Szám: 23/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. július 25-én 20,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:
Hegyes Zsuzsanna
Pozsonyi Monika
Nyáriné Kipilla Anikó
Gajdos Béla
Tóth Emese
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő

aljegyző
TSZSZI intézményvezető
műszaki ügyintéző, pályázatíró
műszaki ügyintéző
műszaki ügyintéző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a rendkívüli zárt
képviselő-testületi ülésen a 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Kurucz Henrietta
képviselőt. Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
367/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 25. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga
Zsuzsanna alpolgármestert és Kurucz Henrietta képviselőt jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek
megtárgyalására, kiegészítve a MÁV Zrt által megküldött, munkakezdési engedély kérése tárgyú
levelének megtárgyalásával. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
368/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 25. napján
megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.

2.

3.

KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE CÍMŰ” PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
KDOP-2.1.1/D-12 KÓDSZÁMÚ, „TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT
Előadó:
Tömör István polgármester
MÁV ZRT-NEK A BALATONAKARATTYA, 335-337 HM VÉGLEGES HELYREÁLLÍTÁSA KAPCSÁN
MUNKAKEZDÉSI ENGEDÉLY KÉRÉSE TÁRGYÚ LEVELE MEGTÁRGYALÁSA

Előadó:

Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE CÍMŰ” PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, van-e javaslat?
Miklós Péter képviselő:
Javaslatot nem tett a bizottság a Képviselő-testület felé.
Tömör István polgármester:
Kérdezem Anikót, hogy a közbeszerzési tanácsadónk milyen variációkat dolgozott ki arra az
esetre, ha mi nem valósítjuk meg?
Nyáriné Kipilla Anikó műszaki ügyintéző, pályázatíró:
Az előterjesztésben szerepel a pénzügyi magyarázat, illetve a táblázatok, amit a közbeszerzési
tanácsadó küldött. Ebben leírja, hogy ha a két társ önkormányzat úgy dönt, hogy meg kívánja
valósítani, és ha Balatonkenese úgy dönt, hogy eláll: a projekt kapcsán már kifizetett számlák:
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3.948.600.- Ft; az elvesztett támogatás 15.852 E Ft összeg megtérítésére pert indíthat a két
társönkormányzat. Valamint a felvett pályázati előleg visszafizetése 3.000.271.- Ft, és erre
valószínűleg kamatfizetési kötelezettség adódik, ez évi minimum 20 %, illetve a jegybanki
alapkamat kétszerese, minimum 20 %, ezt 15 napon belül kell visszafizetni.
Tömör István polgármester:
Hárommilliónál a kamat 600 E Ft évente, az 1,2 M Ft minimum.
Nyáriné Kipilla Anikó műszaki ügyintéző, pályázatíró a szerződésből felolvassa a kamatfizetési
kötelezettségre vonatkozó részt az általános szerződési feltételekből.
Tömör István polgármester:
Tehát a jelen nem levő közbeszerzési tanácsadó állásfoglalása ez volt.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ezt törvény alapján írta le, ez ugyanúgy támadható, mert általános törvényeket emelt be. A
bíróságon pedig bizonyítani kell, hogy Kenese önkormányzat nem állt el.
Tömör István polgármester:
Azt én sem támogatom, hogy a másik két településnek bármit fizessünk.
Miklós Péter képviselő:
Ha nem akarunk fizetni, akkor nem tudjuk elkezdeni, mivel gesztor település Kenese, így Csajág
és Kajár nélkül nem tudja megtenni.
Tömör István polgármester:
Mi tudjuk csak ellehetetleníti az ő beruházásukat, ők nem a miénket. Tehát ha a magunkét sem
csináljuk meg, akkor egyértelműen ellehetetlenítjük az övéket is, nekik hiába lenne meg a pénzük.
A szerződésen kell módosítani a közreműködő hatóság felé.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Bele fognak menni?
Tömör István polgármester: Akkor már nem mi akadályoztuk meg.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Elindítják a pályázatot, ha nincs szerződésmódosítás, hivatkozhatnak a szerződésre, és mi fogjuk
fizetni Kajárt és Csajágot is.
Tömör István polgármester:
Meghoztuk már a határozatot, hogy nem kívánjuk finanszírozni Kajár és Csajág többletköltségét.
Szerződést ennek ellenében nem is írhatunk alá. Ezt a helyzetet jobban tudjuk védeni, mint ha azt
mondjuk, hogy nem.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A közbeszerzésnél nem is volt ajánlattevőjük, az időt ők csúsztatták el.
Tömör István polgármester:
A tervezőnél már késedelmet szenvedtünk és onnan folytatódtak a csúszások.
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Miklós Péter képviselő:
Csajágnak is a Mezei László csinálta a terveket?
Gajdos Béla műszaki ügyintéző:
Mind a háromra a Mezei csinálta a tervezői értékbecslést az engedélyezési tervek alapján. Az
engedélyezési terv, amire megcsinálta a Mezei a költségbecslést, köszönő viszonyba nem voltak a
kiviteli tervekkel.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ha a Képviselő-testület megbíz egy statikust, és azt megfenyegeti a tervező, és az az ember
visszalép, - mert ő kimutatta volna, hogy ez az építkezés nem valósul meg ennyi pénzért - és
hagyjuk, hogy a tervező zsaroljon embereket. Ennek a beruházásnak a fenntartása stb. rengeteg
pénz, és egy ilyen keveredett ember vihet egy önkormányzatot a csőd felé? Mert ebből bevétele az
önkormányzatnak nem lesz, az biztos. Nem tudok dönteni, mert Kenese lakosságára nem fogok
plusz tíz milliókat rányomni, és ha meghozom azt a döntést, hogy 9,5 M Ft-ot beteszünk pluszba
és nem volt statikai felmérése az épületnek és marad a mi nyakunkba a toldozás – foltozás. Építed
addig, amíg jó nem lesz.
Tömör István polgármester:
A statikus garantálta az épület stabilitását, a most meglévő fal áll és tartja az egész épületet. Az
épület háromféle módon lett toldva, ha megkapja az erősítést, akkor statikailag úgy gondolom,
nem lesz probléma.
Miklós Péter képviselő:
Szóbeli egyeztetésed nem volt a másik két polgármesterrel?
Tömör István polgármester:
Nem, megküldtük nekik a határozatot és ezeket a leveleket küldték meg, amit megkaptatok. Nekik
az ő képviselő-testületi határozataikat kell képviselniük. Ha bármi lépést tesznek, összehangoltan
fogják megtenni.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A Verebélyi Zoltán csak a 2012-es évről beszél, de a kifizetés úgyis csak 2013-ban lesz.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ha már beletesszük a miénket, akkor ők már nem fognak fizetni.
Tömör István polgármester: Pereskedni fognak.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A mi határozatunkba belefoglaljuk, hogy Csajágot és Kajárt kihagyjuk, a mi értéknövelő
beruházásunkban nem kötelezhet senki, hogy másik településnek adjunk egy forintot is. A
szerződésmódosításnál pedig köteles a felettes szerv mindhárom önkormányzat határozatát
figyelembe venni.
Kurucz Henrietta képviselő:
És amíg szerződésmódosítás nincs, addig nem kezdhetnek el építkezni.
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Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Senki nem kezdhet el építkezést szerződésmódosításig, abban pedig benne kell lenni az új
határidőnek.
Tömör István polgármester:
A szerződésmódosítást is a határidő módosítás ismeretében lehet megtenni.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Javaslom, nyilatkozzunk, hogy a Kenesére eső plusz költséget biztosítjuk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Név szerinti szavazást kérek az ügyben.
A név szerinti szavazással a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti határozati javaslat egyes pontját teszem fel szavazásra azzal a
kiegészítéssel, hogy: az ajánlatok alapján felmerült, Balatonkenese, Táncsics u. 20. szám alatti
épület megvalósításának 9.542.414.- Ft összegű többletköltségét biztosítja. Aki ezzel a javaslattal
egyetért, igennel szavaz.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: nem
Miklós Péter: igen
Sörédi Györgyné: igen
Tömör István: igen
Varga Zsuzsanna: igen
Vatics Erzsébet: nem
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
369/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok
alapján felmerült, Balatonkenese, Táncsics u. 20. szám alatti épület megvalósításának
9.542.414.- Ft összegű többletköltségét biztosítja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
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Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró – műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
A következő határozati javaslat: az előterjesztés szerinti határozati javaslat második pontja azzal,
hogy eredményesnek nyilvánítjuk a közbeszerzési eljárást, felsorolva az ajánlatok tartalmi elemeit.
Aki ezzel egyetért, igennel szavaz.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: nem
Miklós Péter: igen
Sörédi Györgyné: igen
Tömör István: igen
Varga Zsuzsanna: igen
Vatics Erzsébet: nem
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
370/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján a „Szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárást
eredményesnek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján érvényesnek nyilvánítja a
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése”
tárgyú közbeszerzési eljárásra ajánlatot benyújtó alábbi ajánlattevők ajánlatát, az alábbi
tartalmi elemekkel:
Ajánlattevő neve:
KINE BAU Építőipari és Kivitelező Kft.
Ajánlattevő címe:
2421 Nagyvenyim, Fő u. 59/A.
Az ajánlat értékelésre kerülő adatai:
I. részajánlattételi kör
1. Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
2. Jótállási idő (hónap)

38.338.180,- Ft

84 hónap
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3. Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)
4 Teljesítési határidő (napokban)

2%
110 nap

II. részajánlattételi kör
1.
2.
3.
4

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
3.675.466,- Ft
Jótállási idő (hónap)
84 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)
2%
Teljesítési határidő (napokban)
40 nap

III. részajánlattételi kör
1.
2.
3.
4

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
10.900.279,- Ft
Jótállási idő (hónap)
84 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)
2%
Teljesítési határidő (napokban)
40 nap

Ajánlattevő neve:
PRETZ-MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlattevő címe:
8000 Székesfehérvár, Zobori út 14.
Az ajánlat értékelésre kerülő adatai:
I. részajánlattételi kör:
1.
2.
3.
4
II.

részajánlattételi kör:
1.
2.
3.
4

III.

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
35.451.009,- Ft
Jótállási idő (hónap)
60 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)
0,4 %
Teljesítési határidő (napokban)
120 nap

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
3.490.397,- Ft
Jótállási idő (hónap)
60 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)
0,4 %
Teljesítési határidő (napokban)
45 nap

részajánlattételi kör:
1.
2.
3.
4

Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban)
10.981.608,- Ft
Jótállási idő (hónap)
60 hónap
Késedelmi kötbér mértéke (%/nap)
0,4 %
Teljesítési határidő (napokban)
45 nap

3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró – műszaki ügyintéző
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Tömör István polgármester:
A következő határozati javaslat: az előterjesztés szerinti határozati javaslat négyes pontja, hogy az
eljárás nyertesének mindhárom részajánlattételi körben a Kine Bau Kft-t jelöljük meg. Aki ezzel
egyetért, igennel szavaz.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: nem
Miklós Péter: igen
Sörédi Györgyné: igen
Tömör István: igen
Varga Zsuzsanna: igen
Vatics Erzsébet: nem
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
371/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A

Képviselő-testület

„Szociális

alapszolgáltatások

és

gyermekjóléti

alapellátások

infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata
alapján az eljárás nyertesének mindhárom részajánlattételi körben a KINE BAU Építőipari
és Kivitelező Kft.-t kihirdeti.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket
értesítse.
Végrehajtási határidő:
azonnal
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró – műszaki ügyintéző
Tömör István polgármester:
Következő határozati javaslat: az előterjesztés szerinti határozati javaslat ötös pontja, ami arról
szól, hogy az második összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőnek mindhárom részajánlattételi
körben a Pretz Mozaik Kft-t jelöljük meg. Aki ezzel egyetért, igennel szavaz.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: nem
Miklós Péter: igen
Sörédi Györgyné: igen
Tömör István: igen
Varga Zsuzsanna: igen
Vatics Erzsébet: nem
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
372/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata
alapján az második összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőnek mindhárom
részajánlattételi körben a PRETZ-MOZAIK Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.-t
jelöli meg.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró – műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
A következő határozati javaslatom, hogy a Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy Balatonfőkajáron
és Csajágon az építési beruházásnál jelentkező plusz költségeket Balatonkenese Önkormányzata
nem tudja biztosítani. Aki ezzel egyetért, igennel szavaz.
Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: tartózkodott
Miklós Péter: igen
Sörédi Györgyné: igen
Tömör István: igen
Varga Zsuzsanna: igen
Vatics Erzsébet: tartózkodott

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
373/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
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infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Csajág község vonatkozásában felmerülő 2.124.229.- Ft többlet önerő
igényt nem tudja biztosítani.
2. A Képviselő-testület Balatonfőkajár község vonatkozásában felmerülő 1.311.336.- Ft többlet
önerő igényt nem tudja biztosítani.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró – műszaki ügyintéző

Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 21,29 órakor.
Jelen van 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
A következő határozati javaslatom: a Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a
polgármester vegye fel a kapcsolatot a közreműködő hatósággal a támogatási szerződés
módosítása érdekében. Aki ezzel egyetért, igennel szavaz.

Név szerinti szavazás szerint:
Kurucz Henrietta: tartózkodott
Miklós Péter: igen
Sörédi Györgyné: igen
Tömör István: igen
Varga Zsuzsanna: igen
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
374/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy vegye fel a
kapcsolatot a Közreműködő Szervezettel a támogatási szerződés módosítása érdekében.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
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2.

KDOP-2.1.1/D-12 KÓDSZÁMÚ,
FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT
Előadó:

„TURISZTIKAI

ATTRAKCIÓK

ÉS

SZOLGÁLTATÁSOK

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, hogy mikor majd elénk tárja a pénzügyi csoport a költségvetés módosítást a
beruházások - fejlesztések táblázattal együtt, akkor láthatjuk, minek a terhére tudjuk felvállalni a 9
millió forintot, akkor döntsünk erről.

Vatics Erzsébet képviselő az ülésre visszajött 21,34 órakor.
Jelen van 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Tömör István polgármester:
A javaslat alapján aki azzal egyetért, hogy vegyük le az ügyet a napirendről és a költségvetés
módosítás ismeretében ismét tárgyaljuk, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
375/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP2.1.1/D-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázat
benyújtásával kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az ügyet leveszi napirendjéről és azt az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének következő módosítása ismeretében kívánja újra tárgyalni.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:

2012. augusztus 10.

Felelős:

Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró – műszaki ügyintéző
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3.

MÁV ZRT-NEK A BALATONAKARATTYA, 335-337 HM VÉGLEGES HELYREÁLLÍTÁSA KAPCSÁN
MUNKAKEZDÉSI ENGEDÉLY KÉRÉSE TÁRGYÚ LEVELE MEGTÁRGYALÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A levélből kitűnik, hogy a MÁV augusztus 20-a után szeretne dolgozni és átdolgozta az
ütemtervet. Decemberig dolgoznak és a folytatás jövő év márciustól lesz.
Kurucz Henrietta képviselő:
Az ő feladatuk a tájékoztatás, az a véleményem, hogy ezt a feladatot vállalják fel ők. És a kauciótól
nem javaslok eltekinteni, a súlykorlátozást kell rendezni és az 57 millió kártérítéssel sem értek
egyet.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Éjjel - nappal dolgoznak?
Tóth Emese műszaki ügyintéző:
A vágányzár idejére, március 27-től április 20-ig gondolja az éjjel-nappali munkavégzést - erre
rákérdeztem és e-mailben választ is kaptam. Vágányzáron kívül reggel 8-tól este 22 óráig
dolgoznak. A Képviselő-testület korábban támogatta a halkabb technológiát, de már biztossá vált,
hogy csak az eredeti technológiával tudják megoldani, a hangosabbal.
Miklós Péter képviselő:
Akkor mi kerül 57 millióba? Korábban kértük, nyilatkozzon, hogy milyen helyreállításokat tesz
meg?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Addig ne szavazzunk, amíg azt a szerződést meg nem kötjük, ami azt is tartalmazza, hogy a
helyreállítást hogyan fogja megtenni a mi területünkön.
Miklós Péter képviselő:
Az augusztus 21-i munkakezdéshez történő hozzájárulást javaslom, azzal a feltétellel, hogy a MÁV
által a helyreállítások megtörténnek.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Erről nem lehet most dönteni véleményem szerint, mert nincs előkészítve az anyag.
Tóth Emese műszaki ügyintéző:
Azért gondoltuk, hogy behozzuk, mert a MÁV-nak a szerződésmódosítást a Strabaggal meg kell
tenni, s hogy ezért mielőbb tudjunk erről dönteni.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Döntéshelyzetbe kellene hozni a képviselőket előterjesztés és határozati javaslat alapján.
Tóth Emese műszaki ügyintéző:
Május óta folyamatosan előterjesztettük az anyagokat, minden kérésünkre megkaptuk a választ
tőlük és gyorsan kellene döntenie a Képviselő-testületnek, mert határozatot szeretne kapni a MÁV
azért, hogy tudja, hogy a Strabaggal mit tud továbblépni. Egy szóbeli határozati javaslatot kellene
beterjeszteni véleményem szerint.
Kurucz Henrietta képviselő:
Meg kellene nézni a jövő évi dátumot is, május 15 után nem javaslom engedélyezni a hangos
munkavégzést.
Tóth Emese műszaki ügyintéző:
Májusban már a monitoring rendszereket építik, az halkabb.
Tömör István polgármester:
Azért hoztuk be az anyagot előterjesztés nélkül, mert ma kaptuk meg a levelet és bíztunk benne,
hogy tudunk ma döntést hozni. Javaslat volt az augusztus 21-i munkakezdéshez történő
hozzájárulás, vágányzár alatt éjszakai munkavégzés engedélyezése, 2013. május 15 után hangos
munkavégzés nem engedélyezett.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Javaslom a helyreállítási munkák felülvizsgálati határidejét meghatározni 2015 májusában.
Kurucz Henrietta képviselő:
A lakosság tájékoztatása a MÁV feladata, a károkozásra történő kaució letételétől ne tekintsünk el.
Az 1 hektáros terület és a parkoló bérleti díja és a parkoló helyreállítási költségei.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az előterjesztésben szeretném a helyreállítási munkálatok pontos leírását, mert szeretném látni,
mivel ez önkormányzati érdek.
Tömör István polgármester:
Úgy, ahogy a beruházás megvalósítása is.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ezért összhangba kell hozni a kettőt.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy vegyük le az ügyet a napirendről és az elhangzottak alapján határozati javaslatot
fogunk behozni a következő ülésre. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
376/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta MÁV Zrt-nek a
Balatonakarattya, 335-337 hm végleges helyreállítása kapcsán munkakezdési engedély
kérése tárgyú levelét és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a napirendet leveszi napirendjéről, és azt az ülésen szóban
elhangzottak alapján előkészített előterjesztés alapján kívánja újra tárgyalni.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

2012. augusztus 10.
Tömör István polgármester
Tóth Emese műszaki ügyintéző

III.
NAPIREND UTÁN:

Tömör István polgármester:
Az előző ülésünkön hozott határozatban az ügyvédet megbíztuk Fodor Krisztina korábbi jegyző
munkaügyi perében történő képviselettel. Az önkormányzat költségvetése szerepel a
határozatban, de nem az önkormányzatot kell szerepeltetnünk, hanem a polgármesteri hivatalt és
egyben a költségvetési sorok módosítását is kell eszközölni. Aki ezzel a határozat módosítással
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:

377/2012. (VII. 25.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Koczkás
Sándor ügyvédnek Fodor Krisztina korábbi közszolgálati tisztviselő, jegyző által a
Veszprémi Munkaügyi Bíróság előtt 1.M.303/2012. sz. alatti, felmentés iránt
kezdeményezett I. fokú munkaügyi perben történő képviselettel kapcsolatos szóbeli
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület 361/2012. (VII. 19.) számú határozatát módosítja, miszerint az
ügyvédi munkadíj kifizetését Balatonkenese Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala vállalja és teljesíti 2012. évi költségvetésének terhére.
2. A Képviselő-testület ennek értelmében kéri a Polgármesteri Hivatal költségvetési
sorainak módosítását.
3. A határozatot egyebekben változatlanul hagyja.
4. Megbízza Tömör István polgármestert és Hegyes Zsuzsanna aljegyzőt a szükséges
intézkedések megtételével.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Hegyes Zsuzsanna aljegyző
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 22,21 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Hegyes Zsuzsanna
aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Kurucz Henrietta
képviselő
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