Szám: 22/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Hegyes Zsuzsanna
Hetyeiné Bors Ildikó
Kiss Mária
Szénási Andrea
Dr. Koczkás Sándor
Kelemen Viktória
Balázsné Tóth Etelka
Kiss Tamásné
Kiss Tamás
Okolicsányi-Kuthy Hajnalka

aljegyző
igazgatási csoportvezető
könyvvizsgáló
pénzügyi csoportvezető
ügyvéd
Tourinform Iroda vezető
PÜB kültag
PÜB kültag
TÖT kültag
TÖT kültag

Jelen vannak továbbá – lakosság részéről megjelent:

13 fő

I.
N A P I R E N D

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a rendkívüli képviselőtestületi ülésen a 7 fő képviselő közül mindenki jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sörédi Györgyné és Miklós Péter képviselőket. Kéri, aki
egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
346/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 19. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi
Györgyné és Miklós Péter képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester bemutatja Hegyes Zsuzsanna aljegyzőt, és felkéri a Képviselőtestület előtti eskütételre.
Hegyes Zsuzsanna aljegyző a Képviselő-testület előtt esküt tesz.
Tömör István polgármester kérdezi a Képviselő-testületet, hogy a meghívóban feltüntetett
napirendeken kívül van-e javaslat?
Kurucz Henrietta képviselő kéri, hogy a nyílt ülés napirendek közé 11. pontban a Kelet-balatoni
Borlovagrend kérelmét tárgyalják meg.
Tömör István polgármester kéri, hogy aki az elhangzott napirenddel kiegészítve a meghívóban
feltüntetett napirendekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
347/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 19. napján
megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
VAK BOTTYÁN STRAND NYÚLVÁNY RÉSZE BEKERÍTÉSÉNEK ÜGYE
Tömör István polgármester
Előadó:
TDM TÉRSÉGI SZERVEZETE TÁJÉKOZTATÓ ANYAGÁNAK MEGTÁRGYALÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
JEGYZŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
2012. AUGUSZTUS 5-ÉN TARTANDÓ NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI
Előadó:
Tömör István polgármester
HATÁROZAT VISSZAVONÁSA - KISS MÁRIA KÖNYVVIZSGÁLÓ KÉRELME
Előadó:
Tömör István polgármester
BALATONKENESE, PARTI SÉTÁNY HRSZ: 3700, 3698, 02/13 TELKEK TELEKALAKÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
ORSZÁGÚTI TIGRISEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MÓDOSÍTÁSA
Tömör István polgármester
Előadó:
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – AVE ZÖLDFOK ZRT. – ELŐVÁSÁRLÁSI JOG
Előadó:
Tömör István polgármester
LEADER RENDEZVÉNYHEZ SZÉCHENYI PARK BIZTOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
KELET-BALATONI BORLOVAGREND KÉRELME
ZÁRT ÜLÉS
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

VAK BOTTYÁN STRAND NYÚLVÁNY RÉSZE BEKERÍTÉSÉNEK ÜGYE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Mindenki ismeri a történteket, Horváth József úr az Alsóréti Üdülőegyesület részéről 1083
aláírással eljuttatta megkeresését. Hibát követtünk el az ügy zárt ülésen történő tárgyalásával,
ezért kérem, tárgyaljuk újra. Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot azzal teszem fel
szavazásra, hogy a 2012. június 28-i ülésen meghozott 342/2012. (VI. 28.) számú határozatot
visszavonjuk. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
348/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete újra megtárgyalta a Vak
Bottyán strand „nyúlvány” terület részének bekerítését és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2012. június 28-i ülésén meghozott 342/2012. (VI.
28.) számú határozatát visszavonja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Köszönjük, hogy a képviselő-testületi határozatot visszavonták, örülünk a döntésnek. Közösen
azon dolgozzunk, hogy visszaállítsuk a régi rendet, hogy megbecsült nyaralótulajdonosok,
üdülőtulajdonosok, kenesei lakosok lehessünk.
Miklós Péter képviselő:
A kerítéstől szeretnék elvonatkoztatni, nem tudom, kapott-e tájékoztatást arról, hogy parkosítani
fogjuk a szóban forgó területet. Javaslom – megelőzve azt, hogy bármiféle kifogást emeljenek ez
ellen a későbbiekben - mielőbb juttassuk el az Üdülőegyesületnek az erre vonatkozó tervezetet.
Tömör István polgármester:
Plakáton fogjuk kitenni a látványterveket és megismerheti mindenki.
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Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Jelezném, hogy valamelyik részen biztosítani kell továbbra is, hogy a nyaralók lemehessenek egy
fürdőzésre és a csónakjaikat levihessék. Fontos lenne, hogy mielőtt a kivitelezés megtörténik,
közösen egyezségre juthassunk.

2.

TDM TÉRSÉGI SZERVEZETE TÁJÉKOZTATÓ ANYAGÁNAK MEGTÁRGYALÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Nem találtam az anyagban kimondottan Balatonkenesét érintő tájékoztatást (színpad, stb.).
Kelemen Viktória TDM Szervezet részéről:
A színpad, a faház a helyi egyesületet érinti, arra anyagot nem készítettünk, csak a térségi
szervezetre vonatkozóan, - nem akartuk a kettőt összekeverni.
Miklós Péter képviselő:
Ha nem látjuk, mi a kézzelfogható dolog, elkezdhetjük sokallni az erre fordított összeget.
Szijártó Csaba TDM Szervezet vezetője:
Két pályázatról beszélünk. Az egyik a helyi TDM pályázata, ebben a helyi fejlesztéseket tudjuk
megoldani: a táblák kihelyezése, a honlap elkészítése. A másik a térségi. Úgy gondolom, hogy attól
az elképzeléstől, attól a céltól, amit a Képviselő-testületnek bemutattunk, el nem tértünk. A
Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a célokat, amitől nem is térhettünk el. Jól
körülhatárolható, hogy a térségi a Veszprém köré épült dolgokra épül, a másik pedig helyi
dolgokra épült. Ez az eredeti tervektől semmiben nem tér el.
Miklós Péter képviselő:
Kíváncsi lettem volna a helyi eredményekre.
Szijártó Csaba TDM Szervezet vezetője:
Van egy-két dolog, amit úgy gondoltunk, hogy hamarabb meg tudtunk volna valósítani, de ezek
az őszre vagy jövő év tavaszára el fognak csúszni. Nem tudtunk ezzel kapcsolatban kapkodni,
azért van csúszás, a Weblappal is ez a helyzet. Belátható időn belül ezeknek eredménye lesz és
célunk, hogy a településmarketinget építse – szépítse. Az egyesület nyitott, a pályázatokról
naprakész információt tudunk biztosítani.
Sörédi Györgyné képviselő:
Én is kérdezem, - Képviselő-társaim arra lennének kíváncsiak, hogy az idén mi fog elkészülni?
Szijártó Csaba TDM Szervezet vezetője:
A Weblapunk biztosan elkészül, a táblák kihelyezése folyamatban van. A Tourinform Irodánk

4

átalakítása ősszel várható, a színpad és az árusító faházak elkészítése át fog csúszni őszre, vagy
tavaszra – de jövőre ott lehetnek a helyszínen.
Tömör István polgármester:
Úgy tudom, minden beruházás elmaradásának anyagi oka van. Az elszámolás, az eddig
megvalósított pályázatok pénz visszafizetése a közreműködő szervezet részéről még nem térült
meg - lényegében a késedelem legfőbb oka ez.
Kelemen Viktória TDM Szervezet részéről:
Pontosan erről van szó. Maga a pályázatírás 2 M Ft, a stratégia 1,5 M Ft, ez a kettő már ilyen nagy
összeg, ami nem is látványos dolog. Városi kiadványokat 1,5 M Ft-ért csináltattunk, 2 M Ft a
várostérkép, 7 M Ft a táblák. A pályázat megvalósítása okán több millió megy át a hiánypótlásokra
(„vesszők miatt hónapok mennek el”) - mi is nagyon szerettük volna a nyárra a színpadot és a
faházakat. Iszonyú munka van abban, hogy idáig is eljutottunk.
Lengyel János képviselő:
Többletpénzt kértek tőlünk, ami a költségvetésbe nincs betervezve. Kérjük, hogy a vállalkozás
mutassa be, miért kér többet az önkormányzattól. Erre voltunk kíváncsiak, hogy a Kft számoljon
be, mert nem lehet azt mondani csak, hogy „több kell”. Tulajdonosok vagyunk, de az elszámolást
most sem látom.
Miklós Péter képviselő:
Jelezni szeretném, hogy ez a napirend a költségvetést érinti, de a Pénzügyi Bizottság még nem
tárgyalta meg az ügyet.
Tömör István polgármester:
Ezért szeretném csak az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot feltenni szavazásra, hogy a
beszámolót elfogadja-e a Képviselő-testület. Aki elfogadja a Bakony és Balaton Térségi TDM
beszámolóját, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
349/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bakony és
Balaton Térségi TDM beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2.

Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
A napirendnek a pénzügyi támogatás részére pedig egy későbbi Pénzügyi Bizottság - és Képviselőtestületi ülésen térünk vissza.
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3.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Tárgyalta a Részönkormányzat az ügyet összevont ülésen és levettük a napirendről.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság szintén levette napirendjéről az ügyet.
Tömör István polgármester:
A bizottsági javaslatok alapján aki egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2012. Évi költségvetés
módosításának megtárgyalását levegyük a napirendről és azt későbbi időpontban, átdolgozást
követően tárgyaljuk újra, - kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
350/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi
költségvetés módosításának megtárgyalását leveszi napirendjéről, azt későbbi időpontban
tartandó ülésén kívánja átdolgozást követően újra tárgyalni.

4.

JEGYZŐI PÁLYÁZAT KIÍRÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A jogszabályi előírások alapján e hónap 18-tól lehet a jegyzői pályázatot kiírni.
Lengyel János képviselő:
Fontosnak tartom – az idegenforgalmi adó bevételek elmaradása kapcsán –, hogy az előnyök közé
soroljuk fel az idegenforgalmi helyen szerzett szakmai gyakorlatot.
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Kurucz Henrietta képviselő:
Javasolnám az előnyökhöz legalább 10 év feletti vezetői és körjegyzői gyakorlatot meghatározni.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott kiegészítésekkel elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
351/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese
Város Önkormányzatának jegyzői állás pályázati kiírását és az alábbi határozatot hozta.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (5) bekezdése
alapján pályázatot hirdet Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jegyző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, 6 hónap próbaidő
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Veszprém megye, 8174. Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.
Ellátandó feladatok:
Jegyzői, körjegyzői feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Balatonkenese Város Önkormányzata jegyzői, Csajág és Küngös Község
Önkormányzatát érintően körjegyzői feladat ellátása. A helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36.§ (2) és (3)
bekezdésében
egyéb
jogszabályokban
meghatározott jegyzői, körjegyzői feladatok ellátása.
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Balatonkenese Polgármesteri Hivatal, Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Csajági
Kirendeltsége és Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Küngösi Kirendeltsége.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 27 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles
közigazgatási menedzser
szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az
Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási
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jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés
- legalább 2 év közigazgatási gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásában való részvétel.
Pályázat elnyerésénél előnyt jelent:
- legalább 15 év közigazgatási gyakorlat,
- legalább 10 év feletti vezetői- és körjegyzői tapasztalat,
- ECDL vagy OKJ által elismert számítógépes ismeret
- B kategóriás jogosítvány,
- idegenforgalmilag kiemelt településen szerzett szakmai gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai elképzelések,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevők pályázati anyagát
és személyes adatait megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy
zárt ülésen kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2012. október 1. napjától
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. augusztus 31.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (8174.
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér. 1 ). Kérjük a borítékon
feltüntetni a kszk.gov.hu. pályázati adatbázisban szereplőazonosító számot: ........, valamint
a munkakör megnevezését: jegyző. A postai úton történő
benyújtás
határidején
a
Balatonkenese Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalhoz való
beérkezés
időpontját kell érteni.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a 2012. szeptemberben tartandó képviselő-testületi ülésen
történik, amelyen a pályázók személyes részvétele szükséges.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 27.
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
www.kszk.gov.hu és a www.balatonkenese.hu – 2012. július 25.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon
szerezhet.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
2012. július 25.
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5.

2012. AUGUSZTUS 5-ÉN TARTANDÓ NÉPSZAVAZÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGEI
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat tárgyalta a napirendet, és a Balatonakarattya leválására elkülönített keretből
javasolja a 451 E Ft költséget biztosítani.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is ezt a javaslatot támogatta.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
352/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. augusztus 5. napjára
kiírt helyi népszavazás eljárási határidőiről és határnapjairól, pénzügyi fedezetéről készült
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testülete a helyi népszavazás lebonyolításával összefüggésben a választási
eljárásról szóló 1997. C. törvény alapján elkészített határidőket és határnapokat a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.
2. A helyi népszavazás során felmerülő eljárási költségek Balatonkenese Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetését terhelik, melynek fedezetére 450.00 Ft-ot
biztosít a 2012. évi költségvetésben a Balatonakarattya településrész leválására elkülönített
5.000.000 Ft terhére. A helyi népszavazáson közreműködő választási szervek (HVI, HVB;
SZSZB) személyi juttatásai tekintetében
a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása költségeinek
normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről 7/2010. (VII. 21.) KIM
rendeletet kell alkalmazni.
3. Megbízza a polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtásra határidő:

Tömör István polgármester
Hegyes Zsuzsanna aljegyző
2012. augusztus 15.
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6.

HATÁROZAT VISSZAVONÁSA - KISS MÁRIA KÖNYVVIZSGÁLÓ KÉRELME

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy mivel nem volt megfelelő az anyag előkészítettsége, vegyük
le napirendek közül.
Tömör István polgármester:
Aki azzal a javaslattal egyetért, hogy vegyük le napirendről az ügyet, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
353/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy leveszi
napirendjéről a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt.
képviseletében Kiss Mária Könyvvizsgáló írásos észrevételével és a 221/2012. (V. 14.) sz.
határozat visszavonásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalását.

7.

BALATONKENESE, PARTI SÉTÁNY HRSZ: 3700, 3698, 02/13 TELKEK TELEKALAKÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Korábban már tárgyalta a Képviselő-testület a napirendet, csak rendezési terv módosítást igényelt.
Sörédi Györgyné képviselő:
Főépítész úr írásos anyagában javasolta, ezért én is javaslom.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Nézve a rajzot: már korábban is problémát okozott nekünk, hogy van hat ingatlan, ami nád nélkül
csatlakozik az ingatlanhoz. A Balaton törvény 30 m-es szabályozása kapcsán kérdezem, hogy
vásárolhat valaki meg egy telket, hogy hozzácsatolják, mi van a 3699-essel, hogy megy le a
Balatonhoz? Eddig úgy volt, hogy külterület, sokan nézik, hogy a sétány folytatása lehetne, akkor
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majd drágábban fogjuk megvásárolni? A 3702-es strand, ha strand, akkor ki mehet oda be, - hisz le
lesz zárva. Jól gondolják át a döntést, javaslom. És azt sem értem, hogy hol van a vízügy tulajdona?
Magam részéről nem javasolnám, hogy belterületbe vonják. Ezt a részt sokan mozgatják, sokan
szeretnék balatoni sétánnyá tenni, a mostani sétány folytatásaként meg lehetne oldani. Javaslom,
hogy maradjon külterület.
Pintér Róbert műszaki ügyintéző:
Ez a belterülethez csatolás első lépése. A korábbi rendezési terv szerint a telekalakítást csak
egységes területben lehet végrehajtani, így amennyiben döntés születik, ez most már egységesen
Üü3 jelzésű terület lesz.
Braccini Éva lakossági érdeklődő:
Csatlakozok Horváth József felszólalásához, hogy maradjon külterületi besorolásban a terület. 02es területet nem lehet átsorolni, úgy tudom. Ezt én nem tanácsolom Balatonkenese szempontjából
a jövőkép miatt és más dolgok miatt is körül kellene járni.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy a Kormányhivataltól és a Földhivataltól kérjünk állásfoglalást, addig vegyük le a
napirendről. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
354/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pleschinger
Gyula és társai belterületbe csatolási-, és telekalakítási kérelmét és az alábbi határozatot
hozta.
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy leveszi napirendjéről az ügy tárgyalását és a
Veszprém Megyei Kormányhivataltól, illetve az illetékes Földhivataltól állásfoglalást
kér az ügyben és ezen állásfoglalások ismeretében tárgyalja újra az előterjesztést egy
későbbi időpontban tartandó ülésén.
2. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az állásfoglalások bekéréséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

8.

2012. augusztus 15.
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki főelőadó

ORSZÁGÚTI TIGRISEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁS MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat is támogatta a kérelmet.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
355/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 197/2012.(IV. 26.) számú
határozatot visszavonja.
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonakarattya Part Üdülő
területén 2012. július 27-29-ig tartandó motoros rendezvény megszervezéséhez 100.000,- Ft
összegű támogatást biztosít a 2012. évi működési célú államháztartáson kívüli pénzeszköz
átadás keret terhére. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érdekelteket tájékoztassa és az Ivanics Rally és Motocross SE. – vel a támogatási szerződést
kösse meg.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

9.

Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla igazgatási ügyintéző
2012. július 27.

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – AVE ZÖLDFOK ZRT. – ELŐVÁSÁRLÁSI JOG
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy ne éljünk az elővásárlási jogunkkal.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat javaslata szintén az, hogy ne éljünk az elővásárlási joggal.
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Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján egyetért azzal, hogy ne éljünk az elővásárlási jogunkkal,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
356/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Siófok Város
Önkormányzatának ingatlan eladására vonatkozó, elővásárlási jog felajánlásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Siófok Város Önkormányzatának tulajdonában lévő
eladó ingatlanok tekintetében elővásárlási jogával nettó 47.800.000.- Ft vételárért nem kíván
élni.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről Siófok Város Polgármesterét értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

10.

értesítésre: 2012. július 31.
Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó

LEADER RENDEZVÉNYHEZ SZÉCHENYI PARK BIZTOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Ki teszi rendbe a parkot? Kérném, hogy foglaljuk bele a határozatba, hogy ugyanabban az
állapotban adják vissza, ahogy átveszik a parkot és az autókkal történő behajtás tilalma is kerüljön
bele a megállapodásba, áram lekötés, stb.
Tömör István polgármester:
Határozati javaslat: hozzájárulunk a Széchenyi park biztosításához, és az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot kiegészítjük azzal, hogy ugyanabban az állapotban adják vissza a parkot,
ahogy átvették, és az egyéb felmerülő költségekről a szervezők gondoskodnak. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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357/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bakony és
Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy hozzájárul a Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Közhasznú Egyesület kérelméhez, így 2012. augusztus 17-én térítésmentesen a rendezvény
helyszíneként biztosítja a Széchenyi parkot.
2. A rendezvényt követően a rendezvény szervezői kötelesek a parkot az átvételkori állapotba
visszaállítani.
3. Minden, a rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő költségről a szervezők kötelesek
gondoskodni.
4. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

11.

értesítésre: 2012. július 20.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

KELET-BALATONI BORLOVAGREND KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kelet-Balatoni Borlovagrend megkereste a bizottságokat kérelmével (felolvassa a kérelmet).
Miklós Péter képviselő:
Tavaly is volt kérés részünkről, de úgy emlékszem, nem támogattuk.
Lengyel János képviselő:
A Közművelődési Intézménynek van-e erre pénze?
Miklós Péter képviselő:
Komoly összeg áll rendelkezésre az „ízek borok legendák” rendezvény megszervezésére.
Tömör István polgármester:
Számomra úgy tűnik, hogy a bizottsági keretekből kérnek támogatást. Én tartózkodni fogok a
szavazástól, mert borlovag vagyok.
Sörédi Györgyné képviselő:
Úgy gondolom, hogy a Közművelődési Intézmény rendezvénykeretében szép tartalékok lehetnek,
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mivel még soha nem látott összeget kapott az intézmény - úgyhogy meg fogja tudni szervezni a
rendezvényt.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A tanácsnoki keretemből 50.000.- Ft-ot felajánlok.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat keretből én is felajánlok 50.000.- Ft-ot.
Miklós Péter képviselő:
Ha a Borlovagrend akar ilyen rendezvényt tartani, akkor feltételezem, hogy meg van a kerete rá.
Az önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy ilyen támogatásokat adjon.
Lengyel János képviselő:
Kérlek elnök úr, legalább 20.000.- Ft-ot ajánlj fel a Pénzügyi Bizottság keretéből.
Miklós Péter képviselő:
Jó, legyen. De úgy gondolom, ezek a keretek nem ilyen dolgokra van elkülönítve.
Tömör István polgármester:
A polgármesteri keretemből azért nem ajánlok fel, mert borlovag vagyok.
Lengyel János képviselő:
A felajánlott 120.000.- Ft biztos segítség, és a Közművelődési Intézmény vezetője pedig tegye
lehetővé az ő költségvetéséből a rendezvény finanszírozását.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
358/2012. (VII. 19.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kelet-Balatoni
Borlovagrend kérelmét és az alábbi határozatot hozta.
1. Tudomásul veszi a Településstratégai Tanácsnok keretéből 50.000.- Ft, a
Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat keretéből 50.000.- Ft, illetve a Pénzügyi
Bizottság keretéből 20.000.- Ft összegű felajánlásokat a rendezvény megszervezéséhez.
2. Felkéri a Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetőjét, hogy a rendezvény
megszervezéséhez szükséges további összeg finanszírozását tegye lehetővé az
intézmény költségvetése terhére.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. július 25.
Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli nyílt ülést bezárja és 19,13 órától szünetet rendel el.
A szünetet követően 19,38 órától a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Hegyes Zsuzsanna
aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Miklós Péter
képviselő
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