Szám: 24/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. augusztus 2-án 20,13 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
Miklós Péter
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Hegyes Zsuzsanna
Szénási Andrea
Tóth Emese
Gajdos Béla
Pintér Róbert
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő

aljegyző
pénzügyi csoportvezető
műszaki ügyintéző
műszaki ügyintéző
műszaki ügyintéző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a rendkívüli
képviselő-testületi ülésen a 7 fő képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Sörédi
Györgyné képviselőt. Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
378/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 2.
napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének
hitelesítésére Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Sörédi Györgyné képviselőt
jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett
napirendek megtárgyalására, kiegészítve, hogy a TSZSZI projekt megvalósítását tárgyalják
elsőként, a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázatot másodikként,
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és a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását harmadikként, a többi napirend
változatlanul hagyása mellett. Kéri, aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
379/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 2.
napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1.

2.

3.
4.
5.

KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 AZONOSÍTÓSZÁMÚ, „TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
INTÉZMÉNY INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK FEJLESZTÉSE CÍMŰ” PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA
Tömör István polgármester
Előadó:
KDOP-2.1.1/D-12 KÓDSZÁMÚ, „TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT
Előadó:
Tömör István polgármester
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
BALATONAKARATTYÁN VASÚTVONAL RÉZSŰMEGTÁMASZTÓ SZERKEZET ÉPÍTÉSE
Előadó:
Tömör István polgármester
VAK BOTTYÁN STRAND BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
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:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottságnak polgármester úr indítványára nem volt állásfoglalása ebben a
tárgyban, továbbtárgyalásra alkalmasnak tartotta az előterjesztést.
Tömör István polgármester:
Indítványom a következő volt: ha úgy döntünk, hogy a 10 M Ft-ot meg akarjuk spórolni,
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illetve lehetővé tegyük, hogy a következő ajánlattevők olcsóbb ajánlatot tegyenek, akkor
indítsunk új közbeszerzési eljárást. Egy új közbeszerzési fordulót lehetne kiírni kb. 350 E Ft
költséggel, és emellett foglal állást a másik két önkormányzat is, Csajág és Balatonfőkajár.
Ehhez - ha így dönt a Képviselő-testület - vissza kell vonni az előző határozatainkat és azzal
az indoklással újra kiírni, hogy a költségvetés átvizsgálásakor a 14 M Ft plusz
költségvállalásra nem találtunk forrást.
Kiss Tamás Részönkormányzat kültag:
A közbeszerzés nyertese kapott értesítést arról, hogy ők nyertek?
Tömör István polgármester:
Igen, kaptak értesítést, de a közbeszerzési előírások alapján húsz napon belül a döntésünket
megfelelő indokkal módosíthatjuk. Azt teszem fel elsőként szavazásra, hogy egyetértünk-e
azzal, hogy új közbeszerzési eljárást indítsunk? Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
380/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-5.2.2/A-092009-0010
azonosítószámú,
„Területi
Szociális
Szolgáltató
Intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó építési, felújítási,
bővítési munkálatok elvégzésére „Közösségi intézmények fejlesztésére irányuló
építési beruházás” tárgyban új közbeszerzési eljárás kiírását határozza el meghívásos
formában.
Felhatalmazza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó műszaki ügyintéző - pályázatíró

Tömör István polgármester:
A közbeszerzési törvény 78. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról
készített írásos összegzést az ajánlattevők részére történő megküldésétől számított 20. napig
egy alkalommal jogosult módosítani. Az indok az, hogy egyik ajánlattevő sem vagy az
összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló
anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Erre hivatkozva tudjuk megtenni ezt
a döntésünket. Van egy 370-es számú határozatunk (VII.25.), 371-es és 372-es számú.
Ezekben írtuk le, hogy a kajári és csajági részre nem tudunk, a miénkre pedig biztosítunk ezeket kell visszavonni. Aki egyetért az e tárgyban meghozott, 370/2012. (VII. 25.) számú
határozatunk visszavonásával, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
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következő határozatot:
381/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012.
július 25. napján meghozott 370/2012. (VII. 25.) számú képviselő-testületi határozatát
visszavonja.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a 371/2012. (VII. 25.) számú határozatunk visszavonásával, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
382/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012.
július 25. napján meghozott 371/2012. (VII. 25.) számú képviselő-testületi határozatát
visszavonja.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a 372/2012. (VII. 25.) számú határozatunk visszavonásával, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
383/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012.
július 25. napján meghozott 372/2012. (VII. 25.) számú képviselő-testületi határozatát
visszavonja.
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot felolvassa. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
384/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú
közbeszerzési eljárást lezáró 370-372. (VII. 25.) számú határozatait visszavonta, és az
eljárást lezáró döntést a mellékelt módosított összegzésben foglaltakra figyelemmel
az alábbiak szerint hozza meg:
A Képviselő-testület az eljárást a Kbt. 76. § (1) bekezdése c) pontja alapján
eredménytelennek nyilvánítja, figyelemmel arra, hogy egyik ajánlattevő sem, illetve
az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett – az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.
Az eredménytelenség alapjául szolgáló körülmények:
Az I. részajánlattételi kör esetében, amelynek tárgya a Balatonkenese, Táncsics Mihály
u. 20. alatti idősek klubja és szociális szolgáltató épület átalakítása és bővítése a
Balatonfűzfő Város Önkormányzat Jegyzője által 14/11-6/2010. sz. jogerős építési
engedélyben foglaltak szerint, becsült értéke (nettó) 32.000.000.- Ft volt.
A rendelkezésre álló fedezet: nettó 30.873.087.- Ft, amely 27.785.778.- Ft pályázati
támogatás és 3.087.309.- Ft önerőből állt.
A II. részajánlattételi kör esetében, amelynek tárgya a Balatonfőkajár, Kossuth u. 8.
szám alatt található meglévő ingatlanban családsegítő szolgáltatáshoz kapcsolódó
funkciók biztosításához belső átalakítási munkák elvégzése a dokumentációban
csatolt, Balatonfűzfő Város Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokú építéshatság által
1019/2010. szám alatt jóváhagyott engedélyezési tervdokumentációnak megfelelően, a
becsült érték 2.900.000.- Ft volt.
A rendelkezésre álló fedezet: nettó 2.647.086.- Ft, amely 2.382.378.- Ft pályázati
támogatásból és 264.709.- Ft önerőből állt.
A III. részajánlattételi kör esetében, amelynek tárgya a Csajág, Szabadság u. 96. szám
alatt található meglévő ingatlanban szociális szolgáltató funkcióval rendelkező
helyiségcsoport kialakítása, a dokumentációban csatolt, Balatonfűzfő Város
Önkormányzat Jegyzője, mint I. fokú építéshatóság által 12/7/2010. szám alatt
jóváhagyott engedélyezési tervdokumentációnak megfelelően, a becsült értéke (nettó)
8.000.000.- Ft volt.
A rendelkezésre álló fedezet: nettó 9.242.906.- Ft, amely 8.318.616.- Ft pályázati
támogatásból és 924.291.- Ft önerőből állt.
Ajánlatkérő saját költségvetésében, illetve a beruházással érintett további két
önkormányzat az önrész emelt összegű biztosítását nem vállalta, ezért a Kbt. 76. § (1)
bekezdésének c) pontja alapján az eljárást lezáró döntés meghozatalára jogosult
Képviselő-testület az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés módosításával az eljárást
eredménytelenné nyilvánítja.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó műszaki ügyintéző, pályázatíró

Tömör István polgármester:
Ki fogjuk nyilvánítani a költségvetés szavazásakor, hogy nem találtunk plusz fedezetet a
plusz költségek fedezetére. Ezzel kapcsolatban lesz még egy költségtényező, mivel úgy
döntöttünk, hogy egy újabb közbeszerzési fordulót indítunk, ennek kb. 350 E Ft körüli
költsége fog jelentkezni, így most kérem a Képviselő-testületet, hogy ezt is szavazzuk meg,
hogy erre ne kelljen külön képviselő-testületi ülést összehívni.
Miklós Péter képviselő:
Ugyanaz lesz a közbeszerzési tanácsadó, aki az előző eljárásban volt?
Tömör István polgármester:
Igen, számomra úgy tűnt, hogy rugalmasan állnak a kérdéshez és megvan a szükséges
szakértelmük (ők dr. Vágner Elza és Kamenik Mihály voltak). Tehát én szeretném, ha azt
támogatnánk, hogy ők legyenek megbízva, mivel őket is árajánlatok alapján választottuk ki
az előző alkalommal és az ellen árajánlatban szereplő összeg lényegesen magasabb volt az
övéknél. Minden ajánlattevő, aki eddig kapott felkérést, most is kap - a feltehetőleg
megváltozott feltételekkel. Az új közbeszerzési eljárás tudatában a közreműködő szervezet
közreműködésével határidő módosítást kérünk, és ha ez megtörtént, akkor indul a
közbeszereztetés, az árajánlatkérés és egyéb minden. Most a 350 E Ft-ot szeretném
megszavaztatni, amibe valószínű, hogy ez a közbeszerzési forduló fog kerülni. Aki egyetért
azzal, hogy 350 E Ft-ot különítsünk el a hitelkeret terhére arra a célra, hogy a közbeszerzési
tanácsadókat ki tudjuk kifizetni – kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
385/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012.
évi költségvetésében a KDOP-5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi
szociális szolgáltató intézmény infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt
megvalósítására elkülönített összeget 350.000.- Ft összeggel megemeli a hitelkeret
terhére a közbeszerzési tanácsadás költségének kifizetése céljából.

2.

KDOP-2.1.1/D-12 KÓDSZÁMÚ, „TURISZTIKAI ATTRAKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Támogatta a Pénzügyi Bizottság, hogy nyújtsa be az önkormányzat a pályázatot.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy 2.250 E Ft erejéig a pályázaton induljunk és ennyi előkészítési díjat
vállaljunk fel az idei költségvetésben a beruházás terhére, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
386/2012. (VIII. 2.) 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. Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a KDOP-2.1.1/D12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati
felhívásra. A pályázat főbb tartalmi részei az alábbiak:
a) Kerékpáros pihenő (büfé, elsősegély hely, sos szerviz, internet, wc, zuhanyzó,
térképek, E-bike töltőállomás, fotó pont)
b) Gyermek bringapark (élménypálya)
c) „Balaton Kapuja” panoráma kerékpáros körút, 25-30 km
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges lépéseket megtegye és a pályázatot benyújtsa.
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésére és a szükséges tervezési munkákra kérjen be árajánlatokat.
A végrehajtásért felelős:
Határidő:

3.

Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró, műszaki ügyintéző
2012. augusztus 5.
árajánlatok bekérésére
2012. augusztus 31. pályázat benyújtására

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és olyan módosítással javasolta elfogadásra a költségvetés
módosítást, hogy a nyugdíjas ház megépítésnél a 78 M Ft-os költséget vegye vissza 64 M Ftra azzal, hogy új közbeszerzési eljárást ír ki az önkormányzat.
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető:
Így a kiadás 1.161.946 E Ft, a hitelkeret 97.810 E Ft, a bevétel 996.301 E Ft lesz.
Tömör István polgármester:
Aki ezekkel a számokkal a költségvetés módosítást elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4 IGEN SZAVAZATTAL, 1 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA 17/2012. (VIII. 06.) RENDELETÉT
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
5/2012. (III. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

4.

BALATONAKARATTYÁN VASÚTVONAL RÉZSŰMEGTÁMASZTÓ SZERKEZET ÉPÍTÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság határozati javaslatban megfogalmazottakkal egyetért azzal a
kiegészítéssel, hogy a MÁV ne élhessen kártérítési igénnyel az önkormányzat felé.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért – azzal a kiegészítéssel, hogy a
MÁV nem élhet kártérítési igényével az önkormányzat felé – kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
387/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzat Balatonakarattyán a Szabadbattyán-Tapolca
vasútvonal 335-337 szelvényei közötti rézsűmegtámasztó szerkezet létesítésével
kapcsolatban benyújtott tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta.
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1. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Balatonakarattyán a Szabadbattyán - Tapolca vasútvonal 335-337 szelvényei közötti
rézsűmegtámasztó szerkezet építését engedélyezi az alábbi feltételekkel:
1.1.

A nyári főszezon után 2012. augusztus 21-től engedélyezi a tárgyi projekt
építés-kivitelezését úgy, hogy a munkavégzés ideje hétfőtől péntekig 8.00
órától 22.00 óráig tart, kivéve a vágányzár időszakát, amikor hétfőtől
vasárnapig 0.00-24.00 óra között, azaz éjjel-nappal engedélyezett a
munkavégzés (a módosított építési ütemtervnek megfelelően). A módosított
építési ütemterv szerint 2013. május 15-e után már csak az utómunkálatok
folynak, amelyek során különös zajjal járó tevékenységet (cölöpözés,
szádfalazás) már nem folytathat a kivitelező.
1.2.
A tárgyi projekttel kapcsolatban a lakosság értesítését, tájékoztatását a MÁV
Zrt. végzi el.
1.3.
A vállalkozó a táróval szemközti parkoló igénybevételéért közterület
használati díjat fizet, amelyet a munkaterület átadást követően az
önkormányzattal egyeztet.
1.4.
A munkaterület helyreállításáról, a növénytelepítésről a MÁV Zrt. a
kivitelezőivel
kötött
megállapodásai
szerint
gondoskodik.
A
rézsűmegtámasztó szerkezet területének helyreállítása a Geo-terra Kft. 10.
3213 tervszámú kiviteli terve alapján történik, amely előírja, hogy a
rézsűfelületet 1 évig le nem bomló fűszövettel és 10 cm humuszterítéssel kell
védeni, (amit a Strabag MML Kft. fog elvégezni). A vasútvonal 335-337
szelvényei közötti terület helyreállítását a rézsűmegtámasztó szerkezet
területének kivételével, a MÁV Zrt., a Pro-Sper Konzorcium és az
Önkormányzat 2012.05.22-én tartott egyeztető tárgyalása szerint a Pro-Sper
Konzorcium végzi el. A megállapodás a Pro-Sper Konzorcium által kialakított
földmű humuszterítését, füvesítését illetve 15-20 m2-ként kúszócserje ültetést
tartalmazza, továbbá a bányaudvar betonelemeinek növényfedését is.
1.5.
Az Önkormányzati tulajdonú területeken a természetes és épített
környezetben (műtárgyakban, utakban, közművekben, épületekben,
növényzetben stb.) a tárgyi kivitelezési munkával összefüggésbe hozható
minden megalapozott kár helyreállítására a Strabag MML Kft. által a MÁV
Zrt.-nek adott jótállási biztosíték (bankgarancia) fedezetet kell, hogy nyújtson.
A Strabag MML Kft. 36 hónap jótállást vállalt a MÁV Zrt.-vel kötött
szerződésében. A jótállási időn belül, de legkésőbb a garanciális bejáráson az
önkormányzat benyújthatja kártérítési igényét, amennyiben az megalapozott.
A MÁV Zrt. vállalja, hogy az Önkormányzat nyilatkozatának birtokában zárja
le a garanciális bejárást.
2. A munkaterület megközelítésére szolgáló útra (Bercsényi lejáró) vonatkozó
össztömeg korlátozást az Önkormányzat feloldja.
3. A MÁV Zrt. kártérítési igénnyel nem élhet Balatonkenese Város Önkormányzata felé.
4. Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester
Tóth Emese műszaki-beruházási ügyintéző
2012. augusztus 21.
Végrehajtási határidő:
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5.

VAK BOTTYÁN STRAND BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy adjuk bérbe a strandot 250.000.- Ft-ért, a szerződésbe
pedig foglaljunk bele 100 E Ft kauciót a bérleti díjon felül.
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszem fel szavazásra azzal a kiegészítéssel,
hogy a szerződésbe kérjük belefoglalni 100.000.- Ft kaució megfizetését bérlő részéről, és
amennyiben a rendezvény szervezői a strandot az átvételkori állapotba visszaállítják, úgy a
kaució visszafizetésre kerül. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
388/2012. (VIII. 2.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna
House Holding Kft kérelméről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy 250.000.- Ft összegért bérbe adja 2012.
szeptember 15-én a Vak Bottyán strandot.
2. A rendezvényt követően a rendezvény szervezői kötelesek a strandot az átvételkori
állapotba visszaállítani.
3. A Képviselő-testület a bérleti szerződésbe kéri belefoglalni 100.000.- Ft kaució
megfizetését bérlő részéről. Amennyiben jelen határozat 2. pontja teljesül, úgy a
kaució összege bérlő részére visszafizetésre kerül.
4. Felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező
megállapodást aláírja, a döntésről az érintetteket értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. augusztus 06.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 20,45 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Hegyes Zsuzsanna
aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Sörédi Györgyné
képviselő
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