is csökkenteni lehet?
Tömör István polgármester: Igen, így van.
Kurucz Henrietta képviselő:
Ezekből a programokból jó néhány nincs is benne a programtervbe. Ezek plusz
rendezvények lennének a nyári rendezvénysorozat alatt.
Miklós Péter képviselő:
Hogy kezeli a pályázat a fizetős programokat? A bevétel marad a zsebünkben, vagy jóváírják
a támogatási összegből?
Lengyel János képviselő:
Az intézménynek az az összeg bevétele.
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Tömör István polgármester:
És ha azt el akarja költeni, akkor arra mondhatjuk, hogy igen, vagy nem.
Kurucz Henrietta képviselő:
A tavalyi pályázatban - amit nem nyertünk meg – kimondták, mennyi fizetős és nem fizetős
rendezvénynek kell lenni százalékos arányban, valószínű ebben a kiírásban is meg van
határozva az arány.
Fodor Krisztina jegyző:
A Nemzeti Kulturális Alap írja ki a pályázatot, mindenképpen kell a magyar kultúrával,
nemzetiséggel kapcsolatos rendezvénynek lennie, és hogy konkrétan milyen program
legyen, azt is meghatározza.
Kurucz Henrietta képviselő:
A tavalyi pályázatban nem lehetett gasztronómiai program.
Fodor Krisztina jegyző:
Amikor elbírálják a pályázatot, akkor lehet gondolkodni a továbbiakról. Az arányokat fenn
kell tartani, az intézményvezetőnek meg kell beszélnie a Képviselő-testülettel a részleteket.
Sörédi Györgyné képviselő:
Ezért mondtam, hogy jó lett volna, ha nem „hipp – hopp” történt volna az előkészítés.
Tömör István polgármester:
Nagy volt a dilemmám nekem is, és azért támogatom, mert ha már be lett adva a pályázat,
akkor azt megerősíti a képviselő-testületi határozat, ezt követően jön az elbírálás, utána
megnézzük, hogy a megnyert pénz mire kötelez bennünket a rendezvények kapcsán, - és
még akkor is mondhatjuk, hogy nem élünk vele. Határozati javaslat azt a részét kívánom
szavazásra feltenni, hogy támogassuk ezt a pályázatot, hozzájárulunk a pályázaton való
részvételhez. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
97/2012. (III. 14.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közművelődési Intézmény és
Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Szakkollégiuma által meghirdetett
pályázaton való részvételével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő- testület hozzájárul a Közművelődési Intézmény és Könyvtárnak a
Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Szakkollégiuma által kiírt pályázaton való
részvételéhez a 2012. május 27. – 2012. augusztus 25. között megvalósuló kulturális
rendezvényeinek támogatása céljából.
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2. A Képviselő-testület a pályázaton való részvételhez szükséges 7 M Ft önerő összegét,
valamint a nevezési díj bruttó 177.800.-Ft összegét a Közművelődési Intézmény és
Könyvtár 2012. évi rendezvénykerete terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
Wildné Gál Marianna pénzügyi előadó
értesítésre: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 16,57 órakor a Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kurucz Henrietta
képviselő

Miklós Péter
képviselő
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