Szám: 14/2012. Ö. ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. április 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 (16,26 órától)
Sörédi Györgyné

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Fodor Krisztina
Szénási Andrea
Wildné Gál Marianna
Szabó Zoltán
Győrfi Károlyné
Hollósiné Kovács Ildikó
Kelemen Zoltán
Pozsonyi Monika
Szabó Károlyné
Thury Attiláné
Balázsné Tóth Etelka
Kelemen Zoltánné
Kiss Tamásné
Kiss Tamás
Jelen vannak továbbá – lakossági érdeklődők:

I.
N A P I R E N D

jegyző
pénzügyi csoportvezető
pénzügyi tanácsos
főépítész
Közművelődési Intézményvezető
Tátorján Kft. ügyvezető
Városgondnokság vezető
TSZSZI intézményvezető
iskolaigazgató
óvodavezető
PÜB kültag
PÜB kültag
PÜB kültag
TÖT kültag
19 fő

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.
Ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Lengyel
János képviselőt. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
145/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 26. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga
Zsuzsanna alpolgármestert és Lengyel János képviselőt jelöli ki.
Tömör István polgármester:
Javaslom a forgatókönyv szerinti napirendek tárgyalását. Aki a napirendi javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
146/2012. (IV.
határozata:

1.
2.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 26. napján
megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
CIVIL SZERVEZETEK 2012. ÉVI PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSA ÉS BESZÁMOLÓ 2011. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÜKRŐL.
BALATONKENESE
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2011.
ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSA

3.

2011.

ÉVI

VAGYONMÉRLEG

ÉRTÉKELÉSE,

JAVASLAT

AZ

ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONHASZNOSÍTÁSÁRA.

4.
5.

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA
A

SZERVEZETT

TELEPÜLÉSI

KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

SZÓLÓ

SZILÁRD

HULLADÉKOKKAL

1/2009.(I.30.)

ÖNKORMÁNYZATI

KAPCSOLATOS
RENDELET

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

6.
7.

A HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK RÉSZÉRE ADÓSSÁGKEZELÉSI
SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

8/1.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATAINAK 2011. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL.
8/2.
A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÉRŐL
8/2/A. TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MUNKAERŐIGÉNYE
9.
VEGYES ÜGYEK
9. 1. VÁROSGONDNOKSÁG TÁJÉKOZTATÁSA STRANDBELÉPŐKRŐL, NYITVA TARTÁSRÓL,
VALAMINT A LIDÓ STRAND PARKOLÁS RENDJÉNEK, ILLETVE A BERCSÉNYI STRAND CSÓNAK
MENHELY HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL.
9. 2. BALATONKENESE, 2935 HRSZ-Ú BELTERÜLET KÖZMŰVESÍTÉSE
9. 3. 5301/120 HRSZ-Ú KÖZÚT FORGALOMKORLÁTOZÁSA, VAGY LEZÁRÁSA
9. 4. BALATONKENESE, TRT MÓDOSÍTÁSA A KOPPÁNY SOR- LIDO STRAND KÖRNYEZETÉBEN
9. 5. BALATONAKARATTYA LEVÁLÁSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG KÉRELMEI:
- TEMETŐ ÜZEMELTETÉS, - TSZSZI-HEZ TÖRTÉNŐ KAPCSOLÓDÁS
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9. 6.

PÁLYÁZATI

LEHETŐSÉGEK

KIVIZSGÁLÁSÁRA

LÉTREHOZOTT

MUNKACSOPORT

MEGSZŰNTETÉSE

9. 7.
9. 8.
9. 9.

MÁV TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGÁLLÓHELY ÜZEMELTETÉSE KAPCSÁN
TÁJÉKOZTATÁS TANULÓI LAPTOP PROGRAM TÁRGYÚ TIOP PÁLYÁZAT LEZÁRÁSÁRÓL
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:
- Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
- Tudásdepó- Expressz- a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
9. 10. KULTÚRA HÁZA FELÚJÍTÁSA „TÉGLA / VAKOLATJEGY” ÁRUSÍTÁSA SEGÍTSÉGÉVEL
9. 11. MIKLÓS PÉTER KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
- TSZSZI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN
ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ
KFT
ALAPÍTÁSA
VÁROSÜZEMELTETÉSI,
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

9. 12. KÖZALAPÍTVÁNY ÚJ TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA
9. 13. TÁMOGATÁS IRÁNTI EGYEDI KÉRELMEK:
- RENDŐRKAPITÁNYSÁG, - SÜMEGI RÖPLABDA EGYESÜLET, - CSEH KÁROLY – FOCIPÁLYA,
- ORSZÁGÚTI TIGRISEK,
- MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY, - RÁKÓCZI SZÖVETSÉG,
- BALATONI FUTÁR, - NAGY KÁLI KÖNYV SZPONZORI LEHETŐSÉG,
- DABAS EMLÉKMŰ TÉGLAJEGY-VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
9. 14. BAHART RÉSZVÉNYEK FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE – KESZTHELY
9. 15. KÖZTERÜLET FELÜGYELET BŐVÍTÉSE A NYÁRI SZEZONRA
10.
ZÁRT ÜLÉS
10. 1. HELYREHOZATALI KÖTELEZETTSÉG MEGÁLLAPÍTÁSA
10. 2. INDIKATÍV AJÁNLAT MÉHNYAKRÁK PREVENCIÓS PROGRAMRA - 2012
10. 3. BALATONAKARATTYA KERTMOZI ÜZEMELTETÉSE
10. 4. MAGÁNTULAJDONBAN LÉVŐ INGATLAN FELAJÁNLÁS MEGVÉTELRE
10. 5. WOLF VIKTÓRIA MUNKAÜGYI PERÉBEN ÜGYVÉDI MUNKADÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
10. 6. BALATONKENESE, KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT – ÚJ
KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELINDÍTÁSA, 3 KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓI ÁRAJÁNLAT
MEGTÁRGYALÁSA

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

CIVIL SZERVEZETEK 2012. ÉVI PÁLYÁZATAINAK ELBÍRÁLÁSA ÉS BESZÁMOLÓ 2011. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÜKRŐL.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Köszöntöm a civil szerveztek képviselőit. A bizottság elolvasta a 2011. évi beszámolókat és az
előterjesztésnek megfelelően fogadja el. Köszönjük az összes civil szervezet munkáját és kérjük,
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hogy 2012 éven is legalább ilyen aktívan végezzék tevékenységüket településünkön. Az
önkormányzat pedig lehetőségeihez mérten támogatni fogja munkájukat.
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat is tárgyalta a beszámolókat, elfogadásra javasoltuk,
úgy tudjuk, nincs olyan, aki nem számolt el, ezért nem kellet senkit kivenni a támogatottak
köréből.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület, Balatonkenesei Horgász Egyesület,
Önkormányzati Polgárőrség, P. J. Általános Iskola Diákönkormányzat, P. J. Irodalmi Színpad,
Tipegő Klub, Karitász Balatonkenesei Csoportja, Hunniai Cukorzacskógyűjtők Társasága
Kulturális Közhasznú Egyesület, Nyugdíjas Klub Balatonakarattya, Szivárvány Népdalkör,
Tátorján Nyugdíjasklub, NABE Balatonkenesei Csoportja, Állatvédő Egyesület, 2008
Balatonkenese Labdarúgó Club, Rády DSE, Magyar Nordic Walking Akadémia, Töreky Balázs
kalapácsvető, Karika Lada Team, Táncos Gábor kerékpáros, és Gulyás Gergő úszó 2011. évi
tevékenységéről szóló beszámolását, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
147/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a civil
szervezetek 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület az alább felsorolt civil szervezetek 2011. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja:
a. Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
b. Balatonkenesei Horgász Egyesület
c. Önkormányzati Polgárőrség
d. P. J. Általános Iskola Diákönkormányzat
e. P. J. Irodalmi Színpad
f. Tipegő Klub
g. Karitász Balatonkenesei Csoportja
h. Hunniai Cukorzacskógyűjtők Társasága Kulturális Közhasznú Egyesület
i. Nyugdíjas Klub Balatonakarattya
j. Szivárvány Népdalkör
k. Tátorján Nyugdíjasklub
l. NABE Balatonkenesei Csoportja
m. Állatvédő Egyesület
n. 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club
o. Rády DSE
p. Magyar Nordic Walking Akadémia
q. Töreky Balázs kalapácsvető
r. Karika Lada Team
s. Táncos Gábor kerékpáros
t. Gulyás Gergő úszó
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2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a civil
szervezet képviselőjét értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. május 15.
Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó

Tömör István polgármester:
A továbbiakban a civil szervezetek, sportolók pályázati támogatásáról kell tárgyalnunk.
Kurucz Henrietta képviselő:
Elmondanám még, hogy a keddi Kulturális Bizottsági ülésen a Nordic Walking Akadémia
támogatására 60.000.- Ft összeget javasoltunk a Pénzügyi Bizottság 40.000.- Ft összegű javaslatához
képest. Kéri a Bizottság a Képviselő-testületet, hogy a Labdarúgó Klub támogatását gondoljuk át a
két bizottsági javaslat ellenére is. Főként azért, mert a klubban nagyon sok hátrányos helyzetű
balatonkenesei gyermek focizik, ezért javasolnám, hogy a támogatási összeget emelje meg a
Képviselő-testület.
Tömör István polgármester:
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezetőt kérdezem, hogy a Labdarúgó Klub tavalyi elszámolása
mennyire felelt meg az előírásoknak – lévén, hogy az egyik bizottsági ülésen felmerült, hogy nem
minden tavalyi támogatási szerződésnek volt megfelelő az elszámolása.
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető:
A támogatási szerződésnek megfelelően számolt el a Labdarúgó Klub, a számlák is az egyesület
nevére szóltak.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Pénzügyi Bizottság ülésen is a 2,5 M Ft-os támogatás javasoltam, azért, mert 4 M Ft támogatási
igényük volt, és van egy majdnem 28 millió forintos pályázati lehetősége is a klubnak, amit úgy
gondolom, hogy támogatnunk kell, hogy sikeresen meg is tudják valósítani - bár ez nem önrészes
pályázat.
Zubor Zoltán Labdarúgó Klub vezetője:
Ha nem kapja meg a Labdarúgó Klub a 2,5 M Ft-os összeget, nagyon megnehezítené a helyzetet.
Az ország gazdasági helyzetét mindenki ismeri, úgy gondolom, hogy a képviselő asszony
előterjesztése elfogadható, túl tudjuk élni az évet, annál is inkább, hogy négy sikeres pályázatunk
van. 89 gyermek van a klubban. Úgy gondolom, hogy a környéken ilyen fejlődést egy egyesület
sem tud felmutatni. A felnőtt csapat támogatását szponzori és pályázati pénzből próbálom
megoldani, az önkormányzat támogatását a gyermekekre kérném. Kérem, hogy fogadja el a
Képviselő-testület képviselő asszony javaslatát.
Sörédi Györgyné képviselő:
Nem tudom, miért vannak a bizottsági ülések, ha a képviselő-testületi ülésen is módosítgatunk.
Örülünk a fejlődésnek, mert nagyon sikeres a klub fejlődése és lehet látni a törekvést. Mivel nehéz
gazdasági helyzetben van mindenki – az önkormányzat is – a támogatottak száma is sok, az elmúlt
két évben nagyobb összegeket kaptak a labdarúgók. A keretünk nagyon szűkös, azért gondoltuk,
hogy az 1 M Ft elegendő lesz és abban is maradtunk a bizottsági ülésen, ha lesz pályázati
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benyújtással kapcsolatos problémája az egyesületnek, akkor külön támogatnánk, de most első
körben nem. Támogatnám a Nordic Walking Akadémia részére a plusz 20 E Ft-os javaslatát a
Kulturális Bizottságnak, a többi javaslattal egyetértek.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Magdinak igaza van, hogy próbáltunk csökkenteni a kiadásokon, de a bizottsági üléseken sem volt
egyöntetű, mennyivel fogjuk támogatni a klubot. A bizottsági ülésen született olyan határozat is,
amivel a képviselők nem értenek egyet, mert vannak kültagok is. A 2,5 M Ft-os javaslatot
támogatta a bizottság többsége.
Sörédi Györgyné képviselő:
Pontosítanám, hogy az 1 M Ft-ot támogatta a bizottság.
Lengyel János képviselő:
A képviselők ne felejtsék el, hogy amikor elindult a klub, segítséget ígértük a sportolást támogatva.
Már korábban is javasoltam, hogy költségvetési tényező legyen a futball klub támogatása. A 4
milliót nyilván nem tudjuk támogatni, de a 2,5 M Ft-ot támogatni fogom.
Lukácsné Antal Ildikó lakossági érdeklődő:
Szülőként vagyok jelen, korábbi képviselői munkámban tapasztaltam az anyagi problémákat. A
Labdarúgó Klubot a Kulturális Bizottság abban az időben kiemelten magas összeggel támogatta,
amit én szülőként sem bántam meg, mert tapasztalom, hova tettük a támogatást. Nehéz az
egyesületet vezetni, nem kevés időráfordítással működik. Nem csak az edzőnek, a szülőknek,
hanem a gyerekeknek is. Köszönöm és kitartást kívánok, valamint kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, szíveskedjen figyelembe venni a támogatás megítélésekor az általam elmondottakat.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Az év elején sokat vitáztunk a költségvetésnél, a 2009-es és 2010-es év átlagában van az
intézmények kiadásai, így a tavalyi évi támogatásnál többre nem tudom feltenni a kezemet.
Miklós Péter képviselő az ülésre megérkezett 16,26 órakor.
Jelen levő képviselők száma: 7 fő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
A támogatási összeggel kapcsolatban: a Pénzügyi Bizottság és a Kulturális Bizottság ülésén is
problémaként merült fel, hogy a Labdarúgó Klub elszámolása nem teljesen pontos és a
szerződésnek megfelelő, az imént megkaptuk a választ, hogy minden szabályszerűen lett
elszámolva. Ennek okán javasolták a bizottságok az 1 M Ft-ot. A 2.200 E Ft-tal, a tavaly nyújtott
támogatási összeggel értek egyet alpolgármester asszony javaslata alapján. Azért, mert az itt élő
gyermekek fognak ebből profitálni. Ennek okán először a 2.200 E Ft-ot fogom feltenni majd
szavazásra a Labdarúgó Klub részére.
A forgatókönyv szerint a civil szervezetek támogatására a bizottsági javaslatokat teszem fel
szavazásra, az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint, annak kettes pontját kiegészítve a
szervezetek pályázataiban foglalt támogatási célokkal.
Aki az Önkormányzati polgárőrség részére 800.000.- Ft összegű támogatással egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
148/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzati Polgárőrség (székhely: 8174 Balatonkenese, Vörösmarty tér 8.)
Balatonkenese Város Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi
pályázati adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 800.000.- Ft, azaz Nyolcszázezer 00/100 forint vissza
nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: kis értékű irodai tárgyi eszköz, irodaszer, postaköltség, bankköltség,
üzemanyag, közműköltség, könyvelői díj
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a Diákönkormányzat részére 50.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
149/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky
János Általános Iskola és AMI Diákönkormányzat (székhely: 8174 Balatonkenese, BajcsyZs. u. 10.) Balatonkenese Város Önkormányzat működési célú pályázati kiírására
beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 50.000.- Ft, azaz Ötvenezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: belépőjegyek, édesség, könyvjutalom, koszorú
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a Pilinszky János Irodalmi Színpad részére 30.000.- Ft összegű támogatással egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
150/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky
János Irodalmi Színpad (székhely: 8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.) Balatonkenese
Város Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati
adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület pályázó részére 30.000.- Ft, azaz Harmincezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
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2. A támogatás célja: meghívók, plakátok, installációk, hangtechnika bérlése előadáshoz
3. A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
4. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
5. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
6. A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
7. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a Tipegő Klub részére 15.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
151/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tipegő Klub
(székhely: 8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) Balatonkenese Város Önkormányzat
működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját és az alábbi
határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 15.000.- Ft, azaz Tizenötezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: szakelőadók díja, virág
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
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szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
5. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
6. A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
7. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a Magyarok Nagyasszonya Karitasz Csoport részére 40.000.- Ft összegű támogatással egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
152/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyarok
Nagyasszonya Karitasz Csoport (székhely: 8174 Balatonkenese, Táncsics u. 10.)
Balatonkenese Város Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi
pályázati adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 40.000.- Ft, azaz Negyvenezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: látogatottak részére ajándék, karácsonyi csomag, ünnepekkor koszorú
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
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beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
7. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
A HUNCUT KKE Cukorzacskó Gyűjtők Társaságának pályázatára a bizottságok javaslata az volt,
hogy mellőzük a támogatást, mivel az idén nagyobb rendezvényük nincsen. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
153/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta HUNCUT KKE
(székhely: 8172 Balatonakarattya, Szabadság u. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzat
működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját és az alábbi
határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület pályázó részére 2012. évben nem nyújt támogatást.
2. A képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről pályázót
értesítse.
Határidő:
Felelős:

értesítésre: 2012. május 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a balatonakarattyai Nyugdíjas Klub részére 60.000.- Ft összegű támogatással egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
154/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyugdíjas
Klub (székhely: 8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.) Balatonkenese Város Önkormányzat

11

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját és az alábbi
határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 60.000.- Ft, azaz Hatvanezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: színházlátogatás jegyvásárlás
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a Szivárvány Népdalkör részére 80.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
155/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szivárvány
Népdalkör (székhely: 8174 Balatonkenese, Márkó u. 12/4.) Balatonkenese Város
Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját
és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület pályázó részére 80.000.- Ft, azaz Nyolcvanezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
2. A támogatás célja: irodaszer, kotta, postaköltség, tagdíj, bankköltség, autóbusz költség
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3. A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
4. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
5. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
6. A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
7. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a Tátorján Nyugdíjasklub részére 60.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
156/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján
Nyugdíjasklub (székhely: 8174 Balatonkenese, Nefelejcs u. 17.) Balatonkenese Város
Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját
és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 60.000.- Ft, azaz Hatvanezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: irodaszerek, meghívók, hírlap, tagdíj, bankköltség, fürdőbelépők
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
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szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
5. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
6. A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
7. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a NABE Balatonkenesei Csoportja részére 60.000.- Ft összegű támogatással egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
157/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a NABE
Balatonkenesei Csoportja (székhely: 8174 Balatonkenese, Márkó u. 12/4.) Balatonkenese
Város Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati
adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 60.000.- Ft, azaz Hatvanezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: irodaszer, meghívók, postaköltség, kiadványok, bankköltség
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
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beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
7. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a Balatonkenesei Állatvédő Egyesület részére 60.000.- Ft összegű támogatással egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
158/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Balatonkenesei Állatvédő Egyesület (székhely: 8174 Balatonkenese, Vak B. u. 97.)
Balatonkenese Város Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi
pályázati adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 60.000.- Ft, azaz Hatvanezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: telefondíj, postaköltség, tájékoztató nyomtatványok, állateledel
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
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Felelős:

támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a 2008. Balatonkenese Labdarúgó Club részére 2.200.000.- Ft összegű támogatással egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
159/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008.
Balatonkenese Labdarúgó Club (székhely: 8174 Balatonkenese, 8174 Balatonkenese,
Stadion u. 1.) Balatonkenese Város Önkormányzat működési célú pályázati kiírására
beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület pályázó részére javaslatként szavazásra feltett 2.200.0000.- Ft összegű
támogatást elutasította.

Tömör István polgármester:
Aki a 2008. Balatonkenese Labdarúgó Club részére 2.500.000.- Ft összegű támogatással egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
160/2012. (IV.
határozata:

2.

3.

4.
5.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2008.
Balatonkenese Labdarúgó Club (székhely: 8174 Balatonkenese, Stadion u. 1.)
Balatonkenese Város Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi
pályázati adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 2.500.000.- Ft, azaz Kettőmillió-ötszázezer 00/100 forint
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31ig tartó időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: MLSZ „D” és „B” edző képzés (50%önerő), Utánpótlás részére Bozsik
programra oklevelek,plakátok,rendezvényeinket népszerűsítő plakátok, Utazási
költségek, pályakarbantartás, beruházás, sportszerek, edzőtábor, bérleti díjak, nevezési
díjak
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
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évre működési támogatást kapott, a 2012.január 1.–2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
6. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
7. A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
8. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a RÁDY DSE részére 400.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
161/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a RÁDY DSE
(székhely: 8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.) Balatonkenese Város Önkormányzat
működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját és az alábbi
határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 400.000.- Ft, azaz Négyszázezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: érem, jutalomkirándulás, sportszer, utazás, étkeztetés
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
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beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
7. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a Magyar Nordic Walking Akadémia részére – a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság
módosító javaslata alapján – a 60.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
162/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar
Nordic Walking Akadémia (székhely: 8174 Balatonkenese, Hajnal u. 2.) Balatonkenese
Város Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati
adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 60.000.- Ft, azaz Hatvanezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: nordic walking élménytúrák megszervezése
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
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Felelős:

támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki Töreky Balázs kalapácsvető részére 100.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
163/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Töreky Balázs
kalapácsvető (cím: 8174 Balatonkenese, Kossuth L. u. 8.) Balatonkenese Város
Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját
és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: sportfelszerelés
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki a Kari-Ka Lada Team részére 100.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
164/2012. (IV.
határozata:

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kari-Ka Lada
Team (székhely: 8174 Balatonkenese, Mikes K. u. 18/1.) Balatonkenese Város
Önkormányzat működési célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját
és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: alkatrész, nevezési díj, üzemanyag
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester:
Aki Táncos Gábor sportoló részére 100.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
165/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Táncos Gábor
(cím: 8174 Balatonkenese, Zrínyi u. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzat működési célú
pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület pályázó részére 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
2. A támogatás célja: útiköltség- és szállásdíj, táplálék-kiegészítés, alkatrész, ruházat
3. A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
4. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
5. A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
6. A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
7. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 16,40 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Tömör István polgármester:
Aki Gulyás Gergő úszó részére 100.000.- Ft összegű támogatással egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
166/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gulyás Gergő
(cím: 8174 Balatonkenese, Mikes K. u. 19/3.) Balatonkenese Város Önkormányzat működési
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1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

célú pályázati kiírására beérkezett 2012. évi pályázati adatlapját és az alábbi határozatot
hozta.
A Képviselő-testület pályázó részére 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer 00/100 forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást biztosít a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó
időszak működési költségeihez.
A támogatás célja: uszodabérlet, sportfelszerelés, útiköltség
A képviselő-testület a támogatás összegét 2012. évi költségvetésében a működési
támogatási keret terhére biztosítja.
A támogatás folyósítása két egyenlő részletben (I. részlet: a szerződés megkötésétől
számított 30 napon belül, II. részlet: 2012. augusztus 31-ig) történik. Ha a szervezet az előző
évre működési támogatást kapott, a 2012. január 1. – 2012. december 31-ig tartó időszakra
vonatkozó pályázati felhívás alapján megítélt támogatás csak akkor folyósítható, ha a
szervezet az előző évi működési támogatással már elszámolt és az elszámolás elfogadásra
került.
A képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kifizetésről támogatott
folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő átutalással gondoskodjon.
A képviselő-testület kiköti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról köteles számot
adni és legkésőbb 2013. január 15. napjáig köteles írásban szakmai és pénzügyi
beszámolót benyújtani a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások
szerint.
A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

szerződés aláírására: 2012. május 25.,
beszámoló benyújtására: 2013. január 15.
támogatási szerződés aláírását illetően: Tömör István polgármester
szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását illetően: támogatott

Tömör István polgármester szünetet rendel el 16,41 órától.
A szünetet követően a Képviselő-testület 16,55 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

2.

BALATONKENESE

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA

2011.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a zárszámadási rendelettervezetet.
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Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat szintén elfogadásra javasolta a rendeletet.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztés szerinti
rendelettervezet elfogadását.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján elfogadja az előterjesztés szerint az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet, kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

11/2012. (IV. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

3.

2011.

ÉVI

VAGYONMÉRLEG

ÉRTÉKELÉSE,

JAVASLAT

AZ

ÖNKORMÁNYZAT

VAGYONHASZNOSÍTÁSÁRA.

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat szintén elfogadásra javasolta.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztés szerinti
vagyonmérleg értékelést.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:

167/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat 2011. évi vagyonmérleg értékelésével, valamint az Önkormányzat
vagyonhasznosításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a 2011. évi vagyonmérleg értékeléséről készített előterjesztést és
mellékleteit elfogadja és jóváhagyja.
2. A határozat mellékletét képezi a 2011. évi vagyonmérleg értékelése.
Felelős:

-

Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

Pénzmaradvány elfogadása

Tömör István polgármester:
Aki az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos előterjesztés szerinti
határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
168/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta.
1. A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 55.059 e Ft, melyet 12.776 e Ft finanszírozásból
származó korrekció módosít 67.835 e Ft-ra. A 2011. évi pénzmaradványt 67.835 e Ft
összegben jóváhagyja, melyből 55.506 e Ft a 2012. évi eredeti költségvetésbe tervezésre
került.
2. A fenn maradó 12.839 e Ft pénzmaradványról a 2012. évi költségvetési rendeletben a
következők szerint dönt a Képviselő – testület:
a) szakértői vélemények elkészítése Balatonakarattya leválásáról
5.000 e Ft
b) locsolóvíz üzemeltetésre
1.809 e Ft
c) a 2012. évi költségvetési rendeletben tervezett hitelkeret csökkentésére 5.520 e Ft
kívánja fordítani.
3. Megbízza Szénási Andrea pénzügyi csoportvezetőt, hogy a 2012. évi költségvetési
rendeleten a határozatban foglaltakat vezesse át.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. június 30.
Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
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4.

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta az éves belső ellenőrzési jelentést.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat szintén elfogadásra javasolta a belső ellenőrzési jelentést.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
169/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a 2012. évi belső ellenőrzési tervet a az előterjesztés és melléklete
szerinti tartalommal elfogadja és jóváhagyja.
2. A határozat mellékletét képezi a 2011. éves belsőellenőrzési jelentés.
3. Megbízza Fodor Krisztina jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. május 10.
Tömör István polgármester
Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző
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5.

A

SZERVEZETT

TELEPÜLÉSI

KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL

SZILÁRD

SZÓLÓ

HULLADÉKOKKAL

1/2009.(I.30.)

ÖNKORMÁNYZATI

KAPCSOLATOS
RENDELET

MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság – mivel jogszabály alapján rá vagyunk kényszerítve, elfogadásra javasolta a
rendelettervezetet a Képviselő-testületnek.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat is – kényszerűségből egyetértett a rendelettervezettel.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is egyetértett a rendelettervezettel, mivel kénytelen volt.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerint a szervezett települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos
közszolgáltatásokról szóló 1/2009. (I. 30.). önkormányzati rendelet módosítását, kézfeltartással
szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

12/2012. (IV. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL
SZÓLÓ 1/2009. (I. 30) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

6.

A HELYI NÉPSZAVAZÁS ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló rendeletet társadalmi egyeztetésre bocsátja
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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170/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonkenese Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről
szóló 22/2004. (VI. 28) önkormányzat rendelet módosításával kapcsolatos rendelet
tervezetet megtárgyalta és következő határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló …../2012.(………) önkormányzati rendeletének előterjesztésben
csatolt rendelt tervezetét az előterjesztésnek megfelelő formában 2012. május 11-ig
társadalmi egyeztetésre bocsátja.
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társadalmi egyeztetéshez szükséges lépéseket tegye
meg, a rendelt tervezetet a honlapra történő feltételéről gondoskodjon.
Végrehajtásra határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. május 11.
Tömör István polgármester
Szolga Angéla főtanácsos

Braccini Éva lakossági érdeklődő:
A rendelettársadalmasításról kérnék tájékoztatást.
Fodor Krisztina jegyző:
Az önkormányzat helyi rendelete alapján történik a rendeletek társadalmasítása, amit felsőbb
jogszabály tesz kötelezővé minden önkormányzat számára. Nem minden rendeletnél kell ezt
véghezvinni, a költségvetésről szóló, a fizetési kötelezettségekről szóló, valamint ha a rendelet
megalkotására magasabb szintű jogszabály határidőt szab meg, valamint ha elfogadásához
kiemelkedő közérdek fűződik, nem kell társadalmasításra bocsátani. Az önkormányzat honlapján
közzéteszünk egy rendelettervezet, és egy e-mail cím van megadva, ahova az észrevételeket meg
lehet tenni. Ha a Képviselő-testület úgy gondolja, beemeli a javaslatokat a rendelettervezetbe és
újra tárgyalja.
Braccini Éva lakossági érdeklődő:
Csak az a probléma, hogy a honlapot nem mindenki ér el.
Fodor Krisztina jegyző:
Megoldható az is, hogy a hivatalban megtekintik a rendelettervezetet és írásban itt is le lehet adni
véleményt.

6/1.

BALATONAKARATTYA LEVÁLÁSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG ÜGYVÉDI AJÁNLATOK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A leválási bizottság a Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda ajánlatát javasolja elfogadásra a Képviselőtestületnek.
Tömör István polgármester:
A leválási bizottság javaslata alapján, aki a Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda bruttó 2.540 E Ft ajánlatát
elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
171/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Balatonakarattya Leválását Előkészítő Bizottság munkájához szükséges, ügyvédi
munkadíjra bekért árajánlatokra vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Balatonakarattya Leválását Előkészítő Bizottság munkájához
szükséges ügyvédi tevékenységre Balatonakarattya Leválását Előkészítő Bizottság által
bekért árajánlatok közül a Dr. IMRÉDY Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Nádor u. 23. III/4.)
2.000.000.- Ft + ÁFA, bruttó 2.540.000.- Ft összegű ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével és felhatalmazza a megbízási szerződés aláírásával, dr. Koczkás Sándor
ügyvédet a megbízási szerződés előkészítésével.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

7.

A

SZOCIÁLISAN

2012. május 15.
Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető

HÁTRÁNYOS

HELYZETBEN

LÉVŐK

RÉSZÉRE

ADÓSSÁGKEZELÉSI

SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság társadalmi egyeztetésre javasolja bocsátani a rendelettervezetet.
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Lengyel János képviselő:
A részönkormányzat is egyetértett a rendelet társadalmasításával.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is egyetért a rendelet társadalmasításával a határozati
javaslat szerint.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint azzal, hogy az adósságkezelésről
szóló rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre közzétegyük, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
172/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
adósságkezelésről szóló rendelet-tervezet előterjesztését és az alábbi határozatot hozta.

az

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztéshez csatolt
rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetésre közzéteszi 2012. május 16. napjáig.
2. Megbízza Fodor Krisztina jegyzőt szükséges intézkedések megtételére.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

8/1.

Fodor Krisztina jegyző
Virág Anikó igazgatási ügyintéző
2012. május 16.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATAINAK 2011. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján elfogadja gyermekvédelmi feladatok
ellátásának átfogó értékelését, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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173/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelmi feladatai
ellátásának átfogó értékelését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1. A képviselő-testület a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megbízza Fodor Krisztina jegyzőt, hogy a jogszabályban meghatározott határidőben az
illetékes szervnek továbbítsa.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

8/2.

Fodor Krisztina jegyző
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
2011. május 31.

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Sörédi Györgyné képviselő:
Elég alaposan áttárgyaltuk a bizottsági ülésen a beszámolót. Úgy gondolom, hogy a hivatalban
folyó gyermekekkel kapcsolatos munka, mind a szociális szolgáltatónál folyó munka nagyon
mozgalmas és sokrétű munkavégzést tudhat magának.
Lengyel János képviselő:
Egyéni véleményem, hogy köszönjük a TSZSZI munkáját, ami egy államilag támogatott
tevékenysége a városnak.
Kurucz Henrietta képviselő:
A társintézményekkel közösen, illetve az ellátottakról kaptunk nagyon részletes beszámolót.
Felvetődött, hogy a nyári időszakban nagyon nehezen megoldott az óvodában a gyermekek
felügyelete, mivel a legtöbb szülő szezonális munkahelyen dolgozik. Kérjük a Képviselő-testületet,
bízza meg az óvodavezetőt, hogy dolgozzon ki megoldást arra, hogy a folyamatos nyári
felügyeletet hogyan tudja megoldani. Az iskoláskorúakkal azért nincs probléma, mert a nyári
napközi megoldja ezeket az időszakokat. Kérném, hogy erről hozzunk egy határozatot.
Tömör István polgármester:
Aki a javaslat alapján egyetért azzal, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre felkérjük az
óvodavezetőt, dolgozzon ki intézményi keretén belül javaslatot az óvoda nyári karbantartási ideje
alatti nyitvatartására a gyerekek felügyeletének megoldása céljából, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
174/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kippkopp
Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartásával kapcsolatos szóbeli képviselői indítványt és az
alábbi határozatot hozta.
1. Felkéri Thury Attiláné óvodavezetőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre
javaslatot dolgozzon ki intézményi keretén belül az óvoda nyári karbantartása ideje
alatti nyitva tartására.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. május 20.
Thury Attiláné óvodavezető
Szolga Angéla igazgatási ügyintéző

Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolja a Területi Szociális Szolgáltató
Intézmény munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslat alapján elfogadja a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény munkájáról
szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
175/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Szociális
Szolgáltató Intézmény tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
2011. május 31.
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Tömör István polgármester:
Javaslom a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény és az intézményvezető munkájának elismerését
és megköszönését.
A Képviselő-testület a javaslattal határozathozatal nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Sörédi Györgyné képviselő:
A Polgármesteri Hivatal gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáját is köszönjük meg, javaslom.
A Képviselő-testület a javaslattal határozathozatal nélkül, egyhangúlag egyetértett.

8/2/A. TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MUNKAERŐIGÉNYE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Aki támogatja a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény létszám bővítésére vonatkozó igényét 1
fővel az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
176/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Területi
Szociális Szolgáltató Intézmény létszám-gazdálkodással kapcsolatos beadványát, és az
alábbi határozatot hozta.
1.
A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény létszám bővítésére vonatkozó igényét
tudomásul veszi, 2012. május 1. napjától a létszám bővítését 1 fővel támogatja oly módon,
hogy a Polgármesteri Hivatal betöltetlen státuszú középfokú végzettségű ügyfélszolgálati
ügyintézői álláshelyét átadja a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény részére
bérköltséggel és egyéb költséggel (munkaadói járulék, cafeteria) együtt.
2.
Megbízza Tömör István polgármestert és Fodor Krisztina jegyzőt, hogy a 2012. évi
költségvetésben az a bérköltség és egyéb költség (munkaadói járulék, cafeteria)
átvezetéséről gondoskodjon.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
2012. május 15.
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Tömör István polgármester szünetet rendel el 17,30 órától.
A szünetet követően a Képviselő-testület 17,48 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

9.
9. 1.

VEGYES ÜGYEK
VÁROSGONDNOKSÁG TÁJÉKOZTATÁSA STRANDBELÉPŐKRŐL, NYITVA TARTÁSRÓL,
VALAMINT A LIDÓ STRAND PARKOLÁS RENDJÉNEK, ILLETVE A BERCSÉNYI STRAND CSÓNAK
MENHELY HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRÓL.

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Városgondnokság előterjesztéséhez képest módosító javaslatot a bizottság a Lidó strand belépői
esetében tett: a felnőtt napi jegy: 350.-, heti: 1.800.-, havi: 7.000.- Ft, a kedvezményes délutáni
felnőtt: maradt 250.- Ft. A Diák, nyugdíjas napi jegy: 300.-, heti: 1.200.-, havi: 4.000.-, a
kedvezményes délutáni diák, nyugdíjas napijegy pedig 150.- Ft. Az előterjesztésben szerepelt az is,
hogy a kikötőben csak csónak köthessen ki, a valamint a strandjegyekből a helybeliek 50 %-os
kedvezmény, illetve a diákok részére 6 éves korig ingyenes belépés biztosítása. Ezekkel a
javaslatokkal egyetértett a bizottság.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat is egyetértett a Pénzügyi Bizottság javaslataival, saját véleményem, hogy a
Lidó strandon az 1.000.- Ft-os parkolási díj helyett javasolnék napi 800.- Ft-ot és 4-5 órától 500 Ft-ot.
Sörédi Györgyné képviselő:
Az 1.000.- Ft-ot nem találom soknak, mert a Lidó strandon jóval kisebb jegyárak lettek javasolva.
Aki ott akar parkolni, az fizesse meg az 1000.- Ft-ot. Kint is van parkoló, nem muszáj bent parkolni.
Miklós Péter képviselő:
Igen, ez volt a cél, hogy kiszorítsuk az autókat a strandon belüli helyről.
Tömör István polgármester:
A Pénzügyi Bizottság javaslata szerinti árakkal aki elfogadja a strandbelépőkre vonatkozó,
előterjesztés szerinti első határozati javaslatot, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
177/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének
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Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Városgondnokság által javasolt 2012. évi strandbelépők, kedvezmények meghatározásáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat által üzemeltetett strandokon 2012. évre az alábbi
belépőjegyárakat határozza meg:

Felnőtt
Kedvezményes
Délutáni
felnőtt (17-19
h)
Diák,
nyugdíjas
Kedvezményes
Délutáni diák,
nyugdíjas
(17-19 h)

Vak Bottyán strand
napi heti
havi

Bezerédj strand
napi heti
havi

Bercsényi strand
napi heti
havi

550,- 2.750,- 11.000,-

450,-

2.250,- 9.000, 450,- 2.250,- 9.000,-

250,-

250,-

250,-

350,- 1.750,- 8.750,-

300,

1450,- 6.000,- 300,- 1.450,- 6.000,-

200,-

200,-

200,-

Lido strand
napi heti

havi

350,- 1.800,-

7.000,

250,300,- 1.200,-

150,-

2. A helyi állandó lakosoknak 50%-os kedvezményt biztosít a napi felnőtt jegy árából. (A
kedvezmény igénybevételéhez a lakcímkártya felmutatása szükséges.)
3. A 6 éves korig ingyenes belépést és a Pilinszky János Általános Iskola tanulóinak ingyenes
belépését (diákigazolvány felmutatása mellett) továbbra is biztosítja.
4. A strandok nyitva tartási idejét az előterjesztés szerint jóváhagyja az alábbiak szerint:
2012.

május 26-tól szeptember 2-ig.

Napi nyitva tartás: Pénztár: 8,00 – 19,00 óráig, Vizesblokk: 8,00 – 20,00 óráig.
5. Felkéri Kelemen Zoltán városgondnokot, hogy üzemeltetési idő után a strand bejáratokat
zárják le.
6. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

értesítésre: 2012. május 5.,
alkalmazásra: 2012. nyári szezon ideje alatt folyamatos
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti második határozati javaslatra vonatkozóan 1000.- Ft-os parkolási díjat
teszek fel szavazásra. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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4.000,-

178/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Lidó strand
területén történő parkolás rendjének szabályozásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Városgondnokság üzemeltetésében álló Lidó strand területén 2012.
évre fizetős parkolást állapít meg, 1.000.- Ft / alkalom díj megállapításával.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:

értesítésre: 2012. május 5.,
díj alkalmazására: 2012. év nyári szezon idején folyamatos
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti harmadik határozati javaslatot teszem fel szavazásra, hogy a Bercsényi
strandon a csónakmenhely csak horgászcsónak kikötésére lehessen használni 9.000.- Ft havi
kikötői díj megfizetése ellenében. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
179/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bercsényi
strand csónak menhely használatának szabályozásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Bercsényi strand csónak menhelyén kizárólag horgászcsónak
kikötését engedélyezi.
2. A kikötés díja 9.000.- Ft/hó.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

értesítésre: 2012. május 5., alkalmazásra: 2012. nyári szezon
ideje alatt folyamatos
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó
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9. 2.

BALATONKENESE, 2935 HRSZ-Ú BELTERÜLET KÖZMŰVESÍTÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Az árajánlatok bekéréséről szóló határozati javaslatot támogatja a Pénzügyi Bizottság és az
ajánlatok ismeretében döntsön a későbbiekben a Képviselő-testület.
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti egyes számú határozati javaslatot aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
180/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete Vatics Erzsébet Településstratégiai Tanácsnok Balatonkenese, 2935 hrsz-ú ingatlan telekmegosztásával kapcsolatos
előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1.

A Balatonkenese, 2935 hrsz-ú ingatlan Szabályozási Terv szerinti megosztására
árajánlatokat kér be, és azok ismeretében dönt a megvalósítás lehetőségeiről.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Vatics Erzsébet Település-stratégiai tanácsnok
Tóth Emese műszaki-, és beruházási ügyintéző
2012. május 20.

Tömör István polgármester:
A második határozati javaslatban a közművekhez javaslom beírni: ivóvíz, áram és
szennyvízcsatorna. Erre árajánlatokat kérünk be, aki ezzel a határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
181/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete Vatics Erzsébet Településstratégiai Tanácsnok Balatonkenese, 2935 hrsz-ú ingatlan közmű bekötéseinek
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megterveztetésével kapcsolatos előterjesztését megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1. A Balatonkenese, 2935 hrsz-ú ingatlan ivóvíz, áram és szennyvízcsatorna közmű
bekötéseinek tervezése és kivitelezésére árajánlatokat kér be, és azok ismeretében dönt a
megvalósítás lehetőségeiről.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Vatics Erzsébet Település-stratégiai tanácsnok
Tóth Emese műszaki-, és beruházási ügyintéző
2012. május 20.

Végrehajtási határidő:

9. 3.

5301/120 HRSZ-Ú KÖZÚT FORGALOMKORLÁTOZÁSA, VAGY LEZÁRÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság arra való tekintettel, hogy korábban ez az út, mint autóforgalmat elbíró út,
úgy nem is létezett, viszont nagyszámú forgalmat bonyolít. A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy
autóforgalmat kizáró technikai akadályt eszközöljünk a lezárásra.
Tömör István polgármester:
A második határozati javaslatot teszem fel szavazásra azzal, hogy technikai akadállyal záratjuk le a
szóban forgó útszakaszt. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
182/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese
5301/120 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonban lévő kivett közút forgalomkorlátozása, vagy
lezárása a Rózsa u illetve a Patkó utca felől szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta.
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balatonkenese, 5301/120
hrsz-ú közút szakaszának forgalomkorlátozásához, vagy lezárásához a Rózsa utca illetve a
Patkó utca felől hozzájárul az alábbiak szerint:
a) A Rózsa utca illetve a Patkó utca felől oszlopokkal, technikai akadállyal történő
lezárással.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
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Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós ügyintéző
Érintettek tájékoztatására: 2012.május 15.

Végrehajtási határidő:

9. 5.

BALATONAKARATTYA LEVÁLÁSÁT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG KÉRELMEI:
- TEMETŐ ÜZEMELTETÉS, - TSZSZI-HEZ TÖRTÉNŐ KAPCSOLÓDÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy a leválás esetén a balatonakarattyai lakosok a katolikus
temetőt használhassák; és a TSZSZI-hez való csatlakozást is támogatja lakosságarányban azzal,
hogy a felmerülő költségeket Balatonakarattya fedezi.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottság javaslata alapján az előterjesztés szerinti, temető használattal kapcsolatos
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
183/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Balatonakarattya településrész leválását előkészítő bizottság kérelmét a temetőhasználatról
és az alábbi határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzata elviekben hozzájárul, hogy a tulajdonában és
fenntartásában lévő Balatonkenese, Széchenyi utcában található „Katolikus temetőt”
(hrsz:826) Balatonakarattya lakossága a településrész leválása után, mint kötelező
feladatellátással kapcsolatban javasolja a költségek lakosságszám alapján történő
megosztását.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
2012. május 31.
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Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerint, bizottsági javaslat alapján a Területi Szociális Szolgáltató Intézményhez
való csatlakozásról szóló határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
184/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Balatonakarattya településrész leválását előkészítő bizottság kérelmét a Területi Szociális
Szolgáltató Intézményhez való csatlakozásról és az alábbi határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzata elviekben hozzájárul, hogy a településrész leválása
után Balatonakarattya a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény Társulásához
csatlakozzon, amennyiben a jogszabály 2013. január 1. napjától lehetőséget ad az
intézmény-fenntartói társulás tovább működtetésére vagy új létrehozására.
2. A Képviselő-testület az intézményi társulás alapvető szabályait tartalmazó új rendelkezés
ismeretében tud végleges döntést hozni az ügyben.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

9. 6.

PÁLYÁZATI

Tömör István polgármester
Pozsonyi Monika intézményvezető
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
2012. május 31.

LEHETŐSÉGEK

KIVIZSGÁLÁSÁRA

LÉTREHOZOTT

MUNKACSOPORT

MEGSZŰNTETÉSE

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság részéről tudomásul vettük a munkacsoport megszüntetését.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a pályázati lehetőségek kivizsgálására létrehozott Település-stratégiai
munkacsoportot megszüntessük, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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185/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázati
lehetőségek kivizsgálására létrehozott Település-stratégiai munkacsoport megszűntetéséről
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület 299/2011. (VI. 02.) számú határozatával a pályázati lehetőségek
kivizsgálására létrehozott Település-stratégiai munkacsoportot megszünteti.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

9. 7.

2012. május 4.
Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó

MÁV TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MEGÁLLÓHELY ÜZEMELTETÉSE KAPCSÁN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A három állomásnak az egy éven keresztüli tisztántartására, szemételszállítására,
síkosságmentesítésére összesen 1.081 E Ft-ot akarnak adni. Bizonygattam a MÁV felé, hogy ez
nagyon alacsony. Elmondtam, ha valamilyen más megoldást találunk, akkor a település érdekében
próbáljuk megoldani, maximum erre az évre, - közölve, ha emelt szintű kép fogja fogadni az
utasokat, nem biztos, hogy érdeke az önkormányzatnak, hogy a vasúti ingatlanokat mi tartsuk
karban.
Miklós Péter képviselő:
Támogatjuk polgármester úr javaslatát.
Tömör István polgármester:
Mielőbb megszavaznánk, felolvasok egy levelet, amit a Balatonkenesei Szociális Szolgáltató
Szövetkezet intézett felénk. (Felolvassa a levelet, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Fodor Krisztina jegyző:
Kérésem lenne, hogy a Képviselő-testület e tárgyban ne döntsön, hanem a következő ülésen. A
MÁV ha a szerződést elénk tárja, mi azt a szövetkezet elé tárjuk, amikor a nyilatkozatot megteszi,
akkor tárgyaljanak a kérelemről, ezt javaslom. Ha a MÁV-val leszerződünk, kötelességünk lesz
megcsinálni.
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Sörédi Györgyné képviselő:
Hogy kikerüljük a tavalyi hibát, ha mi kötjük meg a szerződést, akkor mi leszünk kapcsolatban a
Szolgáltató Szövetkezettel, vele tudunk szerződést kötni.
Fodor Krisztina jegyző:
Megjegyzem, ez tavaly sem működött.
Orbán József Balatonkenesei Szociális Szolgáltató Szövetkezet képviselője:
A szerződéstervezet, amit volt módom megismerni, az nem azt tartalmazza, amit a tavalyi, amit
nem tudtunk elfogadni. A szövetkezet maga képes és akarja megcsinálni a vasútállomás képének
jelentékeny pozitív formálását. Ezt kell megfogalmaznunk magunknak, a Képviselő-testületnek. A
tavalyi szerződést azért nem fogadtuk el, mert olyan elszámolási kényszert akartak ránk
erőszakolni, amit 80 millióról, amit nem vállaltunk.
Fodor Krisztina jegyző:
Hangsúlyozom, hogy a MÁV amit leír a szerződésbe, azt teljesíteni kell.
Orbán József Balatonkenesei Szociális Szolgáltató Szövetkezet képviselője:
Az idei szerződésben, amit volt módom megismerni, azok a tényezők nincsenek benne, ami miatt
tavaly nem írtuk alá. Az egy millió forintos nagyságrendű összeget, ha az év 365 napjára levetítjük
a három állomásra, ahol meg kell jelenni, ebből egy napra 2700 Ft körüli összeg jön ki, ami
odamenni is kevés. Örömmel és boldogan csinálnánk, mert kötelező a támogatási ellenértéket
visszaszolgáltatni. Érzem magam annyira lokálpatriótának, hogy csak azért is bebizonyítjuk, hogy
nem vagyunk rosszabbak, mint más települések.
Fodor Krisztina jegyző:
A MÁV azért ennyi pénzeszközt ad át, mert a TÁMOP pályázat önrészét adná át.
Balatonalmádiban már kifutott pályázat, az összeg azért ekkora, mert a Munkaügyi Központnak
be kellett volna fizetni ezt az önrész összegét. A közhasznú munkára alapozta volna az
önkormányzat ezt az összeget. Balatonalmádi kistérségben ezt az összeget már kimerítették.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
186/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁV
önkormányzati együttműködési programja keretében - a vasútállomás és vasúti
megállóhelyek rendben tartásával kapcsolatos - MÁV Zrt-vel kötendő támogatási
szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi
273/2011. (V. 26.) számú határozatát.
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2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési
megállapodást köt az „Állomások önkormányzati üzemeltetése MÁV támogatás
igénybevételével” Önkormányzati együttműködési program keretében a MÁV Zrt-vel. A
MÁV Zrt. a támogatási szerződésben foglaltak alapján 1.081.025.- Ft összeget biztosít a
2012. évi program keretében.
3. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván együttműködési
megállapodást kötni Csajág Község Önkormányzatával a feladat elvégzésére.
4. Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a döntésről az
érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

a határozat elfogadására azonnal
szerződés kötésre 2012. június 1.
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró, műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
Javaslom, hozzunk arról határozatot, amiben a feladatot a Szociális szövetkezetre hárítjuk át,
illetve szerződést kötünk vele.
Fodor Krisztina jegyző:
Meg kell határozni, milyen összeget adunk át, ami a MÁV-tól érkezik, illetve a Szövetkezet
tartozása mennyi, és hogy meddig végzi a munkálatokat. Nem csak erre az évre vonatkozik,
hanem a jövő év május végéig a MÁV szerződéstervezet, amit az ügyvédnek megküldtünk. Ez a
tavalyihoz volt hasonló.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Bizottsági ülésen arra a döntésre jutottunk, hogy ha semmit sem adna a MÁV, akkor is meg kell
tenni ezeket a munkálatokat, mert Kenese képének egy részét a vasútállomás fogadóképessége
adja meg. Kenesének is meg kell mutatni, hogy ne egy „retro valami” fogadja az ide látogatókat,
hanem kulturált, szép környezet. Ebben partnert látok a Jóskában. Nem jogi dolgokba kell
belemennünk, hanem hogy a három vasútállomás rendes képet mutasson.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, hogy a Képviselő-testület határozatban kötelezze el magát, hogy a szerződést megkötjük
a Szociális Szövetkezettel, a jogászunk pedig összeállítja a szerződést. Mielőtt a szerződést aláírják,
a Képviselő-testület elé kerül megtárgyalásra.
Tömör István polgármester:
A MÁV-val kötött szerződésnek megfelelően leszerződünk a Szociális Szövetkezettel 2012.
májustól egy évre. amíg a MÁV szerződésben foglaltak szerinti feladatokat a Szociális Szövetkezet
látja el. A MÁV szerződésben szereplő 1.081.025.- Ft-ot átadjuk a Szövetkezet részére, illetve a
Szövetkezetnek az Önkormányzat felé fennálló 2 M Ft összegű tartozása a munka fejében
elismerésre kerül.
Sörédi Györgyné képviselő:
Nem árt, ha írásba lesz foglalva, hogy a 2 M Ft tartozás fejében mi az, amit elvégez.

42

Miklós Péter képviselő:
Egyetértek, úgy gondolom, hogy a szerződésbe belefoglaljuk.
Nyáriné Kipilla Anikó műszaki ügyintéző, pályázatíró:
A MÁV június 1-el küldte meg a szerződést, akkortól élhet a szövetkezettel is. a Mostani
alvállalkozójuk május 31-ig végzi a munkát.
Tömör István polgármester:
Tehát van egy hónapunk arra, hogy a szerződés megköttessék. A Képviselő-testület hozzáállása az,
hogy a szerződést megkössük, az ügyvéd bevonásával a szerződéstervezetet elkészíttetjük.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Tavaly is óriási gondok voltak a vasútállomások környékének rendben tartásával, amit végül a
Városgondnokságnak kellett megoldania. Ezt még egyszer nem engedjük meg, hogy kialakuljon. A
Városgondnokság joggal mondta, hogy nem az ő feladata, akkor pedig a Képviselő-testület
feladata véleményem szerint.
Tömör István polgármester:
Határozati javaslat: dr. Koczkás Sándor ügyvéddel felvesszük a kapcsolatot szerződés előkészítés
céljából a MÁV által biztosított összeg, illetve a Szociális Szövetkezet tartozása fejében az ellátandó
feladatokról a Szociális Szövetkezettel. A szerződéstervezetről a Képviselő-testület a következő
ülésén dönt. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
187/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁV
önkormányzati együttműködési programja keretében - a vasútállomás és vasúti
megállóhelyek rendben tartásával kapcsolatos - MÁV Zrt-vel kötendő támogatási
szerződésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert dr. Koczkás Sándor ügyvéd
megbízására, hogy a vasútállomás és vasúti megállóhelyek rendben tartásával kapcsolatos
ellátandó feladatokról a Balatonkenesei Szociális Szövetkezet (továbbiakban: szövetkezet)
és Balatonkenese Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) között megkötendő
szerződést készítse elő.
2. A szövetkezet a feladatokat a MÁV által biztosított 1.081.025.- Ft összeg, illetve a
szövetkezet önkormányzat felé fennálló 2 millió forint összegű tartozása fejében látja el.
3. A Képviselő-testület az ügyvéd által előkészített szerződéstervezetről a soron következő
képviselő-testületi ülésén kíván dönteni.
4. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével, dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szerződés előkészítésével.
Végrehajtási határidő:

2012. május 31.
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Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró, műszaki ügyintéző

Lengyel János képviselő:
Azért tartózkodtam, mert nem határoztuk meg, hogy a 2 M Ft összegű tartozásba mi lesz
beszámítva.

9. 4.

BALATONKENESE, TRT MÓDOSÍTÁSA A KOPPÁNY SOR- LIDO STRAND KÖRNYEZETÉBEN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szabó Zoltán főépítész:
Úgy gondolom, az előterjesztésben részletesen leírtam mindent, ha kérdés van, szívesen
válaszolok.
Tömör István polgármester:
Mivel dr. Székely László és társai 3611/4. hrsz. alatti ingatlant érintő, TRT módosítására irányuló
kérelme magasabb rendű jogszabály előírásaiba ütközik, ezért javaslom, ne támogassuk a
kérelmet. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
188/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete megvizsgálta Dr. Székely
László és társai Balatonkenese hrsz. 3611/4 alatti ingatlant érintő TRT módosítására
irányuló kérelmét és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület megállapította, hogy a TRT módosítására irányuló kérelem
magasabb rendű jogszabály előírásaiba ütközik, ezért úgy határoz, hogy a kérelem
teljesítését nem támogatja.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó
2012. május 15.
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9. 8.

TÁJÉKOZTATÁS TANULÓI LAPTOP PROGRAM TÁRGYÚ TIOP PÁLYÁZAT LEZÁRÁSÁRÓL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.

9. 9.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK:
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
- Tudásdepó- Expressz- a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a pályázatok nem jelentenek majd költséget az Önkormányzat
számára.
Győrfi Károlyné intézményvezető:
Így van, nem lesz a fenntartási időszak alatt költsége a pályázatoknak. A „tudásexpó” pályázatra
ígértem, hogy hozom a költségvetés tervezetet, amit 18.882 E Ft-ról állítottam össze.
Sörédi Györgyné képviselő:
A pályázat szövegében olvasható, hogy a 18 hónapot követően legalább 5 évig fenntartja és
üzemelteti. – hozzáteszem, hogy támogatom a pályázatot. Lehet vállalni havi szakkört, heti
szakkört, szabályozva, hány alkalom legyen és hány fővel. Nem láttam leírva azt, hogyha vége van
a 18 hónapnak, nem azt mondjuk, hogy nem kell, hanem 5 évig fenn kell tartani. Szabályozva van
tovább, hogy a nem önálló szervezet, akkor a fenntartó nyújthatja be. Ezzel együtt nyújtsuk be,
hogy tudjuk, hogy ezt így kell fenntartani.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Arról volt szó, hogy 18 hónapig kötelező fenntartani, és még öt évig fenntartjuk. Az
intézményvezető azt mondta, hogy sok program félévente valósul meg, és sok programot ki lehet
tolni, hogy hat év alatt valósuljon meg az összes program. A pedagógusok eddig is csinálták ezeket
a feladatokat, most is csinálni fogják.
Győrfi Károlyné intézményvezető:
A 18 hónap az egy intenzív projektmegvalósítási időszak. Amikor ez befejeződik, akkor indul az 5
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éves fenntartási időszak, amikor egy-egy témát, foglalkozási formát kell megtervezni. A
foglalkozási formák közül az öt éves időszak alatt félévenként egyet kell tervezni. Megígérem,
hogy biztos nem jövök kéréssel a Képviselő-testülethez a 18 hónap után, hogy a fenntartást
biztosítsa. A pályázatokat így fogalmazzák meg, úgy tudom, hogy az iskola sem fordult kéréssel a
Képviselő-testülethez a TÁMOP pályázat fenntartási időszaka alatt.
Tömör István polgármester:
A „Tudásdepó-Expressz – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” elnevezésű pályázattal kapcsolatos határozati
javaslatot teszem fel szavazásra azzal, hogy hozzájárulunk a pályázaton való részvételhez a 18.882
E Ft támogatási összeggel. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:

1.

2.
3.
4.

189/2012. (IV. 26.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közművelődési Intézmény és
Könyvtárnak az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretén belül kiírásra került „Tudásdepó-Expressz – a könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című
pályázaton való részvételével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő- testület hozzájárul a Közművelődési Intézmény és Könyvtárnak az Új
Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül kiírásra
került „Tudásdepó-Expressz – a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési
szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című pályázaton való
részvételéhez az alábbi komponensek megvalósítása céljából 18.882 E Ft támogatási
összeggel.
I. komponens: könyvtári elektronikus katalógus, illetve az oktatást támogató adatbázisok
kialakítása, fejlesztése; interaktív kétnyelvű könyvtári portál kialakítása; az olvasáskultúra
fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését célzó helyi, interaktív programok
lebonyolítása; II. komponens: szövegértés- fejlesztésére irányuló képzések lebonyolítása
iskolai csoportok számára.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, 0 % önrésszel, 18
hónapos megvalósítással.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja és üzemelteti.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse, valamint Győrfi Károlyné intézményvezetőt, hogy a pályázatot
készítse el és nyújtsa be.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

Végrehajtási határidő:

értesítésre: azonnal, pályázat benyújtására: 2012. április 30.
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- Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
Hozzászólások:
Győrfi Károlyné intézményvezető:
A pályázat kapcsán öt intézménnyel lenne szükséges együttműködési megállapodást kötni.
Konkrét költségtervet nem tudtam készíteni, de foglalkozássorozatok lennének a keneseieknek
balatonvilágosi tagintézmény részére.
Miklós Péter képviselő:
Hiába 100 %-os támogatású a pályázat, de előre meg kell finanszírozni. Ezért kérdeztem bizottsági
ülésen is az összeg előre lehívásának lehetőségét, mert ha két - három évig elhúzódik a pályázat,
akkor ez gondot jelenthet.
Győrfi Károlyné intézményvezető:
Elvileg 25 % lehívható, de nem tudom előre megmondani teljes biztonsággal.
Tömör István polgármester:
A „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladok ellátásában” elnevezésű
pályázati részvételhez való hozzájárulással , 10 millió forintos támogatási összeggel aki egyetért az
előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
190/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közművelődési Intézmény és
Könyvtárnak az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretén belül kiírásra került „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési
feladatok ellátásában” című pályázaton való részvételével kapcsolatos előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő- testület hozzájárul a Közművelődési Intézmény és Könyvtárnak az Új
Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül kiírásra
került „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”
című pályázaton való részvételéhez a nevelési intézmények pedagógiai programjának
megvalósítása támogatása, kínálatát gazdagító tanórán kívüli, szabadidős tevékenységek
létrehozása céljából, 10 millió forint támogatási összeggel.
2. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, 0 % önrésszel, 18
hónapos megvalósítással.
3. A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja és üzemelteti.
4. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse, valamint Győrfi Károlyné intézményvezetőt, hogy a pályázatot
készítse el és nyújtsa be.

47

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

9. 10.

Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
értesítésre: azonnal, pályázat benyújtására: 2012. április 27.

KULTÚRA HÁZA FELÚJÍTÁSA „TÉGLA / VAKOLATJEGY” ÁRUSÍTÁSA SEGÍTSÉGÉVEL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság támogatta az ötletet.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is támogatta az előterjesztésben foglaltakat.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Kérdezném, hogy kerül ez a lehetőség kihirdetésre?
Győrfi Károlyné intézményvezető:
Minden rendelkezésre álló eszközzel, illetve pünkösdkor lesz egy erre vonatkozó rendezvényünk
is.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Kérünk a szezonnyitóra prospektust erről.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján hozzájárul a tégla / vakolatjegy konstrukció
megvalósításához, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
191/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közművelődési Intézmény és
Könyvtár intézményvezetőjének a Kultúra Házának felújításának céljára Tégla /
Vakolatjegy konstrukció megvalósítására vonatkozó javaslattételét és az alábbi határozatot
hozta.
1. A Képviselő-testület a Kultúra Háza külső homlokzat teljes felújítása, illetve az épület
ablakainak cseréjének megvalósítása céljából a Balatonkenese Városért Közhasznú
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Alapítvány által biztosított jogi háttérrel Tégla / Vakolatjegy konstrukció létrehozásához
hozzájárul.
2. A Kultúra Háza (8174 Balatonkenese, Táncsics u. 24.) épületének felújítása elvi
engedélyének megadásáról a Képviselő-testület a finanszírozási összeg rendelkezésre
állása után fog döntést hozni.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
folyamatos

9. 11. MIKLÓS PÉTER KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
- TSZSZI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATBAN
ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ
KFT
ALAPÍTÁSA
VÁROSÜZEMELTETÉSI,
VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS EGYÉB FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Indítványom azért adtam be, mert érzésem szerint a nyugdíjas ház kivitelezésére nagyon kevés idő
áll rendelkezésre, a közbeszerzés eljárással megbízott ügyvéd asszony nem eléggé gondoskodó
odaadással kezelte az ügyet, ezért kértem, hogy kronológiai sorrendben állítsák össze az ügyet.
Március 30-ig elhúzódott mindenféle egyeztetés, pedig amik fel vannak sorolva problémák, egykét nap alatt orvosolásra került. A sok egyeztetés után eljutottunk odáig, hogy március 30-án az
ajánlattételi felhívás kiküldésre került, ami bürokratikus gondok miatt visszavonásra került, majd
újra kiírásra, - ezzel mintha lassítva lett volna az ügymenet. Volt egy sikeres ajánlattételi felhívás,
de érvénytelen volt. Most új közbeszerzési eljárást kell indítani, amikor június vége a kiviteli
határidő. Nem érzem, hogy lenne erre reális esély. Ezért gondoltam, hogy erről beszélni kellene,
mert a Képviselő-testület hibáján kívüli tyúklépésenként haladunk előre és amatőrizmus ütötte fel
a fejét a közbeszerzési eljárásban. Úgy gondolom, számonkérés dukálna ez ügyben.
A másik előterjesztésemben 100 % tulajdonban önkormányzati kft létrehozásához javaslom, hogy
elvi támogatást adjon a Képviselő-testület. Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság megvizsgálja a kft
megalakításának lehetőségét, munkaanyagot állítson össze, írja le, milyen előnnyel jár az
önkormányzatra nézve egy ilyen kft megalakítása. Célja nem az lenne, hogy a Városgondnokság
feladatait elvegye, - mint az egy helyi lapban leírásra került. Lényege az lenne, hogy
vizsgálódjunk, más település tapasztalatait vegyük át, és a Képviselő-testület elé lehetne tárni egy
olyan anyagot, ami ha alá tudja támasztani, hogy pozitív lenne, akkor egy bevétel-orientált
gazdasági társaságot létrehozni és nem a Városgondnokság feladatait elvenni. A Pénzügyi
Bizottság hamarosan a Képviselő-testület elé tárja, hogy miért lenne ez hasznos gazdaságilag az
önkormányzatnak, erre szeretnénk egy olyan határozatot, hogy ezt elvileg támogatja a Képviselőtestület.
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Lengyel János képviselő:
Az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetértek, vizsgálódjunk a környékben, nem árthat
a dolognak, úgy gondolom.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Javaslom, a vizsgálat arra is terjedjen ki, hogy milyen formában csinálnák, mert ha jól tudom, a
települések többségében nonprofit kft, egy kisebb részén kft. Kérném, hogy ne csak a kft-ket
keressék meg, hanem a nonprofit kft-ket is.
Fodor Krisztina jegyző:
Úgy tudom, hogy január 1-től, amit kivisznek vagyont, az nem lehet profitorientált. Tehát ha a
Városgondnokságtól vagyontárgyakat kiviszünk a kft-hez, nem kerülhet át profitorientáltan
vagyon.
Braccini Éva lakossági érdeklődő:
Kérdezem Miklós úrtól, hogy mit ért a városüzemeltetés alatt?
Miklós Péter képviselő:
Egy általánosan megfogalmazott elvi határozatról szól az előterjesztést. A nonprofit kft pont a
nyugdíjasház kapcsán jött képbe, mivel annak kapcsán hallottam olyan kft-ktől, akik megkapták az
üzemeltetést, hogy víz, villany áfáját visszaigényelték. Mint gazdasági - pénzügyi szempont, ez
volt az első gondolat, hogy plusz pénz maradjon az önkormányzatnál. Nem azt gondoltam, hogy a
kft füvet nyírjon a Városgondnokság helyett.
Tömör István polgármester:
Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslatot kiegészíteni a kettes pontban: a Képviselőtestület megbízza a Pénzügyi Bizottságot, hármas és négyes pont kihagyva. Az ötös pontban:
felkéri a Pénzügyi Bizottságot, és a felelős is a Pénzügyi Bizottság. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
192/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzati tulajdonú Kft alapítása városüzemeltetési, városgazdálkodási és egyéb
feladatok ellátásával
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy a Veszprém megyei önkormányzatokat ahol volt,
vagy van önkormányzati tulajdonú Kft. keressék fel tapasztalatcsere miatt.
A bizottság a feldolgozott tapasztalatok alapján határozza meg és tegyen javaslatot:
a) a telephelyre
b) gépekre
c) eszközökre
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d)
e)
f)
2.

személyi állományra
számviteli tevékenység lebonyolítására
a Kft. tevékenységi körére
Adjon javaslatot a költségvetésére, valamint a Kft. alakítás előnyeire és hátrányaira is
szolgáltasson információt a Képviselő-testület részére.
2012. június 15.
Tömör István polgármester
Pénzügyi Bizottság
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

9. 12. KÖZALAPÍTVÁNY ÚJ TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Fodor Krisztina jegyző:
Újabb javaslatok a hivatalba nem érkeztek.
Tömör István polgármester:
Civil szervezet volt, aki jelezte, hogy az idő rövid volt, ugyan lett volna jelöltjük, de nem tudtak
egyeztetni.
Miklós Péter képviselő:
Én is felhívtam egy-két személyt, akik pár napos haladékot kértek, ezért javasolnám, hogy vegyük
le napirendről az ügyet.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a közalapítvány új tagjainak megválasztásával kapcsolatos ügyet vegyük
le a napirendről - azzal a kiegészítéssel, hogy a következő rendes ülésre remélhetőleg több jelölttel
visszahozzuk az előterjesztést -, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
193/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Balatonkenese
Városért Közalapítvány alapítója az alapítvány elnökének és kuratóriumi tagjának
jelölésével kapcsolatos előterjesztés megtárgyalását elnapolja soron következő képviselőtestületi ülésére.
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Tömör István polgármester szünetet rendel el 19,27 órától.
A szünetet követően a Képviselő-testület 19,45 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 6 fő képviselő (hiányzik: Miklós Péter képviselő), az ülés határozatképes.

9. 13. TÁMOGATÁS IRÁNTI EGYEDI KÉRELMEK

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
- RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Tömör István polgármester:
A bizottsági ülésen a helyi rendőrőrs vezetőjével beszélünk és az volt a bizottság javaslata, hogy
tárgyi eszközökkel nyújtsunk segítséget a balatonkenesei rendőrőrs részére. A rendőrkapitányság
kérelmét szeretném, ha elutasítanánk a gazdasági helyzetre való tekintettel. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
194/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság 2012. évi támogatási kérelmét és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az önkormányzat gazdasági helyzetére való tekintettel elutasítja a
Rendőrkapitányság támogatási kérelmét.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a döntésről az érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó
2012. május 15.

Miklós Péter képviselő az ülésre megérkezett 19,48 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
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- SÜMEGI RÖPLABDA EGYESÜLET
Tömör István polgármester:
A Sümegi Röplabda Egyesület kérelmének elutasítását javasolták a bizottságok. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
195/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Sümegi
Röplabda Egyesület (8330 Sümeg, Béke tér 7.) támogatási kérelmét, és az alábbi határozatot
hozta.
1.
A Sümegi Röplabda Egyesület támogatási kérelmét nem támogatja.
2.
Megbízza Tömör István polgármestert a döntésről az érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó
2012. május 15.

- CSEH KÁROLY – FOCIPÁLYA
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerintii határozati javaslatot támogatták a bizottságok. Aki a határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
196/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Cseh Károly
kérelmét és az alábbi döntést hozta:
1. A Balatonkenese Vak Bottyán strandon homokos focipálya építésének megvalósulását az
Önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül az alábbi feltételekkel támogatja:
a) Műszaki tervdokumentáció készüljön a focipálya elhelyezéséről és kialakításáról
b) A tervdokumentáció létesítési engedélyezésre kerüljön benyújtásra.
2.

Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.

Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. május 31.
Tömör István polgármester,
Tóth Emese beruházási ügyintéző
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- ORSZÁGÚTI TIGRISEK
Tömör István polgármester:
Az Országúti Tigrisek Motoros Klub részére 100.000.- Ft összegű támogatást javasoltak a
bizottságok. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
197/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országúti Tigrisek
Motoros Klub (8157 Füle, Petőfi u. 32.) támogatási kérelméről szóló előterjesztés
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1. Az Országúti Tigrisek Motoros Klub részére a 2012. július 27-29-ig, Balatonakarattya,
Part Üdülő területén tartandó motoros hétvége rendezvény megszervezéséhez 100.000.- Ft
összegű támogatást biztosít a 2012. évi működési célú államháztartáson kívül pénzeszköz
átadás keret terhére.
2 Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa,
amennyiben szükséges a támogatási szerződést kösse meg.
Végrehajtásra határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. május 15.,
támogatási összeg átutalását tekintve 2012. május 20.
Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla igazgatási ügyintéző

- MEDICOPTER ALAPÍTVÁNY
Tömör István polgármester:
A Medicopter Alapítvány részére működési célra 100.000.- Ft támogatást javasoltak a bizottságok.
Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
198/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Medicopter
Alapítvány (székhely: 1113 Budapest, Karolina út 65., elnöke: Rédei Lászlóné) támogatási
kérelmét, és az alábbi határozatot hozta.
1. A Medicopter Alapítvány részére működési célra 100.000.- Ft összegű támogatást biztosít.
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2. A támogatás összegét a 2012. évi költségvetésben a működés célú államháztartáson kívüli
pénzeszköz átadás keret terhére biztosítja.
3. Megbízza Tömör István polgármestert a döntésről az érintetteket értesítse, felhatalmazza
a támogatói szerződés aláírására.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla igazgatási főtanácsos
2012. május 30.

- RÁKÓCZI SZÖVETSÉG
Tömör István polgármester:
A Rákóczi Szövetség kérelmére 50.000.- Ft támogatást javasoltak a bizottságok. Aki a javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
199/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027
Budapest Szász Károly u. 1. IV/1.) támogatási kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta
és a következő határozatot hozta.
1. A felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj program részére 50.000.- Ft összegű támogatást biztosít a
2012. évi működési célú államháztartáson kívül pénzeszköz átadás keret terhére.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa,
amennyiben szükséges a támogatási szerződést kösse meg.
Végrehatásra határidő:

Végrehajtásért felelős:

2012. május 10.,
támogatási összeg átutalását, támogatási
megkötését tekintve 2012. május 20.
Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla igazgatási ügyintéző

szerződést

- BALATONI FUTÁR
Tömör István polgármester:
A Balatoni Futár Bt részére 30.000.- Ft összegű támogatás volt a bizottsági javaslat. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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200/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatoni Futár Bt (1088
Budapest, Vas u. 2/B.) támogatási kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta és a
következő határozatot hozta.
1. A Balatoni Futár Bt részére 30.000.- Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi működési célú
államháztartáson kívül pénzeszköz átadás keret terhére.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa,
amennyibe szükséges a támogatási szerződést kösse meg.
Végrehatási határidő:

Végrehajtásért felelős:

2012. május 10.,
támogatási összeg átutalását, támogatási szerződés megkötést
tekintve 2012. május 20.
Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla igazgatási ügyintéző

- NAGY KÁLI KÖNYV SZPONZORI LEHETŐSÉG
Tömör István polgármester:
A Nagy Káli Könyv bemutatkozó anyagát nem javasolták támogatni a bizottságok. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
201/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagy Káli
Könyv bemutatkozó anyagának támogatási lehetőségét és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Nagy Káli Könyv támogatói és szponzori nem
kíván élni.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a döntésről az érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó
2012. május 15.
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- DABAS EMLÉKMŰ TÉGLAJEGY-VÁSÁRLÁSI LEHETŐSÉG
Tömör István polgármester:
A Dabas városi emlékmű támogatását elutasítani javasolták a bizottságok. Aki ezzel a javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:

202/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dabas Város
polgármestere kérelmét a Dabas városi, Kapisztrán Szent Jánosról elnevezett emlékmű
támogatására vonatkozóan és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Dabas városban megépített Kapisztrán Szent
Jánosról elnevezett emlékmű harangtorony költségeit nem kívánja támogatni.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a döntésről az érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó
2012. május 15.

Végrehajtási határidő:

9. 14. BAHART RÉSZVÉNYEK FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE – KESZTHELY

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A bizottságok javaslata az volt, hogy ne éljünk a vételi ajánlattal a Keszthely Város
Önkormányzata tulajdonában lévő BAHART részvényeket tekintve. Aki a javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
203/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Keszthely Város
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Önkormányzatának Balatoni Hajózási Zrt. részvényeire elővásárlási jog felajánlásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Keszthely Város Önkormányzata tulajdonában lévő
9777 db Balatoni Hajózási Zrt. részvényre vonatkozóan 30.426.- Ft/db áron történő vételi
ajánlattal nem kíván élni.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről Keszthely Város Polgármesterét
értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. május 4.
Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó

9. 15. KÖZTERÜLET FELÜGYELET BŐVÍTÉSE A NYÁRI SZEZONRA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Különböző helyeken, de elsősorban az Alsóréten nagy a szemétmennyiség. Akarattya Puszta
részen szintén szokott jelentkezni a probléma. Érkezett olyan javaslat, hogy a nyári szezonra
néhány hónapra erősítsük meg a közterület-felügyeletet és annak anyagi vonzata az
előterjesztésben szerepel. Javaslom, fontoljuk meg a kamerák felszerelését, mert rendkívül
fontosnak tartanám. Négy fő felvételéről lenne szó, próbáltam már megoldani a Munkaügyi
Központon keresztül is, de nem találtam erre a feladatra megfelelő személyeket sajnos. A
lehetséges jelentkezőktől azt a jellegű és tisztességes munkát nem lehetet volna elvárni. A magam
részéről sokkal több reményt fűzök a kamerákhoz, alátámasztva azzal, hogy amikor a
településőrök itt voltak és a jelenlétük és a munkájuk nem volt minden esetben kielégítő. Ha ilyen
embereket találnánk a feladatra, pusztán a pénzünk menne el, az eredmény pedig nem
jelentkezne. Nem csak az Alsóréten vannak problémák, de az egy gócpont, nagyon sokan látják,
bennünket is minősít. Egy táblát kértem elhelyezni „a környéken élők így díszítik területüket,
kérjük, Ön ne tegye” felirattal. Véleményem szerint a milliókat inkább költsük kamerákra, és
teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy elvegyük a kedvüket a szemeteléstől.
Miklós Péter képviselő:
Sok igazság van a kamerában, de nem biztos, hogy új rendszer kell, az Alsóréten meglévőt is
lehetséges bővíteni.
Tömör István polgármester:
Az alsóréti rendszert kellene kibővíteni, és az új helyekre pedig új kamerarendszer kiépítését
kellene eszközölni. Egy kamerarendszer 100-150 E Ft költséget jelent, egy kamera 27 E Ft, aminek
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jó minőségűnek kell lennie.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A kamerák ellen nincs kifogásom, de hogy tavasztól őszig nincs közterület-felügyelet, ez az állapot
nem tartható. A plusz négy főt mindenképpen alkalmazni kell és munkaköri leírás alapján napi
ellenőrzéssel meg lehet oldani a munkafegyelmet. Ha tudni fogják az emberek a fokozott
ellenőrzéseket, - amit a médiákban, szórólapokon tudatosítani kell bennük és azt is, hogy bírságot
fog kivetni az önkormányzat -, talán visszaszorítható a probléma. Biztos, hogy nem tudunk
mindent kamerázni, holott kell az ellenőrzés és ezért a közterület-felügyeletet biztosítani kell és
termeljék ki a pénzüket.
Kiss Tamás Részönkormányzat kültag:
Az alsóréti üdülőterületen négy kameraállás van, de mind a négy kamera tönkrement
villámcsapás miatt. Minden sarokra le van rakva a Vak Bottyán utcán a szemét. Minden sarokra
kell kamerát tenni véleményem szerint.
Sörédi Györgyné képviselő:
Ha lenne három páros közterület-felügyelő, azoknak a működési területüket meg lehet határozni,
amit rendszerességgel végig kell, hogy járjanak.
Lengyel János képviselő:
Egyetértek a kamerafejlesztésekkel, de összekapcsolnám a közterület-felügyeletet a kurtaxa
beszedéssel. Ha a kettőt együtt gondolnánk, akkor jobban megoldhatónak látom a problémát.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek, mert köztisztviselőkről van szó, akinek joga van idegenforgalmi adót szedni és
ellenőrizni is.
Tömör István polgármester:
Meg kellene határozni, hány db kamera beszerzését támogatjuk és arra mennyi pénzt különítünk
el és miből.
Kelemen Zoltán városgondnok:
Hétfőn is jön egy kamerás cég, a jövő hét közepén meg tudom mondani, mennyi lenne.
Tömör István polgármester:
Javaslom, addig a kamerakérdést vegyük le a napirendről, a következő ülésre bízzuk meg
városgondnok urat, hogy a közterület-felügyelet megerősítése céljából térfigyelő kamerák
felszerelésére és kamerarendszer kiépítésére ajánlatokat kérjen be, amiről döntünk a következő
ülésen. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
204/2012. (IV.
határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közterület-
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felügyelet bővítésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a „közterület-felügyelet” megerősítése céljából térfigyelő kamerák
felszerelésére és kamerarendszer kiépítésére ajánlatok bekérésével bízza meg a
Városgondnokság vezetőjét.
2. A Képviselő-testület az ajánlatokat következő ülésén kívánja megtárgyalni.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról Kelemen Zoltán
városgondnokot értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. május 15.
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok

Tömör István polgármester:
A következő határozati javaslat a négy fő alkalmazásáról szól, akik 6 hónap időtartamra lennének
alkalmazva. Kérdés, hogy kik jelentkeznek erre és lesz-e erre a feladatra alkalmas középfokú
köztisztviselő.
Lengyel János képviselő:
Nem elég, ha a kettőből az egyik köztisztviselő? Javasolnám még, hogy a nyelvtudás előnyt
jelentsen.
Fodor Krisztina jegyző:
Hatósági tanúnak két fő köztisztviselő számít.
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján a pénzmaradvány terhére 5 M Ft-ot különítünk
el és hirdetést adunk fel gyakorlattal rendelkező közterület-felügyelői álláshelyre lehetőleg német /
angol nyelvismerettel. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
205/2012. (IV.
határozata:

26.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közterületfelügyelet bővítésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.
1. A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletre vonatkozó létszám bővítésére vonatkozó
igényét tudomásul veszi, 2012. május 15. napjától 2012. november 15. napjáig a létszám
bővítését 4 fővel támogatja.
2. A létszámbővítésre álláspályázatot ír ki azzal, hogy az állások betöltésénél német / angol
nyelvismeret előnyt jelent.
3. A személyi juttatások összegét (cafeteria, munkaadói járulék, munkába járás költsége,
amennyiben szükséges és a munkavégzéshez szükséges eszközökre) a 2012. évi
költségvetésben a pénzmaradvány terhére 5 millió forint összeg elkülönítésével biztosítja.
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4. Megbízza Tömör István polgármestert és Fodor Krisztina jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételével.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
2012. május 15.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 20,28 órától szünetet rendelt el.
A szünetet követőn 20,40 órától a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Fodor Krisztina
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Lengyel János
képviselő
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