Szám: 26/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. augusztus 21-én 19,00 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

Tanácskozási joggal megjelent:
Hetyeiné Bors Ildikó
Balázsné Tóth Etelka
Kiss Tamásné
Kiss Tamás
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

igazgatási csoportvezető
PÜB kültag
PÜB kültag
TÖT kültag

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a rendkívüli
képviselő-testületi ülésen a 7 fő képviselő közül mindenki jelen van, így az ülés
határozatképes.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirend
megtárgyalására.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Megjegyezném, hogy amikor néhány napja mi kezdeményeztük volna rendkívüli ülés
összehívását, akkor nem tetted meg, polgármester úr – azzal a kifogással, hogy nem történt
az indítványhoz indoklás. Most pedig összehívtad telefonon, indoklás nélkül és meghívó
nélkül az ülést. Kérem, hogy tartsuk evidenciában ezeket a dolgokat és törvényi előírások
szerint intézkedj.
Tömör István polgármester:
Indoklása a rendkívüli ülésnek a „bringa pályázat” határideje, az iskolabusz szerződést is
még az iskola megkezdése előtt meg kell kötni, valamint augusztus 16-án, amikor elnapoltuk
ezeket az ügyeket, akkor ketten hiányoztak az ülésről, ezért hívtam össze a Képviselőtestületet, hogy újra tudjuk tárgyalni.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Valóban lehetőséget ad a jogszabály arra, hogy három napon belül összehívd újratárgyalás
céljából az ülést, de három napon belül nem hívtad össze.
Miklós Péter képviselő:
Igazat kell adni Erzsinek, hogy ha jogszabályról beszélünk, akkor azt minden esetben be kell
tartanunk.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a meghívóban feltüntetett napirendek megtárgyalásával, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
395/2012.(VIII.21.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 21.
napján megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1.

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

2.

ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉS
Előadó:
Tömör István polgármester

3.

TÁMOP-3.1.4-12/2. KÓDSZÁMÚ, „INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT
Előadó:
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Vatics
Erzsébet tanácsnokot és Lengyel János képviselőt. Kéri, aki egyetért a javaslattal,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
396/2012.(VIII.21.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 21.
napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének
hitelesítésére Vatics Erzsébet tanácsnokot és Lengyel János képviselőt jelöli ki.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

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

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Tudomásom szerint a bizottságok a Képviselő-testületre bízták a döntést, a tárgyalás pedig
arról szólt, valósuljon meg a pályázat, de Balatonakarattya ne legyen érintett a pályázatban.
Javaslatom, hogy a most kiválasztandó, megvalósíthatósági tanulmányt elkészítő cég
dolgozza át a terveket úgy, hogy a pályázat Balatonkenese területén haladjon és valósuljon
meg. A Honvéd Üdülő vonalán ne menjen át Akarattya felé, így a Tompa Mihály utca és a
Matacsalja utca lehet az utolsó érintett terület. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
397/2012.(VIII.21.) 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
pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A jelen ülésen kiválasztandó megvalósíthatósági tanulmányt elkészítő cég
dolgozza át a terveket akként, hogy a pályázat Balatonkenese területén
haladjon és valósuljon meg, a Tompa Mihály és Matacsalja utcák legyenek az
utolsó érintett terület, azok vonalát ne haladja át Balatonakarattya irányába.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról
az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó műszaki ügyintéző - pályázatíró
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Tömör István polgármester:
A megvalósíthatósági tanulmányra benyújtott ajánlatok közül a Happy Bike Kft ajánlatát
javaslom elfogadásra bruttó 4.445.000.- Ft értében. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
398/2012.(VIII.21.) 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 megvalósíthatósági tanulmány készítésére beérkezett árajánlatokkal
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/D-12
kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázathoz
kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány és projektterv elkészítésére megbízza
Happy Bike Kft-t és a tevékenységet bruttó 4.445.000.- Ft értékben megrendeli. A
költséget Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése terhére
biztosítja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződést a benyújtott és
elfogadott árajánlat alapján kösse meg és írja alá.
3. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket
értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró, műszaki ügyintéző
2012. augusztus 30.

Tömör István polgármester:
A tervezésre vonatkozó ajánlatok közül a Hori-Med Kft ajánlatát javaslom elfogadásra
360.000.- Ft Áfa összegben. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
399/2012.(VIII.21.) 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 tervezési munkára beérkezett árajánlatokkal kapcsolatos előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta.
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1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/D-12
kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázathoz
kapcsolódó kerékpáros kiszolgáló épület engedélyezési tervének elkészítésére
megbízza a HORI-MED Kft-t és a tevékenységet 360.000.- Ft + ÁFA értékben
megrendeli. A költséget Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi
költségvetése terhére biztosítja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződést a benyújtott és
elfogadott árajánlat alapján kösse meg és írja alá.
3. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket
értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

2.

Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró, műszaki ügyintéző
2012. augusztus 30.

ISKOLABUSZ ÜZEMELTETÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat javaslata, hogy december 31-ig kössük meg az iskolabusz
üzemeltetésére a szerződést.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy december 31-e után lehetőség legyen elállni, de tanév
végéig kössük meg a szerződést.
Tömör István polgármester:
Én is emellett a javaslat mellett tudok állást foglalni. Aki azzal egyetért, hogy az iskolabusz
üzemeltetésére a Márió Cargo Ker. és Szolg. Bt-vel kössük meg a szerződést 23.000.- Ft /nap +
27 % Áfa összegben. Kerüljön kikötésre, hogy ha 2013. január 1-jétől változik az
iskolafinanszírozás, akkor módosítani tudjuk a szerződést, vagy el tudjunk állni tőle. Aki
ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
400/2012.(VIII.21.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe, illetve a
Kippkopp Óvodába bejáró gyermekek részére iskolabusz üzemeltetésről szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. Az iskola busz üzemeltetésére beérkezett árajánlatok közül Márió Cargo Ker. és
Szolg. Bt. (8183 Enying, Tamási Á. u. 2.), 23.000.- Ft /nap + 27 % Áfa összegre
vonatkozó árajánlatát fogadja el.
2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi
költségvetéséből az iskola busz üzemeltetésére a normafeletti részt biztosítja a
támogatási szerződében foglaltaknak megfelelően.
3. Felhatalmazza a személyszállító vállalkozóval 2012/2013 I. és II. félévére
vonatkozóan az iskolabusz üzemeltetésre vonatkozó szerződés aláírásával Tömör
István polgármestert.
4. Az üzemeltetési szerződésben kéri szerepeltetni, hogy amennyiben 2013. január 1től az intézmények állami finanszírozásában változás következik be, úgy az
Önkormányzat szerződéstől való elállását, illetve annak módosítási lehetőségét
biztosítsa.
5. Utasítja a Pilinszky János Általános Iskola és AMI igazgatóját, hogy a Pilinszky
János Általános Iskola és AMI 2012. évi költségvetésében az iskolabusz
üzemeltetéséhez
szükséges
összeget
szerepeltesse,
és
előirányzatának
módosításáráról intézkedjen.
6. A vállalkozói szerződés elkészítésével megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet
Végrehajtásra határidő:
2012. szeptember 15.
Végrehajtásért felelős:
Tömör István polgármester
Hegyes Zsuzsanna aljegyző
dr. Koczkás Sándor ügyvéd

3.

TÁMOP-3.1.4-12/2. KÓDSZÁMÚ, „INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat támogatta a pályázat benyújtását.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság szintén javasolta a Képviselő-testületnek a pályázaton történő indulást.
Tömör István polgármester:
Aki a határozati javaslat szerint támogatja a pályázat benyújtását, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
401/2012.(VIII.21.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:

1.

2.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú, „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázaton
történő indulásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a
TÁMOP-3.1.4-12/2 kódszámú, „Innovatív iskolák fejlesztése” című pályázati
kiírásra pályázatot nyújtson be, a konstrukció szerinti költségmentességgel.
Megbízza a polgármestert, hogy az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 5.
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró - műszaki ügyintéző

Sörédi Györgyné képviselő az ülésről távozott 19,15 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

III.
NAPIREND UTÁN:
Képviselői kérdések, észrevételek:
Lengyel János képviselő:
Szeretném kérdezni, hogy az akarattyai MÁV építkezéssel mi a helyzet?
Tömör István polgármester: A mai napon történtek meg az állapotfelmérések.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ugye a szerződésben benne lesz a biztosíték arra, hogy kártérítést nem indíthatnak ellenünk,
viszont a garanciákat kérjük az önkormányzati ingatlanon történő helyreállításra?
Tömör István polgármester: Ha lesz szerződés, akkor igen.
Miklós Péter képviselő: Úgy gondolom, hogy a szerződést nekünk kellene megfogalmazni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek, ezt az önkormányzatnak kell előkészíteni.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy a területet adjuk bérbe nekik kedvezményesebben, ha már az augusztus 21-ét
megvárták a munkakezdéssel.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Erről már határozatot hoztunk.
Miklós Péter képviselő:
Kell szerződést kötnünk? Azért kérdezem, mert ha korábban kezdték volna a munkálatokat,
akkor sem kellett volna szerződés. A szerződésbe kell belefogalmazni a kitételeket.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A mi területünkön végzi a munkát, tehát kell szerződés.
Kiss Tamás Részönkormányzat kültag:
Az említett állapotfelmérésbe az önkormányzat valamelyik dolgozója is részt vesz?
Tömör István polgármester: Az előzőben részt vett, a mostaniban már nem.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Ki foglalkozik az üggyel a hivatalból?
Tömör István polgármester:
Tóth Emese és Gajdos Béla voltak jelen az előző felmérésnél.
Gajdos Béla műszaki ügyintéző: Fénykép és videofelvétel készült a felmérésről.
Miklós Péter képviselő:
Augusztus 30. napjára van kitűzve a soron következő képviselő-testületi ülés, és úgy tudom,
hogy a pénzügyi csoport nem lesz kész a munkaterv szerinti anyaggal. Ennek nem a
szabadságolás az oka?
Tömör István polgármester:
Lehet, hogy ez is az oka, de a beszámolónak az a feltétele, hogy a MÁK véleményezze.
Egyébként szeptember 15-e a határidő.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Azért szeptember 15-e a határidő, mert augusztus végén kellene, hogy tárgyalja az
önkormányzat és nem rendkívüli ülésen. Ezt most már próbáld meg légy szíves karban
tartani, hogy ne legyen minden héten testületi ülés. Ez az Andrea felelőssége, és ha nincs
augusztus 30-án anyag, akkor azért a felelősök a jegyző és a pénzügyi csoportvezető.
Miklós Péter képviselős:
Tegyük át szeptember elejére az augusztus 30-ára tervezett ülést, javasolnám.
Tömör István polgármester: Szeptemberben mikorra lenne javaslat?
Kurucz Henrietta képviselő: Szeptember 13-a, csütörtök a javaslatom.
Lengyel János képviselő:
Előtte nap, 12-én, szerdán 17 órakor pedig javaslom a Pénzügyi Bizottság és a
Részönkormányzat ülést megtartani együttes ülésen.
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Kurucz Henrietta képviselő:
A kulturális- és szociálpolitikai bizottság ülésére pedig 2012. szeptember 11-én 17 órát
javaslok.
Tömör István polgármester:
Aki a tervezett munkatervtől eltérően egyetért azzal, hogy 2012. szeptember 13. napjára
legyen összehívva a képviselő-testületi ülés, 2012. szeptember 12-én összevont Pénzügyi
Bizottság és Részönkormányzat ülés 17 órától, valamint 2012. szeptember 11-én 17 órától
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülés, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
402/2012.(VIII.21.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő
képviselő-testületi ülése, illetve bizottságainak ülései időpontját – a korábban
elfogadott munkatervtől eltérve - az alábbiak szerint határozza meg:
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülése:
2012. szeptember 11., kedd 17 óra
Pénzügyi Bizottság és Településrészi Önkormányzat együttes ülése:
2012. szeptember 12., szerda 17 óra
Képviselő-testületi ülés:
2012. szeptember 13., csütörtök 16 óra.
Az üléseken a munkaterv szerint 2012. augusztus 30., illetve 2012. szeptember 27.
napjára tervezett napirendeket tárgyalja.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével és az érintettek értesítésével.
Határidő:
értesítésre: azonnal, majd az ülések időpontjai szerint
Felelős:
Tömör István polgármester
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 19,31 órakor bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

Hetyeiné Bors Ildikó
igazgatási csoportvezető
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Vatics Erzsébet
településstratégiai tanácsnok

Lengyel János
képviselő
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