Szám: 17/2012. Ö. ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. május 31-én 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
Sörédi Györgyné

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
(6 fő)

Az ülésről igazoltan távol maradt:
Miklós Péter

képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Hetyeiné Bors Ildikó
Szénási Andrea
Szabó Zoltán
Dr. Koczkás Sándor
Hollósiné Kovács Ildikó
Kelemen Zoltán
Szabó Károlyné
Thury Attiláné
Kelemen Zoltánné
Kiss Tamásné
Bókkon Tamás
Kiss Tamás

igazgatási csoportvezető
pénzügyi csoportvezető
főépítész
ügyvéd
Tátorján Kft. ügyvezető
Városgondnokság vezető
iskolaigazgató
óvodavezető
PÜB kültag
PÜB kültag
Szoc-Kub kültag
TÖT kültag

Jelen vannak továbbá – lakossági érdeklődők:

I.
N A P I R E N D

32 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 Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta
képviselőket. 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:
229/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 31. napján
megtartott Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és
Kurucz Henrietta képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester:
Kérdezem, hogy a forgatókönyvben foglaltakhoz képest van-e javaslat a napirendekhez?
Lengyel János képviselő:
Javasolnám, hogy első vegyes ügyként tárgyaljuk a 8. 25-ös vegyes ügyet.
Kurucz Henrietta képviselő:
A kistérség központi ügyelet beszámolója most került az asztalra, javasolnám, hogy vegyük le a
napirendek közül és a következő ülésen tárgyaljuk.
Tömör István polgármester:
Dr. Meláth Viola doktornő kérte tőlem, hogy a rá vonatkozó 8. 21-es vegyes ügyet a vegyes ügyek
között második pontként tárgyaljuk. Aki az elhangzott javaslatokkal kiegészítve egyetért a
forgatókönyv szerinti napirendek megtárgyalásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:

1.
2.

230/2012. (V. 31.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 31. napján
megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁST TARTALMAZÓ EGYES RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI
TÉNYÁLLÁSAINAK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

3.
4.
5.
6.
7.
8.
8. 25.
8. 21.
8. 1.
8. 2.
8. 3.
8. 4.

TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL
A VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
BESZÁMOLÓ A CSECSEMŐVÉDELEM HELYZETÉRŐL
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL
VEGYES ÜGYEK.
BALATONAKARATTYA LEVÁLÁSA KAPCSÁN NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS
DR. MELÁTH VIOLA GYERMEKORVOS TÁJÉKOZTATÓ LEVELE
KELET-BALATONI KISTÉRSÉGI KERÉKPÁRUTAK B.AKARATTYA – B.FŐKAJÁR – CSAJÁG KÜNGÖS
KIKÖTŐ U. 3. SZÁMÚ INGATLAN ELÉ MEGÁLLNI TILOS TÁBLA KIHELYEZÉSE
HULLÁM UTCA LEZÁRÁSA, ILLETVE ZSÁKUTCA TÁBLA KIHELYEZÉSE
BALATONKENESE, NAGYKÚTI U. CSATORNANYOMVONAL HELYREÁLLÍTÁSA
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8. 5.
BALATONKENESE, 2935 HRSZ-Ú BELTERÜLET KÖZMŰVESÍTÉSE
8. 6.
VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA - VISSZAVÁGÁSA
ÚTKIALAKÍTÁS BALATONKENESE ÉS BALATONFŰZFŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁN
8. 7.
8. 8. BALATONKENESEI INGATLANOK BALATONFŰZFŐ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉHEZ CSATOLÁSA
8. 9. SZÚNYOGIRTÁS MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE
8. 10. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 168/2012. (IV. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSA

8. 11. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA BALATONVILÁGOS RÉSZÉRŐL
8. 11/A. BALATONVILÁGOS ÉS BALATONKENESE ÖNKORMÁNYZATÁNAK TAGINTÉZMÉNYEKRE
VONATKOZÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS)
8. 12. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2 ELSŐ OSZTÁLY INDÍTÁSA A 2012-2013. TANÉVBEN.
8. 13. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2 HETEDIK OSZTÁLY INDÍTÁSA A 2012-2013. TANÉVBEN.
8. 14. TÁTORJÁN KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS; NYÁRI STRANDI ANIMÁCIÓ
8. 15. MB 55 BT SZÁMLÁIVAL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉS
8. 16. LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAI:
- FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS
- VÁROSKÉP JAVÍTÁS
- KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉS
8. 17. SZÉCHENYI U. BURKOLAT MEGERŐSÍTÉS ZAJ MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLATA
8. 18. ÁLLOMÁS ÉS BEREK UTCÁK VÍZELVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TERVEZŐI PLUSZ KÖLTSÉGEK
8. 19. SCHÉDL UTCAI TÁBOR SZÁLLÁS DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSA
8. 20. KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS
8. 22. BENCZE JÓZSEFNÉ LAKOSSÁGI KÉRELME VAK B. STRANDON KINTI ZUHANYZÓ IRÁNT
8. 23. BRACCINI ÉVA LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYKUTATÁSSAL KAPCSOLATOS LEVELÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS
8. 24. BAHART TŐKEJUTTATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÁS
8. 26. 2767, 2760 ÉS 2759/14 HRSZ.-Ú INGATLANOK BÉRBEADÁSA A MAGASPART KÖZHASZNÚ
SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZET (8174 BALATONKENESE, TÁNCSICS MIHÁLY
UTCA 24.) RÉSZÉRE
8. 27. FOLYÓSZÁMLAHITEL-KERET MEGHOSSZABBÍTÁSA
9.
ZÁRT ÜLÉS.
9. 1. RÁKÓCZI U. 43. SZ. ALATTI INGATLAN TULAJDONI HÁNYAD ELBIRTOKLÁSA
9. 2.
INGATLAN FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE AZ ÖNKORMÁNYZAT SZÁMÁRA
9. 3. KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ MÉRSÉKLÉSE IRÁNTI KÉRELEM
9. 4. ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSA – 2 DB
9. 5. LOCSOLÓVÍZ SZOLGÁLTATÁS
9. 6. TERÜLETBÉRLETI KÉRELEM

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is elfogadásra javasolta a rendelettervezetet és kérte az
intézményvezetőket, hogy továbbra is takarékos gazdálkodást folytassanak.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6 IGEN SZAVAZATTAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL
MEGALKOTTA

14/2012. (VI. 04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐ SZÓLÓ 5/2012. (III. 09.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

2.

A SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁST TARTALMAZÓ EGYES RENDELETEK SZABÁLYSÉRTÉSI
TÉNYÁLLÁSAINAK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat elfogadásra javasolta a rendelettervezetet, - ameddig
nem lesz másik, nem tudjuk, hogy fog működni -, reméljük, nem jelent majd akadályt a város
működésében.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is tárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelettervezetet.
Tömör István polgármester:
Aki a rendelettervezetet elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6 IGEN SZAVAZATTAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL
MEGALKOTTA

15/2012. (VI. 04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁST TARTALMAZÓ EGYES RENDELETEK
SZABÁLYSÉRTÉSI TÉNYÁLLÁSAINAK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL.
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3.

TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a közalapítvány beszámolóját.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat és a Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta a beszámolót, köszönjük a
munkáját az alapítványnak.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről szóló tájékoztatót az
előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
231/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Városért
Közalapítvány működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:
Határidő:

4.

Tömör István polgármester
azonnal

A VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság részletesen tárgyalta a beszámolókat. Szeretné a
bizottság, ha a fogorvosi sürgősségi táska beszerzésre kerülne, illetve kérjük, hogy a Pénzügyi
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Csoport nézzen utána, hogy Dr. Détár Bianka rezsiszámlájának kifizetése nem történt meg.
Egyébként elfogadásra javasolta a bizottság a beszámolókat.
Lengyel János képviselő:
Kérésem lenne az orvosokhoz, hogy ha beruházás lenne esedékes az épületen, akkor azt a
koncepciónál jelezzék a Képviselő-testület felé.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a beszámolókat az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
232/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
háziorvosok,
gyermekorvos és fogorvos által készített beszámolókat a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

5.

2012. június 15.
Tömör István polgármester
Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezető

BESZÁMOLÓ A CSECSEMŐVÉDELEM HELYZETÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A védőnő beszámolóját elfogadásra javasolta a Kulturális Bizottság a Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, miszerint a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal
elfogadjuk a csecsemővédelem helyzetéről szóló beszámolót, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:

6

233/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő által készített,
csecsemővédelem helyzetéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

6.

2012. június 15.
Tömör István polgármester
Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezető

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat elfogadásra javasolja a beszámolót. Tavalyi 500 E Ftos támogatásról volt egy kis vita, hogy Kenese nem látta ennek hasznát. Számunkra a Polgárőrség
hadra foghatóbb, inkább nekik szeretnénk segíteni és a helyi rendőreinknek.
Dr. Szabó János Rendőrkapitány:
Képviselő urat kérdezném, hogy mire alapozza a véleményét, hogy az 500 E Ft-ért nem dolgoztak
meg, - nem látták hasznát?
Lengyel János képviselő:
A bizottság tárgyalta az ügyet és az volt a vélemény, hogy a „nagy kalapban” kicsit elveszett a
támogatás, az volt a tapasztalat, hogy a nyári csúcsforgalomban igazából nem láttuk hasznát a
támogatásnak.
Dr. Szabó János Rendőrkapitány:
Amit megküldtünk elszámolást, abból látható, hogy a helyi rendőrök 168 plusz órát teljesítettek
Balatonkenese város rendezvényein és a strandokon. Ezt igazolja az is, hogy javuló eredményeket
értünk el a közbiztonság területén. Konkrétan nem megfogható, mert a számok és a tények mást
mutatnak, de statisztikában Balatonkenese vonatkozásában ilyen jó eredmény még nem hiszem,
hogy volt. Szavamat adtam erre, tartottam is, hogy a helyi rendőrök használták fel a támogatást.
Bruttóban 390 E Ft teljesült a rendőröknek a támogatási összegből és ezért a 168 óra nem kevés
teljesítmény.
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Lengyel János képviselő:
Köszönöm a tájékoztatást, de el kellett mondanom a bizottság véleményét, mert az volt az
érzésünk, hogy nehezen megfogható a dolog, és azt hittük, hogy jobban jog látszani a
mindennapokban, pl. az akarattyai forgalmi dugók rendbetételére gondolok, stb.
Dr. Szabó János Rendőrkapitány:
A dugókkal kapcsolatban mi is problémákkal küzdünk, a személyautókkal nem tudjuk megoldani,
volt motoros rendőrünk, de sajnálatos módon meggyilkolták. A főkapitányságtól motoros
rendőröket kaptunk péntekre és vasárnapra. Az, hogy ne legyen forgalmi dugó hétvégén, amikor
többszázezer ember jelenik meg az illetékességi területünkön, az lehetetlen. De mindenki bejutott
és el is tudott távozni kisebb-nagyobb fennakadásokkal. A szavaiból azt vettem ki, hogy az idén
nem kívánják támogatni Balatonkenese Rendőrőrs munkáját.
Lengyel János képviselő:
De igen, Kenesére szeretnénk támogatást nyújtani.
Dr. Szabó János Rendőrkapitány:
Ez csak úgy tud működni, hogy megállapodást kell kötni a Veszprém Megyei Főkapitány és
polgármester úr között és ennek teljesítése Balatonkenesén történik. Az elszámolás is erről szól,
ami azt igazolja, hogy a megállapodásban leírt feltételek teljesültek. Nekem nincs jogom, hogy
aláírjak egy ilyen megállapodást.
Sörédi Györgyné képviselő:
Tavalyelőtt jelentős felújítást kapott a kenesei rendőrőrs azzal a céllal, hogy a nyár folyamán
pluszban jelentkező rendőrlétszám elhelyezését meg tudjuk oldani. Ha jól tudom, ez jelenleg nem
így működik, nem használják erre az épületet, meg tudnák-e ezt oldani a nyári időszakra, hogy itt
legyenek elhelyezve?
Dr. Szabó János Rendőrkapitány:
Könnyebb helyzetben vagyunk ez ügyben, mint tavaly, mert az idei évben már június 1-jétől jön 12
fő készenléti, amiből 5 fő itt fog szolgálni és itt lesznek elhelyezve.
Tömör István polgármester:
A Képviselő-testület előzőleg elviekben úgy döntött a támogatással kapcsolatban, hogy a helyi
rendőrőrs kihelyezett parancsnokával fog együttműködni a támogatást illetően, mert olyan dolgok
szeretnénk, ha megvalósulnának, hogy a munkájuk legyen könnyebb és a körülményeik legyenek
elviselhetőbbek. - Természetesen az anyagi lehetőségeink figyelembevételével. A határozati javaslat
szerint aki elfogadja a Rendőrkapitányság beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
234/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság
helyzetéről szóló, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által készített 19080/2011-ált. számú
a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenysége tárgyában készített
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beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezető
2012. június 15.

Végrehajtási határidő.

Tömör István polgármester:
Köszönjük a rendőrség munkáját és gratulálunk az elért eredményeikhez.
Futtató Norbert rendőr őrnagy, a Bűnmegelőzési Osztály osztályvezetője
a bűnmegelőzésről tart bemutatót a Képviselő-testület és az ülésen jelen levők számára.

7.

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat úgy gondolja, hogy az idei megfelelő támogatással
elismertük köszönetünket a Polgárőrség részére, és várjuk őket a rendezvényekre és a téli
hónapokban a ritkábban lakott területek ellenőrzésére.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, hogy elfogadjuk a beszámolót és
köszönetünket fejezzük ki a Polgárőrség részére, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
235/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság
helyzetéről szóló, a Polgárőrség által készített beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja, valamint köszönetét fejezi ki a településen végzett
munkájukért.
A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a
Polgárőrség vezetőjét értesítse.

9

Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

8.

Tömör István polgármester
Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezető
2012. június 15.

VEGYES ÜGYEK.

8. 25. BALATONAKARATTYA LEVÁLÁSA KAPCSÁN NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Udvardy Gábor, Balatonakarattya Leválását Előkészítő Bizottság elnöke:
Felolvassa levelét. (Jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kiegészítésül elmondja, hogy a bizottság
elvégezte feladatát, Balatonakarattya minden kötelező és önként vállalt feladatát el tudja látni és
nem veszélyezteti Balatonkenese város működését. Kéri a Képviselő-testületet, hogy 2012.
augusztus 5. napjára helyi népszavazást írjon ki az alábbi kérdésben: „Egyetért-e Ön azzal, hogy
Balatonakarattya településrész Balatonkenese Várostól leváljon, és utána önálló önkormányzattal
rendelkező új községként jöjjön létre és működjön tovább?”
Megköszöni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a bizottság munkáját. Kéri polgármester
urat, hogy az átadott négy példány írásos anyagot vegye át.
Balatonakarattya leválásával kapcsolatban készült írásos anyagot négy példányban
Udvardy Gábor bizottság elnök átadja Tömör István polgármester részére, aki azt átveszi.
Tömör István polgármester:
Az előzőleg megkapott anyag, a táblázatokat nem tartalmazza, ebben már benne van. Amint azt
már többször elmondtam, száz százalékig támogatom a bizottság munkáját, de szerintem a
Képviselő-testület akkor tud megfelelően dönteni, ha a megkapott számításokat is átvizsgálja.
Mert a korábban megkapott anyagban fel vannak tüntetve a mellékletek megnevezései, de azokat
csak most kaptuk meg.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem értek egyet, mert nem a Képviselő-testület dolga, hogy ezzel dolgozzon, hanem a
Kormányhivatal feladata. A népszavazásról szavaztasd a Képviselő-testületet, hogy augusztus 5-el
írja ki a népszavazást, de ennek az anyagnak a tételes átvizsgálása nem a mi feladatunk. Láttuk a
főbb számokat, láttad te is.
Tömör István polgármester:
Láttuk, így van, de szeretném megóvni a bizottságot és az akarattyaiakat attól, hogy az eljárásban
valamilyen hibát kövessünk el. Szeretném, ha maximálisan betartanánk az előírásokat és a
törvényeket.
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Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető:
Fel szeretném hívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy a népszavazást előkészítő bizottság
köteles a Képviselő-testület állásfoglalását kérni a leválással kapcsolatban.
Sörédi Györgyné képviselő:
Máskor is elmondtam, ha el kell szakadni bármilyen téren valaki valahonnan, akkor azt hagyni
kell, - pláne annak érdekében, hogy egy jobb jövőbeni dolog szülessen, de a törvényi dolgot
figyelembe kell venni, mert nem láttuk az anyagot. A sietség okát sem látom, mert a következő
választáskor lehet a leválást foganatosítani. Ha egy hónappal később lesz, ne hiszem, hogy olyan
nagy gond és nem értem, miért nincs itt a jogász.
Tömör István polgármester:
Az előkészítő bizottság részéről van egy megfizetett ügyvéd, aki kell, hogy állást foglaljon.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az OVB is állást foglalt, hogy kell kiírni, előkészíteni, hogy 60 napnak meg kell lenni. Nem értem,
hogy jelen pillanatban miért nincs itt a jogász. Ő a törvény szerint járt el.
Tömör István polgármester:
Hátráltatni ezt nem fogom, nem akarom, szeretném, hogy Akarattya szándéka teljesüljön. Az
anyagban szerepel, hogy a jegyzőtől és a polgármestertől kapták az anyagot, szerettem volna, ha a
MÁK-tól és a Kormányhivataltól is kértek volna anyagot. Mert ebből a szempontból Akarattya is
ketté fog válni, teljes Akarattya kívánsága nem fog teljesülni, megvádolják az önkormányzatot, a
polgármestert, a jegyzőt. Ennek tudta volna elejét venni a bizottság azzal, hogy olyan adatokat is
kér be, hogy kétség ne merülhessen fel bárkiben arról, hogy akármilyen manipulációval lett elérve.
A kapott adatokat megkapták, amik helytállóak és jók és már most visszautasítom az esetleges
vádaskodásokat.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az előkészítő bizottság elnöke felkereste a Kormányhivatal vezetőjét és azt a választ kapta, hogy
az adatok ellenőrzésére kijelöltek egy fő konzulenst, ez megtörtént. Az adatokat az
önkormányzatnak kellett szolgáltatni és a konzulens pedig ellenőrizte. Nem érhet vád téged sem
és a hivatalt sem, ezen kívül ha lesz ilyen, az ellen nem tehetünk. Az anyag vizsgálatában ők részt
vettek.
Tömör István polgármester:
Ez számomra új információ, köszönöm, ez engem megnyugtat, örülök, hogy felvetettem és szóvá
tettük többek előtt. Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint azzal, hogy 2012.
augusztus 5. napjára helyi népszavazást írjunk ki ezzel a kérdéssel: „Egyetért-e Ön azzal, hogy
Balatonakarattya településrész Balatonkenese Várostól leváljon, és utána önálló önkormányzattal
rendelkező új községként jöjjön létre és működjön tovább?” – kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
236/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonakarattya Leválását
Előkészítő Bizottságnak (továbbiakban: Bizottság) a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 47.§ (1) bekezdés a) pontja és a Bizottság 9/2012. (V. 25.) határozata
alapján történt népszavazás kiírása ügyében megtett kezdeményezését megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület 2012. augusztus 5. napjára helyi népszavazást ír ki az alábbi
kérdés tekintetében:
Egyetért-e Ön azzal, hogy Balatonakarattya településrész Balatonkenese Várostól
leváljon, és utána önálló önkormányzattal rendelkező új községként jöjjön létre és
működjön tovább?
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztus 5-ig folyamatosan
Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
Szolga Angéla igazgatási tanácsos

Lengyel János képviselő:
Mint a Részönkormányzat vezetője, szeretném megköszönni a hivatal és polgármester úr
közreműködő munkáját, a hivatal dolgozóinak személy szerint is köszönöm.
Tömör István polgármester:
A hivatal dolgozói nevében köszönettel veszem a köszönetet és örülünk, hogy információ
éhségeteket ki tudtuk elégíteni és el tudtátok készíteni ezt az anyagot.

8. 21. DR. MELÁTH VIOLA GYERMEKORVOS TÁJÉKOZTATÓ LEVELE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat tárgyalta az ügyet, egyetértettünk, hogy
mindenképpen megoldást kell találnunk, minden ilyet válasszunk le, hogy mindenki annyit
fizessen, amennyit fogyaszt.
Kurucz Henrietta képviselő:
A lakásbérleti szerződés kapcsán a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság piaci alapon három
éves szerződést javasol, az orvosi rendelők feletti két lakásnak a fűtési rendszerének energia
elosztását külön gázmérővel történő megoldását meg kell terveztetni külön gázkazán
felszerelésével. Vízfogyasztásra almérők felszerelését javasolja a bizottság. Így igazságos lenne a
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közüzemi díjak megosztása. A gázkazán, ami szolgáltatja a fűtést, az akarattyai orvosi rendelőben
igen elavult.
Dr. Meláth Viola gyermekorvos:
Szeretnék a kenesei rendelőnél is ugyanilyen megosztást a mérőkkel.
Tömör István polgármester:
Ott a vizet és a villanyt meg tudjuk ígérni, de a fűtésben légköbméter alapú, vagy terület alapú
elosztás lesz, mert nem tudunk plusz három kazánt venni.
Kurucz Henrietta képviselő:
Megjegyzem, ott abból probléma lesz, mert közös a váró és a vizesblokkok.
Tömör István polgármester:
Javaslom, bízzuk meg a Városgondnokságot, hogy a szakembereivel vizsgálja meg a problémát és
a legközelebbi alkalomra terjesszenek elénk megoldási lehetőséget.
Szavazásra teszem fel dr. Meláth Viola lakáskérelmével kapcsolatos határozati javaslatot, aki
egyetért azzal, hogy 2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig bérbe adjuk részére piaci
alapon a Szenti István u. 1/A. szám alatti önkormányzati lakást, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
237/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Meláth
Viola gyermekorvos lakáskérelmével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta.
1. A Balatonkenese, Szent István u.1/A. sz. alatti önkormányzati lakást dr. Meláth Viola
gyermekorvos részére 2012. július 1. napjától 2015. június 30. napjáig bérbe adja piaci
alapon.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a
határozatról értesítse, és felhatalmazza a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. június 30.
Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

Tömör István polgármester:
A következő határozati javaslat a szolgálati lakás fűtésének korszerűsítését aki támogatja az
elhangzottak alapján, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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238/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Meláth Viola
gyermekorvos kérelmére megtárgyalta a Balatonkenese, Szent I. u. 1/A. szám alatti
önkormányzati lakás fűtésének korszerűsítését és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület az önkormányzati lakás fűtési rendszerének külön gázmérővel
történő megoldásának terveztetését határozza el, külön gázkazán felszerelésével,
valamint a vízfogyasztásra almérők felszerelését.
2. A fűtési rendszer megosztása: 1/A. lakás (orvosi lakás), 1/B. lakás, gyermekorvosi
rendelő.
3. A vízfogyasztás megosztása: 1/A. lakás (orvosi lakás), 1/B. lakás, gyermekorvosi
rendelő, felnőtt orvosi rendelő.
4. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy vizsgálja meg a rendszer
megosztások kivitelezési lehetőségeit és a 2012. júniusi soron következő ülésére
terjessze a Képviselő-testület elé a megoldási lehetőségeket.
Határidő:
Felelős:

2012. június 28.
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok

Lengyel János képviselő:
Kérnék a korszerűsítéskor egy értesítést, hogy a nem használt helyiségeknek funkciót
találhassunk.
Tömör István polgármester:
Kézfeltartással szavazzon, aki az elhangzottak szerint támogatja, hogy az Óvoda u. 8. szám alatti
orvosi rendelő fűtésének korszerűsítése kapcsán a víz- és áram megosztásra kerüljön almérők
felszerelésével, illetve a Városgondnokságot bízzuk meg, hogy vizsgálja meg ennek lehetőségeit és
terjessze a Képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
239/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Meláth Viola
gyermekorvos kérelmére megtárgyalta a Balatonkenese, Óvoda u. 8. szám alatti orvosi
rendelő fűtésének korszerűsítését és az alábbi határozatot hozta.
5. A Képviselő-testület az orvosi rendelőben áram- és vízfogyasztás almérők felszerelését
határozta el.
6. Az áramfogyasztás almérők megosztása: gyermekorvos, fogorvos, védőnő.
7. A vízfogyasztás megosztása: gyermekorvos, fogorvos, védőnő.
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8. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy vizsgálja meg az almérők
felszerelésének lehetőségeit és a 2012. júniusi soron következő ülésére terjessze a
Képviselő-testület elé a megoldási lehetőségeket.
Határidő:
Felelős:

2012. június 28.
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok

Sörédi Györgyné képviselő:
Mint tudja doktornő, a méhnyakrák elleni védőoltást biztosítjuk a lánygyermekeknek, ezért külön
juttatást nem kell fizetniük. Vállalja-e ennek ingyenes oltását?
Dr. Meláth Viola gyermekorvos:
Hozzájárulok, hogy vállalom az ingyenes oltást.
Tömör István polgármester:
Dr. Meláth Viola gyermekorvos helyettesítési ideje alatti iskola-egészségügyi feladatok ellátására
vonatkozó díj kifizetéséről és a szerződés módosításáról kérném, hogy szavazzon a Képviselőtestület. Felteszem szavazásra, hogy helyettesítési ideje alatti iskola-egészségügyi ellátásra
vonatkozó díjának kifizetéséhez aki hozzájárul, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
240/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Meláth
Viola gyermekorvos helyettesítési ideje alatti iskola-egészségügyi feladatok ellátásra
vonatkozó díj kifizetéséről szóló szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület Dr. Meláth Viola gyermekorvos részére a helyettesítési ideje alatt
történt iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó díjának kifizetéséhez
hozzájárul.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse, Szénási Andrea pénzügyi csoportvezetőt a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

2012. június 15.
Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezető

Tömör István polgármester:
Következő határozati javaslatom, hogy dr. Meláth Viola gyermekorvossal az iskola-egészségügyi
feladatok ellátására vonatkozóan kötött szerződés módosításához járuljunk hozzá, amely
értelmében a gyermekorvos az OEP finanszírozást közvetlenül kaphatja. Aki a javaslattal egyetért,
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kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
241/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Meláth
Viola gyermekorvossal megkötött szerződés iskola-egészségügyi feladatok ellátására
vonatkozó pontja módosításával kapcsolatos szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta.
1. A Képviselő-testület Dr. Meláth Viola gyermekorvossal az iskola-egészségügyi
feladatok ellátására vonatkozóan a szerződés módosításához hozzájárul, amely
értelmében a gyermekorvos az OEP finanszírozást közvetlenül kapja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. június 15.
Tömör István polgármester
Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezető

Tömör István polgármester 17,23 órától szünetet rendelt el.
A Képviselő-testület 17,35 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Tömör István polgármester:
Ülésünk elején döntöttünk arról, hogy az orvosi ügyeletről ne tárgyaljunk, ne hozzunk határozatot,
viszont köszönthetjük körünkben az orvosi ügyelet jelenlevő képviselőit, ezzel szót adok dr.
Németh Ilona doktornőnek, hogy ismertesse az anyagot, ami már előttünk van.

8. 20. KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Dr. Németh Ilona
Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ
Közhasznú Non Profit Kft
ügyvezető

/Szóbeli előterjesztés./
Hozzászólások:
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Dr. Németh Ilona ügyvezető:
Köszöntöm polgármester urat és a képviselőket. Technikailag a beszámoló korábbi elkészítése
megoldhatatlan volt, mert Balatonalmádi Képviselő-testülete a tegnapi napon fogadta el az
ügyeleti szolgálatra megalapított Kft beszámolóját, illetve a 2012. évi tervét. Balatonalmádi
Kistérségi Egészségügyi Központot Balatonalmádi önkormányzat alapította meg, azért, mert az
egészségügyi ellátás 24 órás ellátást jelent és ezt Balatonkenesén a háziorvosok sem tudják
megoldani, ehhez hozzá kell, hogy tartozzon az ügyeleti szolgálat. Legalább 30 ezer lakos ügyeleti
szolgálatát látja el az intézmény. A szolgálat a térség háziorvosait tehermentesíti, pihenőidőt
biztosít számukra. Ennek megvannak a maguk költségei. Az OEP finanszírozás 2007. óta nem
változott, nem követte az inflációt, a háziorvos, a nővér, a gépkocsi, a gépkocsivezető költsége, az
összes ide tartozó gyógyszer, stb., szükséges eszközök mind-mind nagyon sok költség. Egy főre
110 Ft-ot fizet az OEP, ebből rendkívül nehéz biztosítani az ellátást. A kistérségben van egy
megállapodás, hogy lakosságszámban az önkormányzatok is hozzájárulnak, ez 37 Ft lakosonként
mindenhol a kistérségben. Balatonkenese még nem járul hozzá az ügyeleti ellátáshoz, mert nem
fogadta el a Képviselő-testület a 41 Ft-ot, mert nem kaptak róla elszámolást. Nem volt olyan nap,
hogy ne kellett volna kijönni az ügyeleti gépkocsinak Balatonkenesére - annak ellenére, hogy a
mentőszolgálattal kötöttünk szerződést. Minden hívás a mentőszolgálathoz megy be, ő küldi a
mentőt vagy az ügyeletes orvost a kistérségbe. Minden költségcsökkentő tényezőt igyekeztünk az
ügyeleti szolgálatban megvalósítani a lakosság jobb ellátása érdekében. A számadatokat
mellékeltem az anyaghoz. Csodálkozom kicsit, hogy Balatonkenese lakossága elvárja a
kistérségtől, hogy ellássák őket annak ellenére, hogy nem nyújtanak semmiféle hozzájárulást.
Kérem a Képviselő-testületet mihamarabbi döntésre, hogy hozzá tudnak-e járulni az ellátáshoz,
hogy biztosítják-e saját orvosaiknak, hogy pihenhessenek, mert kénytelenek lesznek az ügyeleti
ideje alatt is megoldani Balatonkenese lakosságának ellátását. Kérdésre szívesen válaszolok.
Sörédi Györgyné képviselő kérdései:
Az jó, ha a mentő azonnal jön ide, viszont kérdezem, hogy az orvos nem Almádiból kell, hogy
jöjjön? Ketten ügyelnek, vagy csak egy fő? – Ha jól tudom, jogszabály rendelkezik a két főről. Az a
véleményem, hogy amíg külön láttuk el pár településsel együtt az ügyeletet, az megnyugtatóbb
megoldás volt.
Dr. Németh Ilona ügyvezető válaszai:
Amennyiben olyan eset történik, az orvos jön, de ha szükséges, a mentő jön. Ha olyan eset van,
akkor a mentősök szólnak az orvosnak. Egy orvos ügyel. Nyári időszakban, amikor a
lakosságszám megnövekszik a Balaton környékén, akkor nappali időszakban két orvost
biztosítunk, éjszaka akkor is egy orvos ügyel. Nem rendelkezik jogszabály a két főről. Két orvos
ezidáig is csak a nyári időszakban volt Balatonalmádiban. Megjegyzem, nem tudom, mennyire
biztonságosabb, ha folyamatosan egy orvos van igénybe véve, mert az orvosok is csak emberből
vannak. A veszprémi kórház sürgősségi ellátásra érkező panaszok is abból fakadnak, hogy 12 órás
szolgálatban vannak. Kevés pénzért látják el az ügyeleti szolgálatot a balatonalmádi ügyeleti
szolgálatban is.
Tömör István polgármester:
Köszönöm doktornőknek a tájékoztatást és a megjelenést.
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8. 1.

KELET-BALATONI KISTÉRSÉGI KERÉKPÁRUTAK B.AKARATTYA – B.FŐKAJÁR – CSAJÁG KÜNGÖS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat egyetértett az előterjesztéssel.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
242/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KeletBalatoni Kistérségi kerékpárutak nyomvonal helyével kapcsolatos előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület támogatja a Küngös-Balatonkenese településeket összekötő kerékpárút
Balatonakarattya területére eső nyomvonalat a mellékelt átnézeti rajz szerint.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és az
érintetteket tájékoztassa a döntésről.
A végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

8. 2.

Tömör István polgármester
Gajdos Béla
2012. június 4.

KIKÖTŐ U. 3. SZÁMÚ INGATLAN ELÉ MEGÁLLNI TILOS TÁBLA KIHELYEZÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság egyetértett, a tábla elhelyezését javasolta. A Kikötő útról van szó, ahol kérte
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tavaly a lakosság két db fekvőrendőr beállítását. Gondnak találom, hogy ez nem került a
Képviselő-testület elé és nem hozott döntést erről a Képviselő-testület. A lakosság kérése volt ez, és
nem a drága, hanem az aszfaltos megoldást javasolnánk. Ezért kértünk a rendőrségtől
állásfoglalást, javasolja a Közlekedésrendészeti Osztály, hogy a Kikötő utcán a bicikli utat fessünk
fel. A fekvőrendőrt a Marina Port-nál és egy másik helyen javaslom, és javaslom, hogy járjunk
utána, mert 16-an írták alá az utcából.
Tömör István polgármester:
Erre fogunk keresni megoldást a későbbiek folyamán. Jelenleg a jelzőtábláról kell határozatot
hozni, az első határozati javaslattal aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
243/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Balatonkenese, Kikötő u. 3. hsz-ú ingatlan elé Megállni tilos jelzőtáblával valamint 50 m
és útpadkán megállni tilos kiegészítő táblával való forgalomkorlátozása tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./ Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balatonkenese, Kikötő u. 3.
hsz-ú ingatlan elé Megállni tilos jelzőtábla, valamint a hozzá tartozó 50 m és útpadkán
megállni tilos kiegészítő táblák kihelyezéséhez hozzájárul.
2./ Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
3./ Megbízza Kelemen Zoltán városgondnokot, hogy a tábla kihelyezéséről gondoskodjon.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós városüzemeltetés
Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetője
Határidő tábla kihelyezésre: 2012.június 20.

Tömör István polgármester:
Szeretném, ha kinyilvánítanánk, hogy a Széchenyi és a Rákóczi parkban és ahol nem szabad
parkolni, érvényt szerezzünk annak, hogy tilos a parkolás ezeken a helyeken.
A Képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül kinyilvánítja szándékát, hogy érvényt
kíván szerezni a gyakorlatban annak, hogy a Széchenyi Parkban és Rákóczi Parkban a tiltott
helyeken ne legyen parkolás.
8. 3.

HULLÁM UTCA LEZÁRÁSA, ILLETVE ZSÁKUTCA TÁBLA KIHELYEZÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság nem támogatja a kezdeményezést, a második határozati javaslatot javasolja
elfogadásra.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti második határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
244/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Honti László (1155 Budapest,
Széchenyi u. 101.) Balatonkenese, Hullám utca zsákutcává történő kialakítása vagy
aszfaltozása tárgyú kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1./ Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Balatonkenese, Hullám utca
Parti sétány felöli útlezáráshoz technikai akadállyal (oszlop, betonoszlop stb), valamint
ehhez kapcsolódóan a Parti sétány felől behajtani tilos és a Vak Bottyán utca felől egyirányú
közúti jelzőtábla kihelyezéséhez nem járul hozzá.
2./ Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Végrehajtásért felelős:
Határidő értesítésre:

8. 4.

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós városüzemeltetés
2012.június 15.

BALATONKENESE, NAGYKÚTI U. CSATORNANYOMVONAL HELYREÁLLÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javasolta, - mivel ekkora összeg
önkormányzatnak, marad az aktuális javítások megoldása.

nem

áll

rendelkezésére

az

Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti kettes számú határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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245/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonkenese Nagykúti u.
szennyvízcsatorna nyomvonalának helyreállítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Balatonkenese, Nagykúti u.
1-43 hsz-ú ingatlanok előtt húzódó szennyvízcsatorna nyomvonal süllyedés kijavításához a
2012. évben teljes költségviseléssel nem járul hozzá.
2. Felkéri Balatonkenese Városgondnokságát, hogy a jelzett útszakasz felújításának
költségét a mellékelt árbecslés alapján tervezze be a 2013. évi költségvetésébe.
3. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

8. 5.

Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnokság vezetője
az árajánlatok bekérésére 2012. december 31.

BALATONKENESE, 2935 HRSZ-Ú BELTERÜLET KÖZMŰVESÍTÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági és részönkormányzat javaslatok alapján az egyes és kettes számú határozati
javaslatokat támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
246/2012. (V.
határozata:

31.)

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:

Tömör István polgármester
Vatics Erzsébet Település-stratégiai tanácsnok
Pintér Róbert műszaki ügyintéző
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Végrehajtási határidő:

2012. június 05.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
247/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

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

Tömör István polgármester
Vatics Erzsébet Település-stratégiai tanácsnok
Pintér Róbert műszaki ügyintéző
2012. június 15.

Végrehajtási határidő:

8. 6.

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA - VISSZAVÁGÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat javaslata volt az előterjesztés szerinti határozati
javaslat a) pontjának elfogadása.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottságok javaslatai alapján egyetért a határozati javaslatban az a) pont elfogadásával,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
248/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Balatonkenese/Balatonakarattya
vonatkozásában
a
„veszélyes
fák
visszavágásának/kivágásának” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
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hozta:
1./
Balatonkenese
Város
Képviselő-testülete
úgy
határoz,
hogy
Balatonkenese/Balatonakarattya területét érintő 724/2012/műsz. számú jegyzőkönyvben
foglalt fák vonatkozásában hozzájárul, hogy a műszaki csoport szakvéleményt kérjen be
haladéktalanul Nagy Istvánné jogosult erdészeti szakszemélyzettől.
2./
A szakvélemény beérkezését követően haladéktalanul tovább tárgyalja az ügyet.
3./ Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

8. 7.

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós városüzemeltetés
2012.június 15.

ÚTKIALAKÍTÁS BALATONKENESE ÉS BALATONFŰZFŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÁRÁN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Pintér Róbert műszaki ügyintéző:
Pontos nyomvonala kitűzetése Fűzfővel, az elbirtoklás megszüntetése, fa kivágások, épületek
eltüntetése, stb., ennek anyagi vonzata is van, ebben kéne állást foglalni.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A Földhivatalt is be kell vonni a vizsgálatokba, mert tudomásom szerint nem jegyezhet be olyan
helyrajzi számot, ahova nem vezet út.
Pintér Róbert műszaki ügyintéző:
Csak papíron van út, de fizikálisan nem tudja használni a tulajdonos.
Lengyel János képviselő:
Egyeztetni kellene a fűzfői önkormányzattal és mélyebben megvizsgálni, hogy 1985 óta mi történt.
Sörédi Györgyné képviselő:
Javaslatom, hogy a fűzfőieket is meg kell keresni azon fűzfői ingatlantulajdonosok ügyében, akik
hozzákerítettek, a másik oldalát pedig a földhivatalnál meg kell vizsgálni és a helyrajzi állapot
helyreállítására kell törekednünk.
Farkas Sándor lakossági érdeklődő:
Javasolnám a Képviselő-testületnek, hogy a balatonkenesei ingatlanok Balatonfűzfőhöz
csatolásáról csak akkor döntsön véglegesen, amikor ezt az útkialakítás ügyet Balatonfűzfő már
rendezte.
Tömör István polgármester:
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Ez alapján javaslom, hogy átmenetileg addig ne döntsünk az ügyben, hanem a következő
napirenddel összehozzunk ennek a témának a tárgyalását.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.

8. 8.

BALATONKENESEI INGATLANOK BALATONFŰZFŐ KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉHEZ CSATOLÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Javaslatom, hogy a buszfordulóig, ami Balatonfűzfő, azt fogadjuk el tárgyalási alapnak.
Buszfordulótól északnak, ami fűzfőiek által lakott rész, erről tárgyaljunk a többi részről nem
javaslom.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ezeket a tárgyalásokat akkor javaslom lefolytatni, ha rendezik az előző napirendben tárgyalt
útkialakítás ügyét.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy a műszaki csoport kiválogatja az érintett helyrajzi számokat, a fűzfői
buszfordulótól észak felé eső területekről tudunk tárgyalni, amennyiben rendezik az útkialakítás
ügyét - ennek megfelelően menjen a tájékoztatás és a levél feléjük.
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Kiegészíteném, hogy a közigazgatási telekrendezésnek bonyolult eljárása van, komoly
szerződéskötés, a földmérők, stb., komoly költségvonzata is van.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Úgy gondolom, a költséget annak kell viselni, aki kéri az eljárást.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, utána kell járni, hogyan lehetett elbirtokolni a 80-as évek elejétől ezeket a területeket.
Pintér Róbert műszaki ügyintéző:
Ezt meg tudjuk oldani úgy, hogy a „takarnet” nyilvántartásban a tulajdoni lap egészét lekérjük és
ott látni lehet a változásokat.
Tömör István polgármester:
Továbbra is azt javaslom, hogy a buszfordulónál vonalat húzunk, attól északra eső részéről
kívánunk tárgyalni Balatonfűzfővel és ennek feltétele a 031/5- hrsz.-ú út helyreállítása vagy
megnyitása. Ez után várjuk Balatonfűzfő polgármesterének állásfoglalását.
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Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető:
Fel szeretném hívni a figyelmet, hogy ha ez elvi döntés, akkor már ezek szerint kell tárgyalni a
továbbiakban.
Lengyel János képviselő:
Hozzáfűzném még, hogy a vasút alatti részt hagyjuk meg talonban, a vasúttól kezdődő területben
gondolkodjunk.
Kurucz Henrietta képviselő:
Egyetértek, vízparti részről ne tárgyaljunk.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
249/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közigazgatási
határmódosítás kezdeményezésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a 016/1; 4867; 4868; 4869; 4870; 4871; 4872;
4873; 4874; 4875; 4876; 4877; 4878/1; 4878/2; 4880; 4881; 4882/2; 4883; 4884/1; 4884/2; 4885;
4886;4887; 4888; 4889; 4890; 4891/1; 4891/2; 4892; 4893; 4894 hrsz-ú ingatlanokat magába
foglaló területrész Balatonkenesétől Balatonfűzfő közigazgatási területéhez kerüljön át.
2. A Képviselő-testület a Balatonfűzfő, buszfordulótól északra eső részén lévő,
balatonkenesei ingatlanok átadásáról kíván további tárgyalásokat folytatni Balatonfűzfő
Város Önkormányzatával.
3. A további tárgyalások feltétele a Balatonkenese külterület 031/5. hrsz-ú önkormányzati
közút helyreállítása vagy megnyitása Balatonfűzfő Város Önkormányzata részéről.
4. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a tárgyalások lefolytatásával
és a további intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

8. 9.

folyamatos
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki ügyintéző

SZÚNYOGIRTÁS MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat támogatta az előterjesztést.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kiegészítve azzal, hogy a „hitelkeret
terhére”, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
250/2012. (V.
határozata:

1.

2.
3.

4.
5.
6.

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatoni Szövetség
képviseletében Dr. Lázár János titkár (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.) Balatonkenese
közigazgatási területét érintő szúnyog elleni védekezés finanszírozása tárgyában
megküldött megállapodást megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
A Balatoni Szövetség (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.) megkeresésére a 2012. évre
vonatkozó szúnyog elleni védekezés tárgyában az irtott területek nagyságát a település
illetékességi területén – biológiai 50 ha, kémiai 200 ha – mindösszesen 250 hektárban
határozza meg;
Elfogadja és a település közigazgatási területén elrendeli 50 ha biológiai védekezést 2
alkalommal és 200 ha kémiai védekezést 6 alkalommal bruttó 1.098.550,- Ft összegben;
Felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportját, hogy Balatonkenese város területén
végzett irtás teljes költségének (irtás, szakértői díj) az önkormányzatra eső területarányos
részét – mindösszesen bruttó 1.098.550,- Ft-ot – utaljon át a Balatoni Szövetség 1030000210535058-49020011 sz. számlájára;
A kiadás fedezetét 2012. évi költségvetésében a hitelkeret terhére biztosítja;
A Balatoni Szövetség által 2012. évre vonatkozó szúnyog elleni védekezés finanszírozása
tárgyában a megállapodás aláírására felhatalmazza Tömör István polgármestert.
Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert az érintettek értesítésére.
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester
Komáromi Miklós városüzemeltetés
Szénási Andrea Pénzügyi Csoportvezető
Végrehajtási határidő :
értesítésre: 2012. június 15.

8. 10. PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS 168/2012. (IV. 26.) SZÁMÚ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat is javasolta a módosítást, a könyvvizsgálói
jelentésben is ugyanez szerepel.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
251/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 168/2012. (IV. 26.) számú
határozatának c) pontját módosítja és d) ponttal kiegészíti az alábbiak szerint.
C) a 2012. évi költségvetési rendeletben tervezett hitelkeret csökkentésére: 520 e Ft
D) a Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletre vonatkozó létszámbővítésének személyi
juttatásainak kiadásaira: 5.000 e Ft
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

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

8. 11. INTÉZMÉNYI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA BALATONVILÁGOS RÉSZÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
252/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Balatonvilágosi Mészöly Géza
Általános iskolára vonatkozó társulási megállapodás felmondásáról készült előterjesztést
megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános
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Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános
iskolára vonatkozó Balatonkenese, Balatonvilágos és Küngös települések
Önkormányzataival fennálló intézményi társulásból Balatonvilágos település által
történő kilépését tudomásul veszi.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa,
valamint felmondáshoz szükséges lépéseket tegye meg.
Végrehajtási határidő:

1. a határozat megküldését illetően azonnal.
2.a dokumentumok elkészítésére 2012. június 31.
Tömör István polgármester
Szabó Károlyné iskola igazgató
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla ig. főtanácsos

Végrehajtásért felelős:

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
253/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkenesei Kippkopp
Óvoda és Bölcsőde és a balatonvilágosi óvodára vonatkozó Balatonkenese, Balatonvilágos
és Küngös települések önkormányzataival fennálló intézményi társulásból, Balatonvilágos
település kilépéséről készült előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a balatonkenesei Kippkopp
Óvoda és Bölcsődére és a balatonvilágosi Óvodára vonatkozó közös fenntartású
intézményi társulásról szóló megállapodásból Balatonvilágos település által történő
kilépését tudomásul veszi.
2. Felkéri Tömör István polgármester, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa,
valamint felmondáshoz szükséges
dokumentum módosításokról, pénzügyi
elszámolások elkészítéséről gondoskodjon.
Végrehajtási határidő:

1. a határozat megküldését illetően azonnal.
2.a dokumentumok elkészítésére 2012. június 31.
Tömör István polgármester
Thury Attiláné óvodavezető
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla ig. főtanácsos

Végrehajtásért felelős:

8. 11/A. BALATONVILÁGOS

ÉS

BALATONKENESE

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TAGINTÉZMÉNYEKRE

VONATKOZÓ PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS)

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat a megkötött szerződés kivizsgálását javasolja.
Tömör István polgármester:
Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
254/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonvilágos és
Balatonkenese
Önkormányzatának
tagintézményekre
vonatkozó
pénzügyi
elszámolásáról szóló tájékoztatást megtárgyalta és kéri az ügyhöz kapcsolódó, megkötött
szerződés kivizsgálását.
Határidő:
Felelős:

2012. június 20.
Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

8. 12. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2 ELSŐ OSZTÁLY INDÍTÁSA A 2012-2013. TANÉVBEN.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
255/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012/2013 tanévben két első osztály
indításáról készült előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézményben a 2012/2013 tanévben
két első osztály induljon.
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2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érdekelteket tájékoztassa.
2012. július 15.
Tömör István polgármester
Szabó Károlyné iskola igazgató
Szolga Angéla ig. főtanácsos

Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

8. 13. ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2 HETEDIK OSZTÁLY INDÍTÁSA A 2012-2013. TANÉVBEN.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
256/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 7. osztály tanulói
létszámának megbontásával kapcsolatos előterjesztést és következő határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület hozzájárul a 7. osztály tanulói létszámának megbontásához a 2012/
2013. tanévre vonatkozóan azzal a feltétellel, hogy a Pilinszky János Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az ehhez szükséges többletköltséget a 2012. évi
költségvetéséből biztosítja.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket
tájékoztassa.
Végrehajtási határidő:
Végrajtásért felelős:

2012. július 15.
Tömör István polgármester
Szabó Károlyné iskolaigazgató
Szolga Angéla ig. főtanácsos

8. 14. TÁTORJÁN KFT KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS; NYÁRI STRANDI ANIMÁCIÓ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy 7 napra terjessze ki a szolgáltatást a Kft, a magam részéről
javaslom, hogy ez déltől este hatig legyen. Kérésem lenne még, - mert tavaly úgy hallottam, hogy
több esetben nem tudták elérni a játékvárat üzemeltetőket -, hogy telefonon a kapcsolattartót tudja
elérni a strandvezető.
Tömör István polgármester:
Aki a Tátorján Kft. 2011. évi közhasznúsági jelentését elfogadja az előterjesztés szerinti
tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
257/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján
Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi közhasznúsági
jelentésével kapcsolatos előterjesztés és az alábbi határozatot hozta:
1. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2011. évi
közhasznúsági jelentését a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.
2. Felkéri a Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hollósiné Kovács Ildikó Tátorján Közhasznú Kft ügyvezetője
Szolga Angéla főtanácsos
2012. június 15.

Tömör István polgármester:
A bizottsági javaslatok alapján aki egyetért az előterjesztés szerinti második határozati javaslattal
azzal a kiegészítéssel, hogy a hét minden napján napi 6 órában működtesse a Tátorján Kft a
strandokon a játszóházi szolgáltatást, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
258/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján
Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2012. strandi animáció
biztosításáról szóló elterjesztés és a következő határozatot hozta:
1.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a Tátorján Kft. (8174
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Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) játszóházi szolgáltatások működtetése és
gyermekmegőrzés céljából hozzájárul, hogy a Vak Bottyán, Bezerédj és a Bercsényi
önkormányzati strandokon 2012. június 1. napjától a Kft. térítésmentesen területet
vegyen igénybe.
2. Kiköti, hogy az előbbiekben felsorolt strandokon a kft. heti 7 napon és minimum napi 6
órában játszóházi szolgáltatást biztosítson ingyenesen.
3. Úgy határoz továbbá, hogy a működtetésében lévő Vak Bottyán, Bezerédj és a Bercsényi
strand belépőjegyeinek bevételéből származó nettó árbevétel 5 %-át szolgáltatásuk
díjaként a 2012. évi strandbevételek terhére a Tátorján Kft. részére elszámolás alapján
biztosítja. Az előirányzat módosítására - a strandszezon vége után - a III. negyedévben
kerül sor.
4. Felkéri a Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hollósiné Szabó Ildikó Tátorján Közhasznú Kft ügyvezetője
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla főtanácsos
2012. június 15. határozat megküldésére
2012. október 30. pénzügyi elszámolásra

Kurucz Henrietta képviselő:
Javasolnám, hogy elvi határozatot kellene hozni az intézményi átszervezésről. A pénzügyi csoport
és az intézményvezetők vizsgálják felül a bölcsőde működtetését, - mivel 2013. január 1-től a
közoktatási törvény változik, illetve mivel alapító okirat módosítással járna, ezért szolgalmi időn
kívül lehet végrehajtani, - arra az elhatározásra jutottunk, hogy elvi határozatot kellene hozni,
hogy át szeretnénk szervezni ezen intézmények működtetését - abban az esetben, ha a pénzügyi és
létszámadatok is alátámasszák ezeket a kérdéseinket és ha a közoktatási törvény végrehajtási
rendeleteiben erre lehetőség nyílik, ezért lenne szükséges most ebben döntést hozni.
Tömör István polgármester:
Határozati javaslat: az intézményvezetők a pénzügyi csoport közreműködésével vizsgálják felül a
két bölcsőde gazdaságosabb üzemeltetésének lehetőségét és tárják a Képviselő-testület elé a
működtetésének lehetőségét az intézmény átszervezésének érdekében. Határidő: 2012. augusztusi
képviselő-testületi ülés. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
259/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján
Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft intézményi
átszervezéséről szóló szóbeli elterjesztést és a következő határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület megbízza Thury Attiláné óvodavezetőt és Hollósiné Kovács
Ildikó Tátorján Kft ügyvezetőt, hogy a Pénzügyi Csoport közreműködésével
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vizsgálják felül a Kippkopp Bölcsőde és a Tátorján Bölcsőde gazdaságosabb
üzemeltetésének lehetőségét és tárják a Képviselő-testület elé a működtetésének
lehetőségét az intézmény átszervezésének érdekében.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztusi soron következő képviselő-testületi ülés
Tömör István polgármester
Thury Attiláné óvodavezető
Hollósiné Kovács Ildikó Tátorján Kft ügyvezető
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla ig. főtanácsos

Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó:
Kérem a Képviselő-testületet, határozzon arról, hogy megkapja-e a Tátorján Kft a Vak Bottyán
strandon lévő raktárhelyiséget.
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető:
Kiegészíteném, hogy határozatlan időre bérbe nem lehet adni, térítésmentesen használatba adhatja
a Képviselő-testület a helyiséget.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, hogy visszavonásig határozzuk meg a használatba adást.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Tátorján Kft részére a Vak Bottyán strandon lévő raktárhelyiséget az
önkormányzat visszavonásig térítésmentesen használatra átadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
260/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szóbeli kérelemre úgy
határoz, hogy a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft
részére a Vak Bottyán strandon lévő 8 m2 raktárhelyiséget 2012. június 1. napjától
térítésmentesen használatra átadja. A használatba adás visszavonásig érvényes.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

2012. június 1.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó
Hollósiné Kovács Ildikó Tátorján Kft. ügyvezető
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Tömör István polgármester 19,09 órától szünetet rendel el.
A Képviselő-testület a szünetet követően 19,30 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

8. 15. MB 55 BT SZÁMLÁIVAL KAPCSOLATOS ELŐTERJESZTÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat a kamara bevonását javasolta az ügy tisztázása
érdekében.
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Már hat hónapja nem jutunk az ügyben előre, a gazdasági társaság nem fogadja el a főépítész
véleményét, a Képviselő-testület szakmailag nem ért hozzá. A javaslat volt, hogy keressük meg a
szakmai kamarát, akinek az állásfoglalását mindkét félnek el kell fogadnia. Június 1-től számítódna
a kamat, amit a szakmai vélemény alátámasztana. Legjobb módszer lenne, ha a kamarától közösen
kérnénk az állásfoglalást a gazdasági társasággal együtt. Ha megbízást az a Képviselő-testület,
elkészíteném a megkeresését a kamara felé Farkas Sándor megkeresésével.
Tömör István polgármester:
Határozati javaslat: a gazdasági társasággal közösen a mérnöki kamara bevonásával próbáljuk meg
a problémát megoldani, erre megbízzuk az ügyvédet. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
261/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az MB 55
Építőipari és Szolgáltató Bt (székhely: 8172 Balatonkenese, Aligai út 20/A., képviseli:
Farkas Sándor cégvezető) által Balatonkenese, Bercsényi strand engedélyezési
tervdokumentáció megvalósíthatósági felülvizsgálata tárgyában, illetve Balatonkenese
Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása beruházás előkészítése I.
ütem tárgyában beadott számlákkal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. A Képviselő-testület megbízza Dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy az MB 55 Bt által, az

34

önkormányzat felé benyújtott számlák kapcsán a gazdasági társasággal közösen hivatalos
állásfoglalás kérésével forduljon a mérnöki kamara felé a felmerült problémák
megoldása érdekében.
2. A mérnöki kamarai állásfoglalás mindkét félre nézve kötelezően elfogadandó.
3. A kamarai állásfoglalás értelmében az önkormányzat és a gazdasági társaság szükség
esetén megállapodást köt.
4. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

értesítésre: azonnal,
kamarai megkeresésre: 2012. június 15.
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Gajdos Béla műszaki ügyintéző

8. 16. LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYAI:
- FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Megemlíteném az indítványommal kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy a vízelvezetési koncepció
elkészítését meg kellene várni, hogy hozzáférhessünk ezekhez a területekhez, ezért javaslom, hogy
minden gondot okozó befolyást mérjen fel a műszaki csoport, melyik a legfontosabb befolyó, kinek
a tulajdonában van. Az részletkérdés, hogy szolgalmi, jog vagy megállapodás, szükséges, de
jussunk hozzá a területekhez, amíg valami gond nem lesz. Későbbiekben megbeszélés tárgya lesz,
a hivatal dolga lenne, hogy a meglévő terveket nézze át és azokat tervezze be, aktualizálni kell a
meglévő terveket, hogy ne kelljen még egyszer terveztetni.
Sörédi Györgyné képviselő:
Az iskola mellett lefolyó árkot mindenképpen ki kellene tisztítani, hogy tovább ne súlyosbodjon a
helyzet, mert nagyon rossz állapotban van.
Kelemen Zoltán városgondnok:
Az a probléma, hogy ezekből az egy-két napos tisztításokból két-három hetes folyamat lesz, mert
legtöbb helyen a cső szakaszok is hiányoznak. A MÁV-os pályázat feltétele volt, hogy
működőképesnek kell lenni a befogadó rendszereknek.
Tömör István polgármester:
Határozati javaslat: aki egyetért a vízrendezési koncepció tervének elkészíttetésével, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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262/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese
vízrendezési koncepció tervének elkészítése tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Balatonkenese vízrendezési koncepció tervének elkészíttetését támogatja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a vízrendezési
koncepció terv elkészítésére kérjen be árajánlatokat.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. június 30.
Tömör István polgármester
Tóth Emese beruházási ügyintéző

Tömör István polgármester:
Javaslat volt még, hogy azon gócpontok felderítéséről, ahol problémák vannak, a
Városgondnokság fog gondoskodni. Jelzik az ingatlanokat, a műszak kikeresi a helyrajzi számokat
és a tulajdonosokkal kapcsolatfelvétel megtörténik a folyamatos karbantartás végett bejutás
céljából. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
263/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízrendezési koncepció terv
elkészítése tárgyú előterjesztés kapcsán megbízza a Városgondnokságot, hogy a
településen a felszíni vízelvezetési problémás helyekről készítsen kimutatást, azzal
kapcsolatos magáningatlanokat jelezze a műszaki csoport felé, hogy a tulajdonosokkal
történő kapcsolatfelvétel megtörténhessen, a folyamatos karbantartás végett a bejutás
biztosított lehessen.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert és Kelemen Zoltán
városgondnokot a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok
Tóth Emese műszaki ügyintéző

- VÁROSKÉP JAVÍTÁS
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A bizottságok egyetértettek a javaslattal. Az Alsórét kapcsán beszéltünk a szemét összegyűléséről,
a közterület-felügyeletünket megerősítettük. Javasoljuk, hogy amikor járják a települést, - akár ha
egy zsák szemetet is találnak, hagyjanak ott szórólapot a helyszínen, amivel felhívjuk a figyelmet.
Bízok benne, hogy valamiféle hatása lesz ennek a dolognak.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Ezt az utat már végigjártuk, kikerültek táblák, szórólapok, de nem jutottunk semmire. 10-12 éve
küzd az egyesület a szeméttel és nem tudjuk megakadályozni. Sokan jelezték felém a problémát, és
akik rendesen elvitetjük a szemetet, bennünket is nagyon irritál ez a dolog, ugyanúgy szenvedő
alanyai vagyunk. Mondhatom, 95 %-a elviteti a szemetét, 5 % az, aki kirakja a szemetet. Próbáljuk
megoldani, hallottam kameráról, közterület felügyeletről, de még tovább kellene lépni.
Hulladékudvarba nem tudtam hétvégén bevinni szemetet, csak hét közben van nyitva sajnos. Jó
lenne, ha valaki csak zöldhulladékot visz be, annak nem kellene 3700 Ft-ot fizetnie. Ugyanis ha a
320 Ft-ot a zsákért nem fizeti ki, akkor a 3700 Ft-ot sem fogja.
Kelemen Zoltán városgondnok:
Május 1-től szombaton is nyitva kellene lenni a hulladékudvarnak, ezek szerint probléma van
ezzel, utána nézek. Nyáron pedig minden nap nyitva lesz. A hulladékról: a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvény alapján mindenkinek a saját területén
keletkezett hulladékot saját költségén kell elszállítania, ellenkező esetben akár környezetvédelmi
bírságot is lehet kivetni.
Kiss Tamásné Pénzügyi Bizottság kültag:
Javasolnám, hogy alakuljon munkacsoport a civil szervezetek bevonásával arra, hogy a szemét
gondot megoldjuk, mert senki érdeke sem lehet, hogy ez így legyen. Lehet közterület-felügyelet
meg kamera, de nem fog megoldódni, úgy gondolom.
Sörédi Györgyné képviselő:
Véleményem szerint nem jó politika, hogy otthagyjuk a szemetet, mert mindegy, hogy csak az
Alsóréten van szemét, de azt mondja, hogy ez Kenese.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslat szerint a szórólapok elhelyezéséhez, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
264/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Városkép
javításával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
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1. Balatonkenese Város Képviselő-testület úgy határoz, hogy a képviselői indítványban
szereplő szórólapok elhelyezéséhez hozzájárul.
2. A képviselői indítvány a határozat mellékletét képezi.
3. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

2012. június 15.
Tömör István polgármester
Sipos Csaba közterület felügyelet

- KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉS
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat is tárgyalta a dolgot. Összegyűjtöttük a településen,
melyik utcákban nincs megoldva a közvilágítás, egy listát írtunk és az lenne a Képviselő-testület
feladata, hogy határozza meg, melyik utca melyik lámpa. 8 M Ft van elkülönítve erre a
költségvetésünkben.
Tömör István polgármester:
A bizottsági javaslatok alapján aki a 9 db akkumulátoros lámpa elhelyezését támogatja a javasolt
helyeken, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
265/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Balatonkenese, 2012. évi közvilágítás bővítése tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1. A közvilágítás bővítésének elvégeztetését támogatja, (tervezés és kivitelezés) és a
szükséges pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetésében a „2012 évi közvilágítás
bővítés” előirányzat terhére biztosítja.
2. I. ütemben a Széchenyi Parkban 6 db akkumulátoros lámpa, a Szilvamag utcában 2 db
akkumulátoros lámpa és a Balatonakarattya Alagúthoz vezető lejárón 1 db
akkumulátoros lámpa elhelyezését támogatja.
3. A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az I. ütemre vonatkozó
kivitelezési becsült érték alapján ismét kérjen be minimum 3 db árajánlatot
napkollektoros közvilágítás megvalósítására.
Határidők:
Felelős:

2012. június 01.
Tömör István polgármester
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Pintér Róbert műszaki főelőadó

8. 17. SZÉCHENYI U. BURKOLAT MEGERŐSÍTÉS ZAJ MEGFELELŐSÉGI VIZSGÁLATA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
266/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese,
Széchenyi utca burkolat megerősítés zaj megfelelőségi vizsgálata tárgyú előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balatonkenese Széchenyi utca burkolat megerősítés zaj megfelelőségi szakvéleményének
elkészítésére a Blautech Kft.-vel kötött szerződések szerinti (2012. 04. 12. napján kelt
szerződés alapján: nettó 124.000.- Ft + 34.290.- Ft Áfa = bruttó 161.290.- Ft, 2012. 05. 07.
napján kelt szerződés alapján: nettó 64.000.- Ft + 17.280.- Ft Áfa = bruttó 81.280.- Ft)
összegek kifizetéséhez a hitelkeret terhére hozzájárul.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. június 15.
Tömör István polgármester,
Tóth Emese beruházási ügyintéző

8. 18. ÁLLOMÁS ÉS BEREK UTCÁK VÍZELVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TERVEZŐI PLUSZ KÖLTSÉGEK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Egyetértettünk, a Részönkormányzat és a Pénzügyi Bizottság is támogatta az előterjesztést.
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Tömör István polgármester:
A határozati javaslatot azzal teszem fel szavazásra, hogy hozzájárulunk a szerződés szerinti összeg
kifizetéséhez a hitelkeret terhére. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
267/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Balatonakarattya Állomás utca és Balatonkenese, Berek utca környéke csapadékvízelvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terv készítése tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balatonakarattya Állomás utca és Balatonkenese Berek utca környéke csapadékvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítésére a Petrovai Péter tervezővel
szerződést köt és a szerződés szerinti összeg kifizetéséhez a hitelkeret terhére
hozzájárul.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. június 30.
Tömör István polgármester
Tóth Emese beruházási ügyintéző

8. 19. SCHÉDL UTCAI TÁBOR SZÁLLÁS DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy 1.700.- Ft/fő/nap összegben állapítsuk meg a tábor szállás
díját.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális Bizottságnak is szintén az 1.700.- Ft volt a javaslata.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján egyetért a Schédl utcai tábor szállás díjának 1.700.- Ft/fő/nap
összegben történő meghatározásával, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
268/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által üzemeltett Schédl
utcai tábor szállás díjáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1
2

Balatonkenese Schédl utcai tábor szállás díját bruttó 1.700.- Ft/fő/nap összegben állapítja
meg.
Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket tájékoztassa.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

8. 22.

2012. június 15.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

BENCZE JÓZSEFNÉ LAKOSSÁGI KÉRELME VAK B. STRANDON KINTI ZUHANYZÓ IRÁNT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat és a Pénzügyi Bizottság nem javasolta a Vak Bottyán strandon a kinti
zuhanyzó létrehozását forráshiány miatt.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján az előterjesztés szerinti kettes számú határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
269/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Bencze
Józsefné Balatonkenese Vak Bottyán strandon kinti zuhanyzó elhelyezésével kapcsolatos
kérelmét és az alábbi határozatot hozta.
1. A képviselő-testület a kinti zuhanyzó létrehozását a Vak Bottyán strandon nem támogatja
forráshiány miatt
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2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésről
értesítse.
2012. június 15.
Tömör István polgármester,
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

8. 23. BRACCINI ÉVA LAKOSSÁGI VÉLEMÉNYKUTATÁSSAL KAPCSOLATOS LEVELÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A bizottságok képviselő-testületi hatáskörbe utalták az ügy tárgyalását.
Tömör István polgármester:
A Képviselő-testület elé tártam a tájékoztatást, annak tudomásulvételét kívánom megszavaztatni,
hogy a véleménykutatást megkapták és tudomásul vették. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
270/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Braccini Éva lakossági
véleménykutatással kapcsolatos leveléről készített tájékoztatást megtárgyalta és
tudomásul vette.

8. 24. BAHART TŐKEJUTTATÁSRÓL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Tájékoztatásul közlöm, hogy hétfőn várom Horváth Gyula vezérigazgató urat, mert
kezdeményeztem a Balaton-parti polgármesterek összehívását a célból, hogy ebben a kérdésben új
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szavazást indítsunk a BAHART kihagyásával. Előzőleg 58 % szavazott igennel, 42 %-ban vagyunk
mi, ezt szeretnénk 50 % fölé vinni, utána mennénk ezzel a BAHART-hoz, hogy a tőkejuttatást
megakadályozzuk. Ennek a tájékoztatásnak a tudomásulvételét kérem a Képviselő-testülettől, aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
271/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BAHART tőkejuttatásról
szóló tájékoztatást megtárgyalta és tudomásul vette.
A Balaton-parti települések polgármestereinek megkeresésével és a kérdésben új szavazás
indításával egyetért a tőkejuttatás megakadályozása céljából.

8. 26. 2767, 2760 ÉS 2759/14 HRSZ.-Ú INGATLANOK BÉRBEADÁSA A MAGASPART KÖZHASZNÚ
SZABADIDŐ ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZET (8174 BALATONKENESE, TÁNCSICS MIHÁLY
UTCA 24.) RÉSZÉRE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Nem zárkózunk el a bérbeadástól, és kértük a hivatalt, nézzen utána, hogy a rendeletben van-e
lehetőség a hosszú távú elkötelezettségre?
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Van a területrendezési tervben egy sportterület, ahol teniszpályát szeretnének megvalósítani.
Megvalósulna a sportpálya, a közparkban egy füves pályát alakítanának ki. A park északi oldalán
üdülőtelkek vannak, ahova kitaposott úton járnak be, - ez is rendbe lenne téve. A
sportlétesítményekhez felépítményeket is szeretnének, a kiszolgáló épületek által a Rákóczi Park
hétköznapi ellátottság is megoldódna az egyesület költségén. Azért kérték a húsz évet, hogy
megtérüljön számukra a befektetés. A helyi rendeletben 10 év van, de lehet előbérlettel biztosítani
őket, a beépíthetőség szempontjából a rendezési tervben kellene módosítni. Most dönthet a
Képviselő-testület, hogy bérbe adja, a többiről pedig később. Az elvi rajzokat a későbbiekben
bemutatná az egyesület. Probléma még, hogy az Örs Vezér utca kinyúlik a Rákóczi Parkhoz
térképen, de ez az utca csak egy épületig húzódik, célszerű lenne az utcát kétfelé osztani és ezt
hozzácsatolni a sportpályához. Ez nem is utca, hanem közterület. A bérletről határozzon a
Képviselő-testület, a többiről a későbbiek folyamán dönthet. Addig működne, amíg vállalja. A
bérletre szolgáltatással is lehet fizetni, megépítik, fenntartják és üzemeltetik.
Szabó Zoltán főépítész:
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A közparkkal kapcsolatban szakmailag hozzáfűzném, hogy a Balaton törvény rendelkezik róla,
ami kimondja a tíz évet. Elsősorban azért hívom fel a figyelmet, nehogy a bérleti szerződés
jogellenes legyen, mert a közparkban létesített létesítmények adhatók bérbe, ami a közparkon
belüli létesítmény.
Sörédi Györgyné képviselő:
Tulajdonképpen akkor mit adunk bérbe?
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Amit ők megvalósítanának: a sportpályát és a közparkon a műfüves pályát, amihez a telekalakítást
meg kell csinálni.
Szabó Zoltán főépítész:
Fontos a közpark részét illetően, hogy a közparkban idegen tulajdon nem jelenhet meg, csak úgy
tud működni, hogy készül egy programterv, ami tartalmaz méreteket, beruházási költségeket, az
alapján meg lehet állapítani bérleti díjat, ami tíz év alatt lelakható.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A tíz év ellenére azt mondom, hogy bérbe lehet adni, mert a törvény nem így szabályozza, megkérdeztük és ezt mondták ma a Kormányhivatalban, akik ezzel foglalkoznak. Nem mondja ki,
hogy tíz év, ezt nem szabályozza a törvény. Sok mindent elmondtak még ezzel kapcsolatban a
Kormányhivatalban, azért érdeklődtünk utána, mert nem szeretnénk szabálytalanságba belefutni.
Szabó Zoltán főépítész:
A Balaton Tv. 6 § e) pontja mondja ki – megújítható, de egy bérleti szerződés tíz évre szólhat.
Bérbeadásról volt szó, az út megszüntetése stb., úgy gondolom, hogy rendezési tervünk az utat
kiszabályozza a közpark teljes hosszában. Ha telekalakításról is szó van, annak van egy olyan
kockázata, hogy a közlekedési szakhatóság képbe kerül, akkor már nem teljesen biztos, hogy
végbe mehet a folyamat. Mielőtt belefog az önkormányzat, meg kellene őket nyilatkoztatni, mert a
közlekedési hatóság megvétózhatja a telekalakítást. A bérleti szerződésben lehet szabályozni, hogy
előfeltétele a közlekedési hatóság megnyilatkoztatása a telekalakítás kérdésében, ha végig megy,
akkor lehet a bérletről tárgyalni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Úgy gondolom, a sportrészét bérbe lehet adni, a telekalakítást pedig kivizsgáljuk.
Lengyel János képviselő:
Úgy gondolom, ezzel egyet fognak érteni az egyesület részéről is. Azért lényeges, mert csak
érvényes szerződéssel tudnak nekiállni a komplexum megépítéséhez. A közparkban létesítendő
beruházást pedig felül kell vizsgálni.
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd.
Ha megbízást ad a Képviselő-testület a lebonyolításra, a következő ülésre a szerződést elkészítem.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy ügyvéd urat bízzuk meg a főépítész úr közreműködésével a probléma
kivizsgálásával, és tárják a megoldási lehetőségeket a Képviselő-testület elé. 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:
272/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2767, 2760 és 2759/14 hrsz.ú ingatlanok Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet (8174
Balatonkenese, Táncsics Mihály utca 24.) részére történő bérbeadására vonatkozó
előterjesztés kapcsán megbízza Dr. Koczkás Sándor ügyvédet és Szabó Zoltán főépítészt,
hogy a területek bérbeadása, illetve telekalakítása ügyében felmerült problémákat
vizsgálják ki és a megoldási lehetőségeket tárják a Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

2012. június 28.
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Szabó Zoltán főépítész

8. 27. FOLYÓSZÁMLAHITEL-KERET MEGHOSSZABBÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
273/2012. (V.
határozata:

31.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a folyószámla
hitel meghosszabbításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Balatonkenese Város Önkormányzata a működés zavartalan biztosítására 50 000 000,- Ft
összegű 6 hónap futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től.
2. Balatonkenese Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti
költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a
fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja.
3. Balatonkenese Város Önkormányzata a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a
helyben
maradó
személyi
jövedelemadó,
a
települési
önkormányzatok
jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a normatív
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hozzájárulás és egyéb támogatások, továbbá a gépjárműadóból és a helyi adókból
származó bevételeit.
4. Balatonkenese Város Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar
Államkincstárnál vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben
megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki.
5. Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a hitelszerződés, engedményezési szerződés megkötésére és a kapcsolódó inkasszós
felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
2012. június 23.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 20,30 órakor bezárta.
A Képviselő-testület 20,45 órától zárt ülés keretében folytatja munkáját.

k. m. f.
Fodor Krisztina jegyző
nevében és megbízásából:

Tömör István
polgármester

Hetyeiné Bors Ildikó
igazgatási csoportvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kurucz Henrietta
képviselő

Lengyel János
képviselő
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