Szám: 27/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Pilinszky János Általános Iskola és AMI
Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 10.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
(17,05 órától)

Tanácskozási joggal megjelent:
Hegyes Zsuzsanna
Jelen van továbbá:

aljegyző

22 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 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirend megtárgyalására.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
413/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 13. napján
megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
3.

TÁJÉKOZTATÓ

4.
5.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
TILTOTT KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET

AZ

ÖNKORMÁNYZAT

2012.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I.

FÉLÉVI

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

MEGALKOTÁSA

6.
6. 1.

VEGYES ÜGYEK
A KIPPKOPP BÖLCSŐDE ÉS TÁTORJÁN BÖLCSŐDE GAZDASÁGOSABB ÜZEMELTETÉSI
LEHETŐSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA
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6. 2.

BALATONVILÁGOS ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT, NORMATÍVA FELETTI ISKOLA FENNTARTÁSI
HOZZÁJÁRULÁSÁNAK ÁLLÍTÓLAGOS TÚLFIZETÉSE - MIKLÓS PÉTER KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

6. 3.

A BALATONAKARATTYA, SZENT I. U. 1. SZÁM ALATTI LAKÁS FŰTÉSI RENDSZERÉNEK ÉS A
BALATONKENESE, ÓVODA U. 8. SZÁM ALATTI RENDELŐ KÖZMŰVEINEK KÜLÖN MÉRŐÓRÁVAL
TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

6. 4.
6. 5.
6. 6.

TÁNCSICS UTCAI ORVOSI RENDELŐ BEJÁRATI AJTAJÁNAK ÁTALAKÍTÁSÁHOZ ÁRAJÁNLAT
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
BALATONKENESE,
VAK
BOTTYÁN
STRAND
MELLETTI
PAVILONSOR
FORGALOMSZABÁLYOZÁSA

6. 7.
6. 8.

JÓZSEF A. UTCAI JÁTSZÓTÉR ELÉ 2 DB FORGALOMLASSÍTÓ „FEKVŐRENDŐR” KIHELYEZÉSE
B.KENESE 397/7 HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ERDŐBEN LÉVŐ 9 DB VESZÉLYESEN
MEGDŐLT AKÁCFA KIVÁGÁSA

6. 9.

BALATONKENESE ÓVODA PARK ÉS BALATONAKARATTYA, RIANÁS UTCA VONATKOZÁSÁBAN
FAKIVÁGÁS MIATT FAPÓTLÁSRÓL TÁJÉKOZTATÁS

6. 10. GALAMBOS IMRE – NEFELEJCS UTCA FELBONTÁSI ÜGYE
6. 11. PLESCHINGER GYULA ÉS TÁRSAI 02/13 HRSZ-Ú INGATLAN BELTERÜLETBE CSATOLÁSA KORMÁNYHIVATAL ÁLLÁSFOGLALÁSÁVAL KIEGÉSZÍTVE
6. 12. 2012 ÉVI KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉS
6. 13. SZÉCHENYI UTCA PÁLYÁZAT BEFEJEZÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS
6. 14. DÉL-BALATON ÉS SIÓVÖLGYI KONZORCIONÁLIS SZERZŐDÉS
6. 15. DÉL-BALATON REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁSHOZ CSATLAKOZÁS
6. 16. 2767 HRSZ.-Ú INGATLAN SPORTCÉLÚ FUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI HASZNÁLATBA ADÁSA
BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI JELLEGGEL A MAGASPART KÖZHASZNÚ SZABADIDŐ ÉS
SPORTEGYESÜLET SZERVEZET RÉSZÉRE
6. 17. DENDÖRFER ZOLTÁNNÉ INGATLAN FELAJÁNLÁSA
6. 18. GÁCS ATTILA KÉRELME – BEZERÉDJ STRAND TEHER KAPU NYITÁS
6. 19. NAGY TIBOR KÉRELME – HÍRLAPÁRUSÍTÓ PAVILON BÉRLETI DÍJ
6. 20. BAGI ZOLTÁN INGATLAN FELAJÁNLÁSA
6. 21. PEKLI MÁRTON INGATLAN VÉTELI KÉRELME
6. 22. DR. NAGYNÉ TÖRŐCSIK EDIT KÖZTERÜLET-BÉRLETI SZERZŐDÉS (LIDÓ STRAND)
6. 23. BAHART RÉSZVÉNYEK ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁNAK FELAJÁNLÁSA - SZÁNTÓD
6. 24. MB 55 BT ÜGYÉBEN MÉRNÖKI KAMARA MEGKERESÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS
6. 25. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI JAVASLATAI
6. 26. BALATONAKARATTYÁN KÖZMEGHALLGATÁS IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA – LENGYEL
JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY
6. 27. 2012. ÉVI LOMTALANÍTÁSRA TETT JAVASLAT MEGTÁRGYALÁSA
6. 28. LABDARÚGÓ KLUB KÉRELME
6. 29. RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁMOGATÁSI KÉRELME
6. 30. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁMOGATÁSI KÉRELME
6. 31. A „BALATONFŰZFŐ ÉS TÉRSÉGE TŰZVÉDELMÉÉRT” KIEMELTEN KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUM ELNÖKÉNEK MEGKERESÉSE AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZÜNTETÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN

6. 32. HORVÁTH JÓZSEF ALSÓRÉTI ÜDÜLŐEGYESÜLET VEZETŐJÉNEK MEGKERESÉSE
6. 33. BRINGA PÁLYÁZATRÓL TÁJÉKOZTATÁS

Tömör István polgármester ezt követően jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja az együttes
üléshez hasonlóan Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Miklós Péter képviselőt.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
414/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 13. napján
megtartott Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna
alpolgármestert és Miklós Péter képviselőt jelöli ki.

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
3.

TÁJÉKOZTATÓ

AZ

ÖNKORMÁNYZAT

2012.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

I.

FÉLÉVI

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet és megállapítást nyert, hogy a táblázat összeállítása a
Magyar Államkincstár előírása alapján történt, viszont a bizottságok évről évre kérik, hogy olyan
táblázatokat szeretnének látni, amiket a számvitelben kevésbé jártasok is át tudnak tekinteni. A
beszámoló szöveges része az eddig kézhez kapott anyagok közül talán az egyik legrészletesebb
volt, ez ellen nem volt kifogása a bizottságnak. A táblázatokra visszatérve: azokat nem tudta
elfogadni a bizottság, de kértük, legyen írásbeli tájékoztató arról, hogy a táblázatokban mit mivel
kell összevetni. A TSZSZI költségvetését nézve: az „idősek otthona pályázat” a TSZSZI
költségvetésében van elszámolva, holott ez önkormányzati beruházás. Az eredeti költségvetésben
is így lett megjelenítve, ez csak egy megjegyzés volt jelzésképp, hogy a végelszámolásnál a
megfelelő helyen kellene szerepeltetni. A pénzügyi csoporttól kérte a bizottság, hogy a
következőkben a rendeletmódosításoknál ne csak az legyen hangoztatva, hogy milyen jogszabály
szerint kell összeállítani, hanem belső használatra alkalmas táblázatokat is kapjunk kézhez. Úgy
tudom, a korábbi Képviselő-testületeknek is voltak problémáik ezzel kapcsolatban. A szavazás
eredménye alapján nem javasolta a bizottság elfogadásra a beszámolót, mert szóbeli tájékoztatást
nem fogadtak el, de az írásos kiegészítést most kaptuk meg. (A magam részéről én megtettem,
hogy tájékozódtam a pénzügyi csoportnál a beszámoló adataival kapcsolatban, de a bizottság többi
tagjai nem tudták megtenni, ezért volt az említett bizottsági észrevétel.)
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat is tárgyalta a beszámolót és a vélemény szintén az volt, hogy a
táblázathalmaz értelmezhetetlen. Az írásos része eléggé átfoglalta az egészet, de a táblázatokat is
szeretnénk tanulmányozni. A Részönkormányzat sem javasolta elfogadásra a beszámolót.
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Tömör István polgármester:
Azért most kapták meg a képviselők a tájékoztató anyagot, mert tegnap éjszakába nyúló bizottsági
ülésen kérték. Dicséretes dolog, hogy Miklós Péter képviselő érdeklődött a pénzügyi csoportnál,
de amennyiben kívánják, írásos tájékoztatót kaphatnak a későbbiekben is. Akinek ezzel, vagy a
következőkkel kapcsolatban kérdése van, tegye meg, hogy a pénzügyre ellátogat és érdeklődik.
Kurucz Henrietta képviselő:
Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a testületi anyagot az SZMSZ-ben foglaltakkal
ellentétben péntek délután egy órakor kaptuk meg, a hétvégén nincsenek a hivatalban, hétfőn én
dolgoztam, kedden a bizottsági ülésen szembesültünk ezekkel a problémákkal. A létszámadatokat
is kértük, hogy legyenek javítva. A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság csak továbbtárgyalásra
javasolta az anyagot. Kérem jegyzőasszonyt és polgármester urat, hogy az SZMSZ-ben foglaltak
szerint küldjék meg az anyagokat. Az utolsó pillanatban készült el a pénzügyi beszámoló és tele
van hibával.
Lengyel János képviselő:
Megjegyzem, hogy a bizottságokban vannak szakemberek, de nekik is nehezen értelmezhetőek
voltak ezek a táblázatok.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja az önkormányzat 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
415/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Város
Önkormányzatának 2012. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót nem fogadta el.

4.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, a rendeletmódosítás tervezetet elfogadásra javasolta –
azzal a kitétellel, hogy az említett „idősek otthona pályázat” tételét helyesbíteni kell.
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Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat is tárgyalta a rendelettervezetet és úgy határozott, hogy nem javasolja
elfogadásra.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság továbbtárgyalásra javasolta a rendeletmódosítást.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításával,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem alkotta meg
rendeletét az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) rendeletének
módosításáról.
Sörédi Györgyné képviselő az ülésre megérkezett 17,05 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
Mivel a minősített szavazat nincs meg a rendeletalkotáshoz, a következő ülésen újra tárgyaljuk a
napirendet.

5.

TILTOTT KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET
MEGALKOTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Javasolta a Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat, hogy meg kell alkotni a rendeletet, kérdés
volt ezzel kapcsolatban, hogy a szemetelés és a tűzgyújtás szerepel-e az alaprendeletben?
Hegyes Zsuzsanna aljegyző:
Az összes tényállást kigyűjtjük és a következő ülésre a testület elé terjesszük.
Miklós Péter képviselő:
Ebben az esetben javaslom, hogy ezt vegyük le a napirendről.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a javaslatot, hogy a tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló
rendelet megtárgyalását levegyük a napirendről, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
416/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tiltott közösségellenes
magatartások szabályozásáról” szóló rendelet megtárgyalását levette napirendjéről.

6.
6. 1.

VEGYES ÜGYEK.
A KIPPKOPP BÖLCSŐDE ÉS TÁTORJÁN BÖLCSŐDE GAZDASÁGOSABB ÜZEMELTETÉSI
LEHETŐSÉGÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Csak köszönni tudjuk a bölcsődék vezetői részéről készített kimutatást, de javaslatokkal teletűzdelt
anyagokat szerettünk volna. Minden idilli állapotnak van feltűntetve, viszont már régóta
beszélünk róla, hogy az önkormányzat költségvetése miatt olyan gazdasági kimutatást készítsünk,
mintha a kettő helyett egy összevont csoport lenne. Amíg a számokat nem tudjuk, addig dönteni
nem tudunk.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat is tárgyalta a napirendet, egyetért a Pénzügyi Bizottság elnöke által
elmondottakkal. A colori bölcsőde január 1-től történő megszüntetése a javaslat, kérjük a támogató
Papkeszi és Berhida önkormányzatát, nyilatkozzon arról, hogy átveszi-e a bölcsőde üzemeltetését.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság javaslata a Mókuska Bölcsőde kapcsán: hozzunk
határozatot, hogy Papkeszi és Berhida vállalják-e az üzemeltetés költségeit és átveszik-e Kenesétől,
mert nem szeretnénk tovább üzemeltetni. A bölcsődei csoportok összevonásával kapcsolatban
kaptam jelzéseket, hogy meg szeretnénk szüntetni a bölcsődét, nem volt erről szó, hanem
átszervezésről van szó. Ennek szigorú szabályai vannak, a jövő év szeptemberétől lenne szó erről,
illetve a szülői munkaközösséggel és az érintettekkel egyeztetve. Nem akarjuk a gyerekeket kitenni
az utcára, a három évet betöltöttek menjenek az óvodába, illetve a kenesei gyerekek felvétele
élvezzen előnyt. Ha van hely, akkor a más településekről is jöhetnek természetesen.
Továbbgondolást, további számításokat igényel az intézményvezetőkkel, a pénzügyi csoporttal
összefogva előre gondolkodva a megvalósításról. Javaslom, hogy határozatot ne hozzunk, hanem
további számításokat készítsünk.
Tömör István polgármester:
Tehát a bizottság újabb számításokat javasol arra vonatkozóan, hogy egy gyermek bölcsődébe való
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ellátása mennyibe kerül mindkét bölcsődében, illetve az intézményvezetők javaslatai a két
intézmény között hogy racionalizálhatók.
Miklós Péter képviselő:
A mostani üzemeltetést kell összevetni azzal, hogy ha egy bölcsődei csoportot tartanánk el és az
óvodában csak óvodai ellátás lenne.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyetértünk ezzel a javaslattal, kézfeltartással szavazzunk.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
417/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KIPPKOPP
Bölcsőde és a TÁTORJÁN Bölcsőde üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta.
1.

2.

A képviselő-testület a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében újabb számítások elvégzését
kéri egy gyermek bölcsődében való ellátására vonatkozóan, illetve ha egy bölcsődei
csoportot üzemeltetnek és az óvodában csak óvodai ellátás lesz, ennek számításait kéri
összevetni a jelenlegi állapottal.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István a polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Hegyes Zsuzsanna aljegyző

Végrehajtási határidő:

Thury Attiláné óvodavezető
Hollósiné Kovács Ildikó Tátorján Kft. ügyvezető
folyamatos

Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Mókuska Bölcsődét nem kívánjuk üzemeltetni 2013. január 1-től és
nyilatkozatot kérjünk Papkeszi és Berhida önkormányzataitól, hogy kívánják-e a továbbiakban a
bölcsődét üzemeltetni, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
418/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátorján – szociális
Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett „Mókuska”
Bölcsődével kapcsolatban az alábbi határozatot hozta.
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1. A Képviselő-testület a Papkeszi községben működő „Mókuska” Bölcsődét 2013. január
1. napjától nem kívánja tovább üzemeltetni.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy Papkeszi Község és Berhida Város
Képviselő-testületeit a határozatról értesítse, továbbá kérjen tőlük nyilatkozatot arra
vonatkozóan, hogy a Mókuska Bölcsődét kívánják-e a továbbiakban Önkormányzataik
által üzemeltetni.
3. Kéri, hogy a 2004. június 28-án kelt konzorciumi szerződés alapján az elszámolás
történjen meg.
Határidő:
Felelős:

6. 2.

2012. december 31.
Tömör István polgármester
Hollósiné Kovács Ildikó Tátorján Kft. ügyvezető

BALATONVILÁGOS ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT, NORMATÍVA FELETTI ISKOLA FENNTARTÁSI
HOZZÁJÁRULÁSÁNAK ÁLLÍTÓLAGOS TÚLFIZETÉSE - MIKLÓS PÉTER KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Mindenképp át kell számoltatnunk független szakértővel az ügyet, javaslom, hogy az árajánlatot
szavaztassa meg a polgármester.
Miklós Péter képviselő:
Az indítványomra az írásos válaszadást nem tartom bőségesnek, a pénzügyi csoport vezetőjétől
kaptunk egy levelet, de ennél sokkal részletesebb tájékoztatást kellene kapni a Képviselőtestületnek erről. Rengeteg dolog megfogalmazódott a Pénzügyi Bizottság ülésén, a normatíva
igénylések, számlafizetések összevetése, stb. Nem volt egy kézben és irányítva ez a dolog, de nem
is biztos, hogy így van, mert Balatonvilágosról sincs ilyen anyag, hogy ezt ők követelik.
Tudomásom szerint az itteni pénzügyi csoport általi számítás alapján derült ki ez az összeg.
Tudom, hogy nem a mostani pénzügyi csoport vezetője idejében történtek ezek a dolgok, de
vannak köztisztviselők, illetve könyvvizsgáló, aki ebben tudna dolgozni. Nem biztos, hogy külső
szakértőt kellene foglalkoztatni, de amennyiben külső szakértőt bízunk meg, Balatonvilágossal
közösen kellene viselni ennek a terhét.
Tömör István polgármester:
Nem egyedül Balatonkenese Pénzügyi Csoportja számolta ki, hanem Balatonvilágos Pénzügyi
Csoporttal közreműködve jutottak erre az eredményre.
Sörédi Györgyné képviselő:
Péter javaslatát jónak tartom, de nem tudom, hogy tételesen átvizsgálták-e közösen, hogy évente
milyen tételek jelentkeztek a normatíván felül. Nem észrevételezték az évek folyamán az eltérést,
mindkét helyen lehetnek hibák.
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Miklós Péter képviselő:
A két Pénzügyi Csoport valóban egyeztetett, Balatonkenese részéről nem kevesebbet fizettünk,
(tehát a költség nem volt kisebb), hanem a pluszban lehívott normatíva került bele Balatonkenese
költségvetésének vérkeringésébe és nem figyelt senki rá, hogy a plusz normatívát akkor kellett
volna visszautalni. De még írásos anyagot nem láttam, hogy tényleg így van-e.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az egész nem tiszta és nincs írásos anyag, a bizottsági ülésen is felhívtam a polgármester úr
figyelmét a problémára. Nem lehet csinálni, hogy 30-40 milliókkal dobálózunk, aljegyzőasszony
figyelmét is felhívom erre. Polgármester úr javaslatát támogatom, mert ez már nem egy hónapos
ügy, januártól húzódik. Ha a Pénzügyi Csoport nem tudott kimutatni semmit, viszont egy
független szakembert támogatni kell, aki átvizsgálja, mert közeledik a követelésük a 40 millió felé.
Csak úgy tudjuk kimutatni, hogy Kenese kiszámlázott-e mindent, ha szakember átvizsgálja. A
most tárgyalt rengeteg dokumentációkkal járó kiadások is százezres tételek, ilyeneket nem látunk
kiszámlázva. Polgármester úr javaslatát támogatom a független szakértő megbízásában. A szakértő
Balatonvilágossal közösen történő megfizetésével maximálisan egyetértek, aljegyzőasszonytól
kérdezem, ha azt mondják, hogy nem, ettől viszont annyiban változik, hogy Balatonkenese lesz a
megbízó önállóan?
Hegyes Zsuzsanna aljegyző:
Saját döntésük, de meg lehet őket keresni.
Tömör István polgármester:
Somlai Mária javaslata alapján 25 napra biztosítanánk összeget, ha kevesebb időt vesz igénybe,
akkor persze az lesz kifizetve.
Miklós Péter képviselő:
Egyösszegű szerződést nem lehetne kötni a vállalkozóval? (Azért kérdezem, mert elfogadott tény,
hogy egy önkormányzattal szemben mindenkinek vastagon fog a ceruzája.) Ez miatt kértem, hogy
a Pénzügyi Csoport is egészítse ki a kimutatást.
Kurucz Henrietta képviselő:
Megjegyzem, hogy a leigényelt normatívákat a belső ellenőr által is ellenőrzésre került.
Lengyel János képviselő:
Komoly elszámolás lesz, külön kell venni Kenesét Világostól, ez óriási munka – ezért úgy
gondolom, megéri egy komoly pénzügyi szakembert megbízni.
Tömör István polgármester:
Szavazásra teszem fel Somlai Mária egyéni vállalkozó árajánlatát 25.000.- Ft + Áfa / nap összegben,
25 munkanapra, a maximális megbízási díjat bruttó 793.750.- Ft összegben. Aki ezzel a javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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419/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese
– Balatonvilágos Közoktatási Intézményi Társulás kapcsán 2009-2010-2011. évek pénzügyi
elszámolásának elvégzésére adott árajánlatot és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a benyújtott árajánlat alapján megbízza Somlai Mária egyéni
vállalkozót (cím: Székesfehérvár, József A. u. 21. V/14., adószám: 63738975-3-27.) a
Balatonkenese – Balatonvilágos Közoktatási Intézményi Társulás 2009-2010-2011. évek
pénzügyi elszámolásának elvégzésével maximum 25 munkanapra.
2. A feladat elvégzésére megjelölt 25.000.- Ft + Áfa / nap összegű árajánlatot elfogadja, a
maximálisan kifizethető megbízási díjat bruttó 793.750.- Ft összegben állapítja meg.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket értesítse és
felhatalmazza a megbízási szerződés aláírásával.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

6. 3.

értesítésre: azonnal, szerződés megkötésére: 2012. október 10.
Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

A BALATONAKARATTYA, SZENT I. U. 1. SZÁM ALATTI LAKÁS FŰTÉSI RENDSZERÉNEK ÉS A
BALATONKENESE, ÓVODA U. 8. SZÁM ALATTI RENDELŐ KÖZMŰVEINEK KÜLÖN MÉRŐÓRÁVAL
TÖRTÉNŐ ELLÁTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat javasolta, amennyiben lehetséges, keressük meg a fűtéskorszerűsítésre kiírt
pályázatokat. A gyerekorvos által leírtakat nem tudjuk elfogadni, ezért nem javasoljuk a szerződés
módosítását.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta a napirendet, hasonló volt a javaslat: csak a következő évi
költségvetésben lehetséges Akarattyán az emeleti lakások fűtéskorszerűsítésének szerepeltetése. A
gyermekorvos a szerződést ismerte, amikor aláírásra került, így a szerződésmódosítást nem
javasoljuk. A Városgondnokság pedig minden lehetőséget kimerített, az elmérőket felszerelte.
Tömör István polgármester:
A javaslatok alapján aki azzal egyetért, hogy a Balatonakarattya, Szent István utcában a
fűtésrendszer korszerűsítésére és a doktornővel történő szerződésmódosításra ne kerüljön sor,
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
420/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Balatonkenese, Szent I. u. 1/A. szám alatti önkormányzati lakás fűtésének
korszerűsítésével kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a lakások fűtésmegosztását, önálló mérőórák felszerelését forráshiány
miatt nem támogatja.
2. A gyermekorvossal megkötött szerződés módosítását nem támogatja.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István a polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezető
2012. szeptember 30.

Lengyel János képviselő:
Kérlek polgármester úr, hogy a pályázatfigyelést szavaztasd meg, mert jó volna, ha találnánk
pályázatot az orvosi rendelők hőszigetelésére, fűtéskorszerűsítésére. Ha pályázaton az idén
nyerünk is, de az úgyis a jövő évben fog realizálódni.
Tömör István polgármester:
Ha kívánod, megszavaztatom, de a többi intézményben is mindenhol elavultak a rendszerek.
Figyeljük a pályázatokat.
Sörédi Györgyné képviselő:
Véleményem szerint nem kellene hozni erre határozatot, mert volt több KEOP-os pályázat is, amin
nem vettünk részt, mert nem volt száz százalékos támogatottságú.
Tömör István polgármester:
Én is így gondolom, mindemellett ezekre a pályázatokra fel kell készülni. A megjelenő pályázatra
kellően felkészülten kell indulni, de egy felmérés, tervezés, mind pénzbe kerül, erről kellene
döntést hozni.
Kurucz Henrietta képviselő:
Ha jól emlékszem, jó egy éve volt egy cég, aki a közintézmények energetikai felmérését elvégezte.
Meg van ez az anyag?
Tömör István polgármester:
Az említett cég részéről nem adtak át anyagot, akkor fogják átadni, ha lesz megfelelő pályázat és
ők lesznek vele megbízva.
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Kurucz Henrietta képviselő:
Egy közintézménynél ezek a felmérések milliós nagyságrendű összegeket tesznek ki.
Tömör István polgármester:
Az épületeket felmérték: a hivatalt, az iskolát, a kultúrházat, az orvosi rendelőket. Ezekkel a
felmérésekkel ők rendelkeznek, de mi még nem. A Tenderauditorról beszélünk, ők kértek fel egy
céget.
Miklós Péter képviselő:
Nem azért tették meg a felmérést, mert volt egy pályázat? Megjegyzem, Kenese valahogy mindig
az utolsó pillanatban adja be a pályázatát mindenre és ezért forráshiány miatt elutasításra kerül.
Tömör István polgármester:
Erre mondtam, hogy ha valamire pályázni szeretnénk, legyenek elképzeléseink, és lehetőleg az
első pályázatbenyújtók között legyünk. Kívántok-e határozatot hozni arról, hogy figyeljük a
pályázatokat?
Lengyel János képviselő: Elállok a javaslattól.
Sörédi Györgyné képviselő:
Javaslom, hogy a következő évi költségvetésbe építsük be a korszerűsítések felmérésének
elkészíttetését.
Tömör István polgármester:
Bízzatok meg engem és a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjünk be árajánlatokat az épületek
hőtechnikai felmérésére.
Miklós Péter képviselő:
Emlékeztetnék mindenkit, hogy a költségvetésben a Kultúra Háza és a Polgármesteri Hivatal
terveztetésére különítettünk el összeget.
Tömör István polgármester: De az akarattyai orvosi rendelőre nincs elkülönített összeg.
A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

6. 4.

TÁNCSICS UTCAI ORVOSI RENDELŐ BEJÁRATI AJTAJÁNAK ÁTALAKÍTÁSÁHOZ ÁRAJÁNLAT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Bejelentem a napirendre vonatkozó érintettségemet és nem kívánok szavazni az ügyben.

12

A Képviselő-testület az érintettség bejelentését határozat nélkül, egyhangúlag tudomásul vette.
Tömör István polgármester:
A bejárati ajtón jó lenne, ha lenne nyitható ablak, erre árajánlatot kértek be a Polgármesteri Hivatal
dolgozói, az ezek közül az Ada Bau Kft. árajánlata a kedvezőbb.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság elfogadta a felsorolt érveket, - bár kérdés volt, hogy az előző ajánlatkérés
miért nem így történt. Javaslat, hogy a nyitható ablak legyen beépítve.
Kurucz Henrietta képviselő:
Úgy gondolom, nem az a kérdés, hogy indokolt-e a nyitható ablak, hanem az volt a hiba, hogy
miért nem az elején történt így a felmérés? Véleményem szerint nem az orvos és az asszisztencia
dolga, hogy megnézze a beépítendő nyílászárókat. - Most ez egy újabb plusz kiadás.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Megjegyzem, hiányolom a felelősségre vonásokat. Mást se hallunk, hogy a hibákat felsorolják, a
felelősöket pedig nem jelölik meg, nem vonják felelősségre.
Sörédi Györgyné képviselő:
Amikor ez az ajtó beszerelésre került, akkor nem merült fel, hogy miért ilyen ajtót szerelnek be később derült ki a probléma.
Tömör István polgármester:
A határozati javaslat alapján aki az Ada-Bau Kft. bruttó 77.656.- Ft összegű ajánlatát elfogadja a
hitelkeret terhére, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással (1 fő, Kurucz Henrietta
képviselő nem szavazott) meghozta a következő határozatot:
421/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonkenese, Táncsics M.
utca 3. szám alatti, 722 hrsz.-on található Orvosi rendelő bejárati ajtajának nyitható
ablakokra történő átalakítása tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Balatonkenese, Táncsics M. utca 3. szám alatti, 722 hrsz.-on található Orvosi rendelő
bejárati ajtajának nyitható ablakokra történő átalakításához bruttó: 77.656,- Ft összegért az
ADA-BAU Kft. 2012. 07. 31-én kelt árajánlatban szereplő műszaki paraméterekkel, a
hitelkeret terhére hozzájárul.
2. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Tömör István
polgármestert, hogy a Balatonkenese, Táncsics M. utca 3. szám alatti, 722 hrsz.-on található
Orvosi rendelő bejárati ajtajának nyitható ablakokra történő átalakítása végett a
vállalkozási szerződést az ADA-BAU Kft.-vel (8200. Veszprém, Ács u. 13.) a az árajánlatban
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szereplő tartalommal kösse meg. Megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy a
szerződéstervezetet készítse el.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós városüzemeltetés
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
- értesítésre: 2012. szeptember 20.
- szerződés megkötésére: 2012. szeptember 30.

Végrehajtási határidő:

6. 5.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Ideálisnak ítélt pályázati lehetőség, mert előfinanszírozott pályázatról van szó. A bizottság
javasolta, hogy az „amatőr művészeti találkozó, kiállítások, fesztiválok témakörben” kiírt
pályázaton 4 millió forint összegre pályázzon az intézmény.
Tömör István polgármester:
Aki a határozati javaslat alapján hozzájárul a pályázaton való részvételhez az 1. a) pontban 4 M Ft,
az 1. b) és c) pontban 2-2 M Ft, összesen 8 M Ft összegben, és a nevezési díj összeg nélkül kerüljön
bele a határozatba – kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
422/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Közművelődési Intézmény és
Könyvtárnak a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma által kiírásra került
pályázaton való részvételével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő- testület hozzájárul a Közművelődési Intézmény és Könyvtárnak a Nemzeti
Kulturális Alap Közművelődés Kollégiuma által kiírásra került pályázaton való
részvételéhez az alábbi témakörökben:
a) Amatőr művészeti találkozó, kiállítások, fesztiválok témakörben,
b) Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta 6 órás
szakmai tartalom, min. 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjának, valamint
az élő népművészet alkotótáborainak megvalósítására, szakmai továbbképzéseinek
lebonyolítására,
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2.

3.
4.
5.

c) Rendszeresen megvalósítandó táncházi programok, amelyek a megvalósítási időszakon
belül legkevesebb 6 alkalommal, illetve heti- havi rendszerességgel kerülnek
megrendezésre, játszóházakkal és kézműves foglalkozásokkal összekapcsolva.
A pályázatok támogatási összegének mértéke: 1. a) pontban leírt pályázat esetében: 4 millió
forint, 1. b) és 1. c) pontban leírt pályázatok esetében: pályázatonként 2 – 2 millió forint
(összesen: 8 M Ft).
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, 0 % önrésszel,
2013. január 1-től 2013. augusztus 31-ig történő megvalósítással.
A Képviselő-testület a nevezési díjak megfizetését a Közművelődési Intézmény és Könyvtár
költségvetésének terhére vállalja.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse, valamint Győrfi Károlyné intézményvezetőt, hogy a pályázatot
készítse el és nyújtsa be.

Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

6. 6.

BALATONKENESE,

Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
értesítésre: azonnal,
pályázat benyújtására: 2012. szeptember 27.

VAK

BOTTYÁN

STRAND

MELLETTI

PAVILONSOR

FORGALOMSZABÁLYOZÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság véleménye, hogy több éve kialakult gyakorlatot ne változtassunk, a forgalmi
rend ne változzon.
Tömör István polgármester:
Az elhangzott javaslat alapján az előterjesztés szerinti kettes határozati javaslatot teszem fel
szavazásra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
423/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Matacs Kft.
képviseletében Frecskay István Vak Bottyán strand melletti pavilonsorra gépjárművel
való behajtás tárgyú kérelme alapján készített előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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1./ Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balatonkenese, Vak Bottyán strand melletti pavilonsor 3705 hrsz-ú önkormányzati terület
forgalomszabályozásához az előzőekben kihelyezett Mindkét irányból behajtani tilos közúti
jelzőtábla, valamint oszlopok eltávolításával áruszállító gépjármű forgalom élé történő
megnyitásához nem járul hozzá.
2./ Továbbá az előzőekben a Vadkacsa étterem elé a 3705 hrsz-ú önkormányzati területre
gépjárművel való bejutást gátló oszlopok és a Mindkét irányból behajtani tilos közúti
jelzőtábla fennmaradásához hozzájárul.
3./ Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós ügyintéző
értesítésre: 2012. szeptember 30.

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester 18,03 órától szünetet rendel el.
A Képviselő-testület a szünetet követően 18,24 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Tömör István polgármester:
Jelezni szeretném, hogy a költségvetés rendeletmódosítás szavazása közben érkezett meg Sörédi
Györgyné képviselőtársunk, akinek a jelenlétét a szavazatok számlálásakor nem vettem
figyelembe. Javasolnám, hogy újra vegyük napirendre az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
módosítását. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
424/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének módosítása” tárgyú napirend újra felvételét elutasította.

6. 7.

JÓZSEF A. UTCAI JÁTSZÓTÉR ELÉ 2 DB FORGALOMLASSÍTÓ „FEKVŐRENDŐR” KIHELYEZÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a Városgondnokság által kivitelezhető aszfalt burkolatú
fekvőrendőr és a hozzá tartozó táblák kihelyezése a következő évi költségvetés terhére legyen
megvalósítva, mert a téli időszakban nem lesz nagy forgalom és ezért nem lesz zavaró.
Tömör István polgármester:
A második határozati javaslatot teszem fel szavazásra, a 2013. évi költségvetés terhére a
fekvőrendőr és a jelzőtáblák kihelyezése esetében is. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
425/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Balatonkenese,
József A. utcai játszótér elé 2 db forgalomlassító „fekvőrendőr” kihelyezése tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./ Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balatonkenese, József A. utcában a játszótér elé (az utcára merőleges kerítések vonalába) 2
db. forgalomlassító „fekvőrendőr” kihelyezéséhez, Balatonkenese Városgondnoksága
részéről adott árajánlat alapján aszfalt anyagból 77.480,- Ft.+ 27% Áfa = 98.400,- Ft.
költségviselésével a 2013. évi költségvetés terhére hozzájárul.
2./ Valamint 2 db „Egyéb veszély” közúti jelzőtábla tábla + kiegészítő tábla kihelyezéséhez
23.920,- Ft + 27% Áfa = 30.378,- Ft költségviselésével a 2013. évi költségvetés terhére
hozzájárul.
3./ Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
4./ Megbízza Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetőjét a fekvőrendőrök és táblák
kihelyezésére.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós ügyintéző
Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetője
2012. szeptember 30.
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6. 8.

B.KENESE 397/7 HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ERDŐBEN LÉVŐ 9 DB VESZÉLYESEN
MEGDŐLT AKÁCFA KIVÁGÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat véleménye, hogy a Városgondnokságnak van megtakarítása a
beruházásoknál felújításoknál a sporteszközvásárlásnál, az 1.800 E Ft-ot tegyük át, hogy a
Városgondnokság a 6.7, 6.8 és 6.9 vegyes szám alatt tárgyalt ügyeket meg tudja oldani.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A veszélyes fák kivágásával kapcsolatban szeretném jelezni, hogy Zántó Imréné évek óta kéri,
hogy a Fő u. 51 előtti veszélyes fa kerüljön kivágásra. A hivatalban és a Városgondnokságnál is
benn van a kérelme, javaslom, hogy ezt is vegyük bele.
Tömör István polgármester:
A 9 db veszélyes akácfa kivágása Kovács Miklós árajánlata alapján, a Városgondnokság
költségvetésén belüli átcsoportosítással fog megvalósulni. Aki ezzel a határozati javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
426/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Fehérvári
Miklós Balatonkenese, Huba vezér utca 47. hszú ingatlantulajdonos kérelmét az
Önkormányzati tulajdonban lévő 397/7 hrsz-ú erdőben lévő 9 db veszélyesen megdőlt
akácfa kivágása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1./ Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balatonkenese, 397/7 hrsz-ú Önkormányzati erdőben lévő 9 db veszélyesen megdőlt akácfa
kivágásához, melyek veszélyeztetik a Balatonkenese, Huba vezér utca 47. hsz-ú ingatlanon
lévő épületet, Kovács Miklós (Almádi Center Kft. 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.)
vállalkozó által adott árajánlat alapján 10.000.- Ft. + Áfa/db (összesen: 90.000.- Ft + Áfa)
költségviseléssel - a Városgondnokság költségvetésén belüli átcsoportosítással –hozzájárul.
3./ Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
4./ Megbízza Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetőjét, hogy a fent említett fák kivágása
ügyében egyeztessen Kovács Miklós vállalkozóval és a kivágott fákat szállítsa el a
Városgondnokság telephelyére.
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Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós ügyintéző
Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetője
Értesítésre: 2012. szeptember 20.
Fák kivágására:
2012. szeptember 30.

Végrehajtási határidő:

Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Meg szeretném jegyezni, hogy azokat a fákat, amiket pályázat útján nyertünk, senki nem
gondozza és betegek.
Tömör István polgármester: Köszönjük az észrevételt, városgondnokunk figyelmébe ajánljuk.

6. 9.

BALATONKENESE ÓVODA PARK ÉS BALATONAKARATTYA, RIANÁS UTCA VONATKOZÁSÁBAN
FAKIVÁGÁS MIATT FAPÓTLÁSRÓL TÁJÉKOZTATÁS

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A korábbi bizottsági javaslat alapján a következő határozati javaslat is az intézmény költségvetésén
belüli átcsoportosítással egészül ki, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
427/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Balatonakarattya, Rianás utca valamint Balatonkenese Bakó J. utca Óvoda park
vonatkozásában fakivágás azt követően fapótlás tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
1./ Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balatonakarattya,
2990
hrsz-ú
Rianás
utca
vonatkozásában,
Balatonfűzfő
Önkormányzatának Jegyzője által kiadott7/133-2/2012 számú fakivágási határozata alapján
a 7 db veszélyes állapotú Juharfa kivágásához, Kovács Miklós (Almádi Center Kft. 8000
Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.) vállalkozó által adott árajánlat alapján 35.000.- Ft +
Áfa/db (összesen:245.000.- Ft.+ Áfa) költségviseléssel - a Városgondnokság költségvetésén
belüli átcsoportosítással - hozzájárul.
2./ Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
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3./ Megbízza Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetőjét, hogy a fent említett fák kivágása
végett egyeztessen Kovács Miklós vállalkozóval és a kivágott fákat szállítsa el a
Városgondnokság telephelyére.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő

Tömör István polgármester
Komáromi Miklós ügyintéző
Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetője
Értesítésre:
2012. szeptember 20.
Fák kivágására:
2012. szeptember 30.

Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, hogy a következő határozatba írjuk be a többi érintett közterületet is: Lidó strand,
Gumirádli strand, Vak Bottyán utca, Vak Bottyán strand, Széchenyi park, Iskola utca és jó néhány
akarattyai utcáról volt még szó. Bízzuk meg az erdészt a feladattal.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Kérném városgondnok úrtól, hogy érdeklődjön az erdészetnél, mert mindig szoktak felajánlani
fákat, volt olyan, hogy 100-200 fát is felajánlottak. Ha megfelelő minőségű, javaslom, használjuk ki
a lehetőséget.
Tömör István polgármester:
A határozati javaslatot egészítsük ki a javasolt utcákkal, strandokkal, a típusokhoz ne írjunk
semmit. A költség az intézmény költségvetésén belüli átcsoportosítással. Aki ezzel a javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
428/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Balatonakarattya, Rianás utca valamint Balatonkenese Bakó J. utca Óvoda park
vonatkozásában fakivágás azt követően fapótlás tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1./ Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balatonakarattya,
2990
hrsz-ú
Rianás
utca
vonatkozásában,
Balatonfűzfő
Önkormányzatának Jegyzője által kiadott7/133-2/2012 számú fakivágási határozata alapján
a kivágandó Juharfák pótlásához hozzájárul 8 db fával, Balatonkenese Város
Városgondnoksága 2013. évi költségvetés terhére.
2./ Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balatonkenese, 770/1 hrsz-ú Bakó J. utca Óvoda park vonatkozásában, Balatonfűzfő
Önkormányzatának Jegyzője által kiadott7/133-2/2012 számú fakivágási határozata alapján
a kivágandó fa pótlásához hozzájárul 1 db fával Balatonkenese Város Városgondnoksága
2013. évi költségvetés terhére.
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3./ A Képviselő-testület továbbá az alábbi közterületeken történő fapótlásokat támogatja:
Lidó Strand, Gumirádli Strand, Vak Bottyán Strand, Vak Bottyán utca, Széchenyi Park,
Iskola utca, és az érintett akarattyai utcák. Ezen területek felmérésével megbízza Nagy
Istvánné erdészt.
3./ Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
4./ Megbízza Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetőjét, hogy a fent említett fák pótlásra
szánt fafajták vonatkozásában kérjen árajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlat által tervezze
be a 2013. évi költségvetésébe.
Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester, Komáromi Miklós ügyintéző
Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetője
értesítésre: 2012. szeptember 20.,
fák pótlására: 2013 március 31.

Végrehajtási határidő:

6. 10.

GALAMBOS IMRE – NEFELEJCS UTCA FELBONTÁSI ÜGYE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A bizottság azt javasolta, egyezzenek meg és a telken belül próbálják megoldani a vízellátást. Aki
egyetért azzal, hogy az aszfaltburkolat felbontáshoz ne járuljunk hozzá, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
429/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti előterjesztést
megtárgyalta, és úgy határoz, hogy a Nefelejcs utca 995 hrsz-ú ingatlan előtti
aszfaltburkolat felbontásához nem járul hozzá.
A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket az érintettek felé tegye meg.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki főelőadó
döntés közlésére: azonnal
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6. 11. PLESCHINGER GYULA ÉS TÁRSAI 02/13 HRSZ-Ú INGATLAN BELTERÜLETBE CSATOLÁSA KORMÁNYHIVATAL ÁLLÁSFOGLALÁSÁVAL KIEGÉSZÍTVE
Tömör István
Előadó:
polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, köszönöm főépítész úrnak, hogy eljött és kimerítő
tájékoztatást nyújtott a bizottságnak. Én személy szerint támogattam, de a szavazás alapján nem
alkotott véleményt a bizottság. Kérném főépítész urat, hogy foglalja össze a szakmai részét.
Szabó Zoltán főépítész:
Balatonkenese vízparti területeit 2006 őszén elfogadott szabályozási tervvel szabályozta a
település. A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv teljes parthosszon egész konkrét utasításokat
adott. A 2005-ös rendezési tervbe azért nem lett belefoglalva, mert a szabályozási terv 2006-ban lett
elfogadva. Ebben a szóban forgó terület egy üdülőházas terület, ez azóta nem is változott meg. A
környezete változott. A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv szabályozza a vízpartszabályozást,
rendezési tervben alap volt, hogy a belterületi beépítésre szánt terület és a vízpart-szabályozási
vonal között a területeket belterülethez csatolandónak nyilvánította. Ami szerves egységet alkot,
az azt alkosson. Az ingatlan belterületbe vonását 2006-tól bármikor kérhette volna a tulajdonos, ezt
belterületbe csatolandónak is minősíti. Feltehetően azért nem kérték a belterületbe vonást, mert
tovább nem tudtak volna lépni. Két tulajdonosnak van tulajdonában egy-egy ingatlan, ez a
harmadik egy osztatlan közös tulajdon. Szerették volna a tulajdonmegosztást elvégezni, most
2012-es módosítás során a csatlakozó parti sétányhoz tartozó két ingatlan egyéb okokból ugyanaz
az üdülőházas üdülőterületi terület, emiatt itt az érintett ingatlan övezeti besorolását terjesztettük
ki az „ÉMÁSZ” üdülőig, így egységes besorolásúak. A belterületbe vonás a következő lépéshez
szükséges, mert külterület és belterület ingatlan nem lehet határos. Voltak hasonló ingatlanok ezt
megelőzőleg is, úgy gondolom, hogy a HÉSZ 1. sz. melléklete alapján az önkormányzatnak
támogatnia kell, problémát nem látok – esetleg feltételekhez lehet kötni a hozzájárulást, de más
esetben sem volt ez feltételhez kötve. Osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről és a
tulajdonviszonyok rendezéséről van szó.
Sörédi Györgyné képviselő:
A két ingatlan között van még egy ingatlan, a 3699 hrsz-ú, ennek a haszonélvezeti jogával
kapcsolatban kérdeznék.
Szabó Zoltán főépítész: Ez automatikusan szerzett jog, de kihangsúlyozhatja a Képviselő-testület,
hogy nehogy elfelejtődjön.
Miklós Péter képviselő: Milyen járulékos költségei vannak a belterületbe csatolásnak- és
telekalakításnak?
Szabó Zoltán főépítész:
Mindenféle költségét a kérelmezőknek kell állniuk, az önkormányzatnak ebből anyagi terhe nem
származhat.

22

Tömör István polgármester:
Szavazásra terjesztem elő a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a 3699 hrsz-ú ingatlan
kapja meg a most érvényben lévő szolgalmi jogát. Az ezzel kapcsolatos felmerülő anyagi vonzatát
a kérelmezőnek kell vállalnia. Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
430/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pleschinger
Gyula és társai belterületbe csatolási-, és telekalakítási kérelmét és úgy határoz, hogy
azt támogatja, és első lépésként jelen határozat Körzeti Földhivatalhoz történő
megküldésével elindítja a 02/13 hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe történő
csatolásának folyamatát, a következő lépésben pedig az újonnan záradékolt vázrajzok
alapján kérelmezi azt.
A 3699. hrsz-ú ingatlannak a jelenleg érvényben lévő szolgalmi jogát a továbbiakban is
megkapja, ezzel kapcsolatban felmerült anyagi vonzatát kérelmezőnek kell vállalnia.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket – kérelmezők, Körzeti
Földhivatal Balatonfüred – értesítse.
Határidők:
Felelős:

Értesítésre: azonnal
Végrehajtásra: azonnal
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki főelőadó

6. 12. 2012 ÉVI KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Az ügyhöz mindenképp bizottsági javaslat kell, a bizottsági ülésen pedig nem volt idő tárgyalni a
napirendet, ezért javaslom, napoljuk el.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, hogy a Balatonvilágosi intézményi elszámolástól tegyük függővé, hogy foglalkozunk-e
ezzel a beruházással. Akkor térjünk vissza rá, ha Balatonvilágos követelése nem állja meg a helyét.
Akkor lesz rá forrás, de másképp nem lesz véleményem szerint.
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Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
431/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Balatonkenese, 2012. évi közvilágítás bővítése tárgyú előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta:
Az előterjesztésben felsorolt közvilágítás bővítés elvégeztetésének megtárgyalására a
Balatonvilágossal történő intézményi elszámolást feltáró vizsgálat eredményének
ismeretében tér vissza.

6. 13. SZÉCHENYI UTCA PÁLYÁZAT BEFEJEZÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Kérdezném, hogy az egész pályázati összeget megkaptuk?
Tömör István polgármester:
Egy csekély összeget nem kaptunk meg az egészből, azt a következő ülésen tudom pontosan
megmondani, hogy mennyit. A 43 milliót megkaptuk. Aki tudomásul veszi a tájékoztatást,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
432/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-4.2.1/B-09
kódszámú, „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című pályázaton belül a
„Balatonkenese, Széchenyi utca teljes korszerűsítése” című projekttel kapcsolatos írásbeli
tájékoztatót megismerte és tudomásul vette.
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6. 14. DÉL-BALATON ÉS SIÓVÖLGYI KONZORCIONÁLIS SZERZŐDÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Kényszerhelyzetben vagyunk, új a szeméttelep, részesei vagyunk, sok választásunk nincs, minden
évben, amikor aktuális lesz, elő fog kerülni, de nincs más lehetőségünk, máshol mindenhol
drágább. Ez uniós követelmény, komolyan meg fogják terhelni azokat az önkormányzatokat, ahol
a szelektív hulladékgyűjtést nem alkalmazzák.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
433/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-Balatoni
és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Konzorcionális
szerződésének módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület elfogadja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési
Szilárdhulladék Kezelési) Konzorcionális Szerződés VIII. Díjpolitika c. fejezetének
előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását. A módosítás a Konzorcionális szerződés
más rendelkezéseit nem érinti, azok változatlan formában érvényben maradnak.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a Konzorcionális szerződés
módosításának aláírására.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester,
Tóth Emese beruházási ügyintéző
azonnal

6. 15. DÉL-BALATON REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÁRSULÁSHOZ CSATLAKOZÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A bizottságok véleménye ugyanaz volt, mint az előző napirendnél.
Miklós Péter képviselő:
A társuláshoz történő csatlakozás szöveges része nagyon hosszú, vannak olyan részei, amihez
tisztában kellene lennünk a megvalósíthatósági tanulmányokkal kapcsolatban, a tisztségviselőkkel,
és jó néhány dologgal, amivel nem vagyunk tisztában. Olyan dologra tesszük fel a kezünket,
aminek nem biztos, hogy minden részletével tisztában vagyunk.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A társulás közgyűlésén vagy a polgármester, vagy a megbízottja szavazati joggal megjelenik és
mindig volt jelen kenesei önkormányzatot képviselő személy az üléseken. Most nem olvastam el a
teljes anyagot, de amíg eljártam a közgyűlésekre, mindig mindent elolvastam. A települések
szavazati aránya lakossági szám szerint van megadva. Vannak jogászok is jelen az üléseken,
vitákat követően tesszük csak meg a szavazást. A mi szavazati arányunk nagyon kevés.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A szavazati arányunk a több, mint 300 településről három ezrelék és még mi nagy település
vagyunk. A konzorcium elnöke Dr. Balázs Árpád Siófok polgármestere, Fideszes önkormányzati
képviselő. A konzorcium ezelőtt 10 éve nem kérte a pénzt az önkormányzatoktól, hitelt vett fel,
négy éve fizetik az önkormányzatok vissza a hitelt úgy, hogy hárítja a lakosságra. Törvénnyel
szabályozzák a hulladékgazdálkodást. Nem értek vele egyet, mert már 500 %-os áremelés volt, az
idei év elején közölte a kormány, hogy emelnek, aztán azt, hogy nem emelnek, amikor el kell
fogadni, nem tudunk mint csinálni, ha nem is a lakosságra terhelik, akkor is az önkormányzatnak
ki kell fizetnie. Lehet nemmel szavazni, de akkor is meg kell fizetni. A lakosság arányában több,
mint 100 millió forintot fizet hulladékkezelésre. Nem tudunk mit csinálni.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, felteszem az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
szavazásra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
434/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-Balatoni
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a 2011. december 28-án a Magyar Államkincstár által
nyilvántartásba vett Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás társulási megállapodásának 2012. május 15. napján a Társulás Tagok Gyűlése
által tárgyalt módosítását jóváhagyja, magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri
el.
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-

A Képviselő-testület
a Társulás jelen határozat meghozataláig hozott döntéseit megerősíti, eddigi működésével
egyetért.

-

a 2011. december 21. napi tisztségviselő választásokkal, a megválasztott személyekkel
egyetért.

-

a társulási megállapodásban foglalt célok megvalósítását változatlanul támogatja, 2012.
június 28. napján tagként való belépését ezennel megerősíti.

-

a Társulás képviseletében a jelen határozat meghozataláig tett nyilatkozatokat érvényesnek
ismeri el.

-

a Társulás 2012. május 15. napi ülésén megválasztott új FB tag választásával egyetért.

-

a mellékelt somi hulladékkezelő telep fejlesztésére elkészített Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányt (RMT) jóváhagyja.

-

a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) „Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú projektben továbbra is részt kíván venni.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester,
Tóth Emese beruházási ügyintéző
azonnal

6. 16. 2767 HRSZ.-Ú INGATLAN SPORTCÉLÚ FUNKCIONÁLIS KÖZÖSSÉGI HASZNÁLATBA ADÁSA
BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI JELLEGGEL A MAGASPART KÖZHASZNÚ SZABADIDŐ ÉS
SPORTEGYESÜLET SZERVEZET RÉSZÉRE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet, a Részönkormányzat ezt megelőzőleg kinyilvánította,
hogy kifogást nem emel ellene. A szerződés módosítására azért volt szükség, hogy az
önkormányzatnak nagyobb rálátása legyen arra, hogy mi valósul meg a bérbe adott ingatlanon.
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat támogatta az előterjesztést.
Tömör István polgármester:
Én a magam részéről azért nem fogom támogatni, mert 20 évre köteleznénk el magunkat
Akarattya esetleges leválása előtt két évvel, és ezzel a megalakuló későbbi Képviselő-testületet
hozzuk akármilyen helyzetbe.
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Lengyel János képviselő:
A 20 éves időtartamot azért nem tartom soknak, mert sportcélú beruházásról van szó, ami
valószínűleg soha nem hozza meg a befektetett összeget. Nem beszélve arról, hogy olyan területen
valósul meg, amire nagyon ráfér a fejlesztés.
Tömör István polgármester:
Ezzel egyetértek, a húsz év nekem azért nem tetszik, mert ha Akarattya leválik, akkor két év múlva
lesz polgármestere és Képviselő-testülete, ezt a Képviselő-testületet és ezt a polgármestert nem
szeretném terhelni. Mert most is találkozunk olyan húszéves dolgokkal, amiket nemkívánatosnak
találunk.
Határozati javaslat az előterjesztés szerint: elfogadja a szerződéstervezetet, és felhatalmazza a
polgármestert. Név szerinti szavazást javaslok.
Név szerinti szavazás szerint: Kurucz Henrietta: igen, Lengyel János: igen, Miklós Péter: igen,
Sörédi Györgyné: nem, Tömör István: nem, Varga Zsuzsanna: tartózkodott, Vatics Erzsébet: igen
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
435/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2767hrsz.-ú
ingatlan sportcélú funkcionális közösségi használatba adása tárgyában készült szerződés
tervezetről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a határozati javaslat mellékletét
képező „Funkcionális üzemeltetési szerződés” tervezetet elfogadja.
2. A képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy a „Funkcionális
üzemeltetési szerződést” a Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezettel
megkösse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012.szeptember 30.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

6. 17. DENDÖRFER ZOLTÁNNÉ INGATLAN FELAJÁNLÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság nem javasolta megvételre az ingatlant a Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Balatonkenese 4767 hrsz-ú ingatlanból a felajánlott 44 m2 telekrészt nem
kívánjuk megvásárolni, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
436/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dendörfer Zoltánné ingatlan
felajánlását megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese 4746 hrsz-ú ingatlanból 44 m2 telekrészt nem kíván
megvásárolni.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésről
értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. szeptember 30.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

6. 18. GÁCS ATTILA KÉRELME – BEZERÉDJ STRAND TEHER KAPU NYITÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat nem javasolta a teherbejárat létesítését a Bezerédj strandon.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság sem javasolta az előterjesztés támogatását.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti egyes számú határozati javaslattal egyetért - miszerint nem kívánunk
teherbejáratot létesíteni a Bezerédj strandon – kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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437/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Gács Attila
javaslatát és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület nem kíván ún. teherbejáratot létesíteni a Bezerédj strandon.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésről
értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012.szeptember 30.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

6. 19. NAGY TIBOR KÉRELME – HÍRLAPÁRUSÍTÓ PAVILON BÉRLETI DÍJ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy kérelmező részére 3 egyenlő összegű részletfizetést
engedélyezzen a Képviselő-testület a közterületi díj megfizetésére.
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti egyes számú határozati javaslatot teszem fel szavazásra, hogy nem
tekintünk el a díj megfizetéséről és annak három egyenlő részletben való megfizetését
engedélyezzük. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
438/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Nagy Tibor
kérelmét és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület nem tekint el Nagy Tibor 2012. évi közterület díj megfizetésétől, annak
kiegyenlítésére három egyenlő összegű részletfizetést engedélyez.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésről
értesítse.
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Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012.szeptember 30.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

Tömör István polgármestere 19,42 órától szünetet rendel el.
A Képviselő-testület a szünetet követően 20,02 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

6. 20. BAGI ZOLTÁN INGATLAN FELAJÁNLÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat javaslata, hogy a felajánlott összegért ne legyen hajlandó megvásárolni a
Képviselő-testület.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is egyetértett azzal, hogy ne vásároljuk meg az ingatlant, valamint javaslatot
tett arra vonatkozóan, hogy jogi és hatósági háttérrel meg kell vizsgálni a pavilon lebontásának
lehetőségét.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy a határozati javaslatba a lebontást ne vegyük bele.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Akkor jöhet szóba a lebontás, ha az építési hatóság életveszélyessé nyilvánítja.
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti második határozati javaslatot teszem fel szavazásra: a Képviselő-testület
nem kívánja megvásárolni a 3534/6. hrsz-ú ingatlanon található pavilont. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Lengyel János képviselő: Kérem, tegyük hozzá, hogy a felajánlott összegért.
Tömör István polgármester: Ha nem tesszük hozzá, akkor is él, hogy nem vesszük meg.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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439/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bagi Zoltán ingatlan
felajánlását megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Balatonakarattya 3534/6 hrsz-ú ingatlanon található pavilont („Éva
butik”) nem kívánja megvásárolni.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésről
értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. szeptember 30.
Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

6. 21. PEKLI MÁRTON INGATLAN VÉTELI KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat javaslata, hogy ne értékesítse a Képviselő-testület a szóban forgó ingatlant.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti kettes számú határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
440/2012. (IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pekli Márton ingatlanvételi
kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese 3407 hrsz.-ú önkormányzati ingatlant nem kívánja
értékesíteni.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésről
értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. szeptember 30.
Tömör István polgármester,
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó
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6. 22. DR. NAGYNÉ TÖRŐCSIK EDIT KÖZTERÜLET-BÉRLETI SZERZŐDÉS (LIDÓ STRAND)
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat javaslata, hogy 2014-ig hosszabbítsuk meg a szerződést.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal azzal a kiegészítéssel, hogy 2014.
december 31-ig hosszabbítsuk meg a bérleti szerződést, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
441/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Nagyné Törőcsik Edit
ingatlan bérlési kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Balatonakarattya 3611/4 hrsz-ú ingatlanból 550 m2-t bérbe ad dr.
Nagyné Törőcsik Edit részére 2012. július 01-től 2014. december 31-ig az előterjesztés
mellékletét képező Megállapodás feltételei szerint.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésről
értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2012. szeptember 30.
Tömör István polgármester,
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodó

6. 23. BAHART RÉSZVÉNYEK ELŐVÁSÁRLÁSI JOGÁNAK FELAJÁNLÁSA - SZÁNTÓD
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat és a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést, de a magam részéről
nem javaslom a részvényvásárlást.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Szántód Község Önkormányzata tulajdonában lévő BAHART
részvényekre vonatkozó vételi ajánlattal ne éljünk, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
442/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Szántód Község
Önkormányzatának Balatoni Hajózási Zrt. részvényeire elővásárlási jog felajánlásáról szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Szántód Község Önkormányzata tulajdonában lévő
3038 db Balatoni Hajózási Zrt. részvényre vonatkozóan 30.072.- Ft/db áron történő vételi
ajánlattal nem kíván élni.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről Balatonlelle Város Polgármesterét
értesítse.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

értesítésre: 2012. szeptember 30.
Tömör István polgármester
Virág Anikó igazgatási főelőadó

6. 24. MB 55 BT ÜGYÉBEN MÉRNÖKI KAMARA MEGKERESÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság képviselő-testületi hatáskörbe utalta a döntést, úgy gondolom, nem kellene
elölről kezdeni az ügy tárgyalását, jó néhányszor megtörtént már. Van egy határozati javaslat,
amiben össze van foglalva egy javaslat. Felolvassa a határozati javaslatot.
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Hegyes Zsuzsanna aljegyző:
A hivatal részéről is készült egy határozati javaslat. Felolvassa a határozati javaslatot.
(Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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Miklós Péter képviselő:
A határidőt miért kell későbbre tolni?
Tömör István polgármester:
Mert értesítésre nem lehet azonnali a határidő, és van egy érvényben lévő határozat, hogy a
számlákat nem fizetjük ki, mert plusz munkát nem végzett, ebben a határozatban pedig elismerjük
a számla tényét. A hivatal határozata jobban szolgálja az álláspontok közeledését.
Miklós Péter képviselő: Megjegyzem, ugyanarról szól a két határozat.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Amit tegnap a bizottsági ülésen erről döntöttünk, az van megfogalmazva a Péter által felolvasott
határozati javaslatban.
Tömör István polgármester:
Akkor felteszem mindkettő javaslatot szavazásra. Elsőként Miklós Péter által felolvasott határozati
javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
443/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MB 55 Bt. elvégzett
munkáinak (Bercsényi strand engedélyezési tervek megvalósíthatósági felülvizsgálata, az
engedélyezéssel kapcsolatos megbízói feladatok ellátása, közműszolgáltatói egyeztetések,
valamint az „Omlás és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása” pályázat
beruházás előkészítése megbízás) elszámolása tárgyú beadványát megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta.
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
elszámolást peren kívüli megállapodással, tárgyalásos úton kívánja rendezni. A
Képviselő-testület megbízza és meghatalmazza Szabó Zoltánt és Gajdos Bélát, hogy a
megállapodás lényeges részleteit a település érdekében 14 napon belül egyeztesse le
Farkas Sándorral, az MB 55 Bt. cégvezetőjével.
2. Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert az érintettek értesítésére.
Végrehajtásért felelős:

Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Szabó Zoltán főépítész
Gajdos Béla műszaki ügyintéző
értesítésre: azonnal
megállapodásra: 2012. szeptember 27.

Tömör István polgármester: A szavazás alapján nem kell a másikat előterjesztenem.
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6. 25. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI JAVASLATAI
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti első határozati javaslattal aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
444/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal
XIX-B-004/654/2012. számú javaslatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-004/654/2012. ügyszámon
megküldött javaslatát megismerte és tudomásul vette.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottját értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hegyes Zsuzsanna aljegyző
azonnal

Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti második határozati javaslattal aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
445/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal
XIX-B-004/662-2/2012. számú törvényességi felhívásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a Veszprém Megyei Kormányhivatal XIX-B-004/662-2/2012.
ügyszámon megküldött törvényességi felhívását megismerte és tudomásul vette.
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2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottját értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hegyes Zsuzsanna aljegyző
azonnal

Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti harmadik határozati javaslattal aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
446/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal
XIX-B-004/662-2/2012. számú törvényességi felhívásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a törvényességi felhívás ismeretében alábbi határozatát nyílt ülés
keretében megerősíti:
„290/2012. (VI. 04.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Lengyel János képviselő
indítványát a városon átmenő kerékpárút információs táblákkal történő ellátásával kapcsolatban
és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület támogatja a kerékpárút információs tábláinak pótlását, javítását.
2. Támogatja továbbá a kerékpárút Balatonakarattya, Árpád úti szakaszára „Kisfaludy sétány
– Panoráma út, Erdei tornapálya” útmutató táblák kihelyezését.
3. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot az információs táblák pótlásával,
javításával, illetve az útmutató tábla beszerzésével és kihelyezésével a határozat szerint.
Határidő:
2012. június 30.
Felelős:
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok”
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottját értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hegyes Zsuzsanna aljegyző
azonnal

Kurucz Henrietta képviselő:
Megjegyzem, hogy a hivatal hibázott ezekben az ügyekben, aki előkészítette az anyagot és zárt
ülésre terjesztette elő, nem a Képviselő-testület hibázott.
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Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti negyedik határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
447/2012.(IX.
határozata:

1.

1.

2.

2.

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a Veszprém Megyei Kormányhivatal
XIX-B-004/662-2/2012. számú törvényességi felhívásáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
A Képviselő-testület a törvényességi felhívás ismeretében alábbi határozatát nyílt ülés
keretében megerősíti:
„292/2012. (VI. 04.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a házi gyermekorvosi
működési engedély visszavonásáról szóló szóbeli előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
A Képviselő-testület Balatonkenese Város Önkormányzatának 2011. október 5. napjától jogerős
határozattal kiadott 3256-2/2011. számú házi gyermekorvosi ellátásra és az iskola- és
ifjúság-egészségügyi feladatellátásra szóló működési engedélyének 2012. június 30.
napjával történő visszavonását kéri a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Népegészségügyi
Intézetétől.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a működési engedély visszavonása
ügyében a határozatnak megfelelően eljárjon.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Tömör István polgármester
Hetyeiné B. Ildikó igazgatási csoportvezető”
Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a Veszprém Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottját értesítse.

Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Hegyes Zsuzsanna aljegyző
azonnal

6. 26. BALATONAKARATTYÁN KÖZMEGHALLGATÁS IDŐPONTJÁNAK MEGHATÁROZÁSA – LENGYEL
JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A közmeghallgatásról való távolmaradásra szeretnék engedélyt kérni, mert más programom van
aznap.
Kurucz Henrietta képviselő: Én sem tudok jelen lenni aznap.
Sörédi Györgyné képviselő: Én sem.
Lengyel János képviselő:
A közmeghallgatás is testületi ülés, határozatképesnek kellene lennünk. Ha nem jó az időpont,
javaslom, vegyük le a napirendről és majd kitalálunk más időpontot.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Lengyel János közmeghallgatásról szóló indítványát levegyük a
napirendről, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
448/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonakarattyán tartandó
közmeghallgatásról szóló képviselői indítvány megtárgyalását levette napirendjéről.

6. 27. 2012. ÉVI LOMTALANÍTÁSRA TETT JAVASLAT MEGTÁRGYALÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A Részönkormányzat elfogadta a lomtalanításra vonatkozó javaslatot.
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság is elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a javaslatot.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
449/2012.(IX. 13.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi
lomtalanítással kapcsolatos javaslatot és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő-testület a 2012. évi lomtalanításra vonatkozóan az AVE Zöldfok Zrt. árajánlatát
elfogadta 6.050.- Ft/m3 + Áfa értékben.
2. A lomtalanítást a következő időszakban végezteti el:
a) Balatonakarattyán: 2012. október 8-9-én
b) Balatonkenesén: 2012. október 10-11-én.
3. A Képviselő-testület megbízza Kelemen Zoltánt, a Városgondnokság vezetőjét a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

2012. október 8.
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok

6. 28. LABDARÚGÓ KLUB KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Úgy tudom, képviselő-testületi hatáskörbe lett utalva, mert a bizottságoknak nem volt idejük
foglalkozni a napirenddel.
Zubor Zoltán Labdarúgó Klub elnöke:
2011-ben LEADER pályázaton a sportpályakerítés építésre 5 M Ft-ot nyertünk, egy vállalkozót
megbíztunk. 2012. január 1-jén Gajdos úrral és Harangvölgyi úrral bejárást tartottunk, mert
tájékoztattak, hogy ezen a területen bicikli pályázat fog létrejönni. Jeleztem, hogy egy megnyert
pályázaton vagyunk túl és erre ők azt jelezték, hogy ezt nem zavarja a kerítés. Az eredetileg
tervezet kerítés nem felelt meg, szóban abban állapodtunk meg, hogy a kerítés 6 méterrel beljebb
kerül, nem lett volna probléma ez sem. Partnerek vagyunk, mert támogatjuk az ifjúságért való
fejlesztést. A beruházásról tájékozattuk a beruházót, aki elkezdte legyártani a kerítés elemeket.
Ahova most épül a kerítés, ott más technológiával épül, és ezért amit legyártott, feleslegessé vált.
(Jóindulatú volt, mert megpróbálja ezeket máshol felhasználni.) De mivel a pénzét belefektette,
nem tudta folytatni a kerítésépítést. A törvény lehetővé teszi, hogy kölcsönt vegyünk fel a
pályázatra, új műszaki leírást készíttettünk, megküldtük a LEADER felé a módosítást, 60 nap van
az elbírálásra, most a 33. napnál tartunk, de már szóban jelezték, hogy rendben van. Ahogy
befejeztük, (a kerítés már 80 %-ban kész van) akkor el tud számolni a vállalkozó és az egyesület és
az önkormányzat ha kölcsön ad, akkor rövid időn belül vissza tudjuk adni. Próbáltunk pozitívan
hozzáállni, rajtunk kívül állt a módosítás, a vállalkozó meg egyáltalán nem tehetett róla. Ez elvitte
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a pénzösszeget, ami most hiányzik.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Képviselő-testület előtt már negyedik-ötödik körben van a kerékpáros pályázati anyag, amikor
először kaptunk tájékoztatást a tervekről, akkor az volt a kérdésünk a kerékpárosok felé, hogy
egyeztettek-e veletek, azt mondták, hogy a kerítés nem lesz útban. Megint félre lett tájékoztatva a
Képviselő-testület az opcionális lehetőségekről. Felhívom a Képviselő-testület figyelmét, hogy van
egy LEADER pályázatunk: 17 millió, aminek a kifizetésére két éve várunk. A LEADER kifizetések a
leglassabbak. Ezrét nem lennék biztos benne, hogy nektek gyorsan ki fogják fizetni.
Zubor Zoltán Labdarúgó Klub elnöke:
E mögött van fedezet. Kevés pályázat volt, ami mindennek megfelelt, Balatonalmádiban,
Hajmáskéren és Balatonfűzfőn is megkezdődtek a kifizetések. Ők is ugyanakkor kezdték, mint mi,
csak náluk nem volt változás és az elszámolás időszakában vannak. Azért kérjük a pénzt, hogy
tudjunk elszámolni. Ha találtunk egy olyan vállalkozót, aki 5 millióért elvállalta (amire a kenesei
vállalkozó 9.600 E Ft ajánlatot tett), nem hiszem, hogy ilyen helyzetbe hozhatjuk. Kérem, hogy
amikor döntenek, ezt is mérlegeljék.
Miklós Péter képviselő:
Polgármester urat kérdezem, - mivel a labdarúgók pályázatáról már akkor tudtunk, amikor a
biciklis pályázat még szóba sem került: nem értem, hogy amikor a Gajdos úrék lementek a pályára,
akkor hogy volt az instrukció, ha tudvalevő volt, hogy a labdarúgók mire nyertek meg pénzt, - és
olyanra változtattunk, amire még nem is biztos, hogy az önkormányzat nyer összeget?
Felmerült-e az, hogy ha máshova lesz téve a kerítés, akkor az plusz költségekkel jár?
Egyetértek Henivel, mert kérdeztük, és azt mondták a kerékpárosok, hogy nincs probléma.
Tömör István polgármester:
Én is utólag tudtam meg, de ha a kerítés nem kerül oda, ahova épül, akkor a kerékpáros pályázat
lehetőségét is elveszítjük.
Miklós Péter képviselő:
A labdarúgó klub olyan helyzetbe került önhibáján kívül, hogy nem tudja megtenni, amit a
pályázatban vállalt. Ebben az esetben az önkormányzatnak kötelessége támogatni a klubot
véleményem szerint.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Képviselő-testület háta mögött, képviselő-testületi határozatok ellenére adtok utasításokat és
adtok ki engedélyeket. Júliustól legalább 6 képviselő-testületi ülés volt, amióta elkezdődött a
kerékpáros pályázat és az összes ülésen foglalkoztunk vele és erről a problémáról nem kaptunk
tájékoztatást. És most itt van egy patthelyzet: „tedd fel a kezed két millióra”, amikor a
költségvetésben két forint nincs.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az első kérdés a kerékpár pályázatnál az volt, hogy a kerítést akadályozza-e, azt mondták, hogy
nem. Ez megint annak a sara, aki félretájékoztatott, azt nevezd meg, polgármester úr. Mert ezért
neki kell zsebbe nyúlni és kifizeti a klubnak a két millió forintot.
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Tömör István polgármester:
Amikor azt a választ adták a kerékpárosok, hogy egyeztettek, ez így volt, de egy elvi rajzot,
terveket készítettek, utána álltak neki a szabványoknak megfelelően tervezni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Hogy lehet felelősségteljes választ adni, amikor tudták, hogy ott egy pályázat valósul meg?! A
Péternek maximálisan igaza van, és a Képviselő-testület háta mögött el lettek döntve dolgok.
Feltesszük a kezünket, de nincs pénz, és ha egy két és fél éves pályázatba belefutunk, akkor
hogyan vállaljunk felelősségteljes döntést?
Miklós Péter képviselő:
Csak egy technikai pontosítás: nem plusz pénzt kell beletennie az önkormányzatnak, hanem
áthidaló kölcsönt kér a klub. Egy számlátok van, amire a Vidékfejlesztési Minisztérium utalná az
összeget, amire inkasszóval rátelepedhet az önkormányzat és az teljesül először?
Zubor Zoltán Labdarúgó Klub elnöke:
Amint a minisztérium utalása megérkezik, elsődleges joga van az önkormányzatnak, inkasszó joga
van. Felelősségteljesen kijelenteni nem tudom, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium vagy a
LEADER mikor fog utalni. Azt kérem csak, hogy hidaljuk át ezt a dolgot, nehogy a két pad közé
essünk. Az egyesület megszűnését jelentené, ha meghiúsul a pályázat, holott egy újabb korosztályt
tudtunk elindítani, 179 igazolt labdarúgónk van.
Sörédi Györgyné képviselő:
Néhány másik egyesületet említett, ahol már megkezdődtek a kifizetések – valószínű, hogy itt is
így fog történni. Javaslom, támogassuk az egyesületet, és remélhetőleg hamarosan visszajön az
összeg.
Miklós Péter képviselő:
Úgy gondolom, hogy a szóban forgó összeg akkor válik áthidaló hitellé, ha a pályázat módosítását
engedélyezik, mert ha nem engedélyezik, akkor egy támogatás lesz, aminek az összege soha nem
térül vissza az önkormányzat számára.
Zubor Zoltán Labdarúgó Klub elnöke:
Kérdeztem a LEADER képviselőjét, azt a tájékoztatást kaptam, hogy ha elutasították volna, arról
már értesítettek volna, így az engedélyezés szakaszában van. Az elbírálásra rendelkezésre álló 60
napból a 33. napnál tartunk. Ha még várunk, hogy erről írás jöjjön, és közben a vállalkozó
benyújtja a számlát, akkor mi letérdelünk. (A tervező megcsinálta az új műszaki leírást,
benyújtottuk, elfogadták.)
Miklós Péter képviselő:
Meg szeretném jegyezni, hogy a beadványon júliusi dátum van. Miért csak most, szeptember
közepén került előterjesztésre? Júliusban és augusztusban volt legalább 5 rendkívüli ülése a
Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
A beadvány megérkezésekor a júliusi testületi anyag már elkészült, augusztusban pedig csak
rendkívüli ülés volt. Nem minősítettem rendkívülinek a kérelmet.
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Kurucz Henrietta képviselő:
De ha tudjuk, hogy az önkormányzat miatt kerültek bajba és ezért segítséget kérnek, akkor úgy
gondolom, legalább rendkívüli ülésre be kellett volna hozni a klub kérelmét – július 24-én van
érkeztetve a hivatalba a kérelem.
Lengyel János képviselő az ülésről kiment 21,09 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Szabó Károlyné iskolaigazgató:
A pályázatokról szeretnék szólni, hogy nagyon szigorúak a feltételek, számon kérnek minden
forintot, minden centit, nagy mennyiségű anyagot kell benyújtani ahhoz, hogy öt forintot
kifizessenek. Nagyon szurkolok a Labdarúgó Klubnak, hogy sikerüljön mielőbb hozzájutniuk a
pályázati összeghez.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Itt a felelősség, hogy egy módosítás miatt – amiről a Képviselő-testület nem is tudott - adjuk a
kétmilliót, és ha nem kapjuk vissza, akkor pedig kérdés lesz, hogy miből pótoljuk a
költségvetésben.
Sörédi Györgyné képviselő: Polgármester úr kérlek, zárd le a vitát és szavazzunk.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Labdarúgó Klub kérelmére 2 millió forint visszatérítendő támogatást
nyújtsunk a 2012. évi hitelkeret terhére, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
450/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008 Balatonkenese
Labdarúgó Club balatonkenesei 4447/1 hrsz-ú, Stadion u. 1. szám alatti sportpálya
biztonságtechnikai fejlesztésére (kerítésépítés) elnyert pályázat támogatási összegének
megérkezéséig, áthidaló kölcsön kérelméről szóló előterjesztést megtárgyalta és a
következő határozatot hozta.
1. A 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club (8174 Balatonkenese, Stadion u.1) részére a
balatonkenesei 4447/1. hrsz-ú, Stadion 1 szám alatti sportpálya biztonságtechnikai
fejlesztésére (kerítésépítés) elnyert pályázat támogatási összegének megérkezéséig
2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint összegű kamatmentes visszatérítendő támogatást
nyújt, a 2012. évi költségvetés hitelkeretének terhére.
2. A képviselő-testület kikötésként rögzíti, hogy az MVH-nál, mint kifizető hatóságnál a
2008. Labdarugó Club engedményezze a támogatás összegének erejéig a kifizetést
Balatonkenese Város Önkormányzata részére.
Végrehajtásra határidő:

a támogatási szerződés aláírására: 2012. szeptember 25.
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Végrehajtásért felelős:

Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Szolga Angéla igazgatási ügyintéző

Kelemen Zoltán városgondnok:
Mivel kapcsolódik a Labdarúgó Klubhoz, elmondanám, hogy két nappal ezelőtt derült ki, hogy az
elektromos hálózathoz teljesítménynövekedést szeretnének kérni (ezért nem készítettünk írásos
előterjesztést). Az elég hosszú folyamat lenne, hogy a számlafizetés átkerüljön a klub nevére, ezért
szeretnék, ha a Városgondnokság csinálná a teljesítménynövekedést. A Városgondnokság kiadása
megnőne ezzel, de a bevétel is, mert kiszámlázzuk a klubnak.
Lengyel János képviselő az ülésre visszaérkezett 21,15 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
Kérdezem, hogy a labdarúgó csapatot támogatjuk-e abban, hogy mérőórát létesítessen a
Városgondnokságon keresztül – azzal a kikötéssel, hogy a klub az összes felmerülő költségét
felvállalja és fizeti? Aki ezt támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
451/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008 Balatonkenese
Labdarúgó Club részére hozzájárul, hogy a balatonkenesei 4447/1 hrsz-ú, Stadion u. 1.
szám alatti sportpálya területén áram vételezés céljából mérőórát létesítessen a
Városgondnokságon keresztül azzal a kikötéssel, hogy a mérőóra létesítés és az
áramvételezés összes költségét a Labdarúgó Club vállalja és fizeti.
A Képviselő-testület megbízza Kelemen Zoltánt, a Városgondnokság vezetőjét a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán városgondnok

6. 29. RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÁMOGATÁSI KÉRELME
6. 30. REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TÁMOGATÁSI KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Véleményem szerint nem áll módjában az önkormányzatnak a támogatás nyújtása - tekintettel a
Balatonvilágosi intézményi elszámolásra és az imént megszavazott kétmillióra. És úgy gondolom,
hogy ha az egyik felekezetnek nem nyújtunk támogatást, akkor a másiknak sem.
Sörédi Györgyné képviselő:
Az akarattyai templom felújítására a tervek elkészültek, amikor a tervezőt ki akarták fizetni, aznap
történt a betörés. Ha nem tudunk segíteni, akkor elég komoly dolgok történhetnek - a
közműköltségeket sem tudják fizetni. Felhívom a figyelmet, hogy az egyház nem csak imádkozik,
hanem szolgáltat is (emlékezhetünk olyan esetre, amikor ingyen adtak bérbe helyiséget
önkormányzati intézmény számára) ezt mindenkinek mérlegelni javaslom, mielőtt rövidre
zárnánk az ügyet.
Miklós Péter képviselő:
Fenntartom, amit az imént mondtam, természetesen amint lehetőség lesz rá, újratárgyalhatjuk a
támogatás lehetőségét.
Sörédi Györgyné képviselő:
A képviselők jóindulatokról és együttműködésről biztosították az akarattyai egyház felújítását.
Erre most érkezett el az idő.
Miklós Péter képviselő:
Azt mondtuk, hogy a lehetőségünkhöz képest fogjuk támogatni a felújítást.
Hegyes Zsuzsanna aljegyző:
Jelezni szeretném, hogy ha támogatást nyújt a Képviselő-testület, keresni kell rá forrást, hogy
előirányzat átcsoportosítással hogyan lehet megoldani.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Javaslom, vegyük le napirendről a kérelmeket és bízzuk meg a pénzügyi csoportot a támogatás
forrásának pontos megjelölésével, mert fontosnak tartjuk a kérelmeket.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy vegyük le a 6.29-es és 6.30-as napirend megtárgyalását és legyen
megjelölve a támogatás forrása, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
452/2012.(IX. 13.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzata a Magyarok Nagyasszony Római Katolikus Plébánia
és a Balatonkenesei Református Egyházközség Lelkészi Hivatala támogatási kérelmét
levette napirendjéről.
Kéri a lehetséges támogatás forrásának pontos megjelölését követően az ügy újbóli
előterjesztését.
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6. 31. A „BALATONFŰZFŐ ÉS TÉRSÉGE TŰZVÉDELMÉÉRT” KIEMELTEN KÖZHASZNÚ KÖZALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUM ELNÖKÉNEK MEGKERESÉSE AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZÜNTETÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
453/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzata megtárgyalta a „Balatonfűzfő és térsége
tűzvédelméért”
Kiemelten
Közhasznú
Közalapítvány
kuratórium
elnökének
megkeresésével kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. A Képviselő- testület hozzájárul a „Balatonfűzfő és térsége tűzvédelméért” Kiemelten
Közhasznú Közalapítvány megszüntetéséhez.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

Tömör István polgármester
Tóth Géza Közterület felügyelő
értesítésre: azonnal

6. 32. HORVÁTH JÓZSEF ALSÓRÉTI ÜDÜLŐEGYESÜLET VEZETŐJÉNEK MEGKERESÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester: A bizottságok nem tárgyalták az ügyet.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
A „kerítés üggyel” kezdődött az egész. Igényeket támasztottunk volna, hogy mind Balatonkenese
lakosai, mind az Alsórét tulajdonosai kérik, hogy a keskeny sávra engedélyezzék, hogy egy lejáró
biztosításával be tudjanak menni megmártózni. Igénybe vegyék a vizet - nem strandolni, csak
megmártózni. A szörfösöknek a bejutását biztosítsák, valamint a fűzfa környékén a szörfök
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összeállítására szolgáló helyet. Nem szándékozunk a területet stranddá tenni, csak ezt a megoldást
kérjük, hogy kompromisszumos megoldásként járuljanak hozzá - ezt kértem polgármester úrtól is
levelemben, hogy bizottság álljon össze erre. Hosszú idő eltelt, megint elindultak az
aláírásgyűjtések - ezek már nem csak az alsórétiek aláírása, hanem a keneseieké is szerepel rajta.
Kompromisszumot kérünk, akár úgy is, hogy egy lejárót letesznek egyesületi költséggel és a
mederhasználatot is mi állnánk. Ehhez kérjünk a hozzájárulást, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ezt
Miklós Péter képviselő úr is nagyon jól leírta a hírlapban, hogy az érintettek véleményének
meghatározónak kell lenni. Ezért kérem, hogy - a terület megóvása érdekében - strand
kiiktatásának érdekében ehhez a kérésünkhöz járuljanak hozzá, ezzel megoldódik az ottani
probléma.
Lengyel János képviselő: A nyúlványra megnyert pályázatunk van, ahol sétány fog kialakulni.
Lakossági érdeklődő, alsóréti üdülőtulajdonos:
Ott van nyaralónk azon a részen, 4-5 éve a fűzfánál volt egy lejárat, amíg onnan el nem vették.
Vásároltunk egy ingatlant, gondozzuk, vigyázunk a környezetünkre, lejövünk, hogy pihenjünk és
lemenjünk a gyerekekkel egy órára a vízre, feljövünk, alszunk, pihenünk és megint lemegyünk egy
félórára - ezért kérjük ezt. Nem akarunk napozni, hanem csak megmártózni.
Tömör István polgármester:
Érvényes határozata van a Képviselő-testületnek arra vonatkozóan, hogy nem kívánunk ott
strandot nyitni. A kerítés mizéria azért kezdődött, mert tömegével napoztak, ez nem tetszett a
Képviselő-testületnek, ezért döntöttük a kerítés mellett, de mivel közparknak van nyilvánítva, ott
strand nem lehet, ezért fürdőzés sem. Mi garantálná azt, hogy elméletileg – egy strandbejáró oda
kerül, ott nem fog napozók tömege megjelenni?
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület elnöke:
Például, ha növényekkel tele van ültetve. De közösen ki kell gondolni, hogy tudna az egyesület
ebben segítséget nyújtani. Azt nem tudjuk elfogadni, hogy a Balatonba nem tudunk bejutni. Hogy
biztosítják azt, hogy a park megmaradjon olyannak, amit elképzeltek Önök? Ennek megóvása
érdekében kérjük a lehetőséget, hogy ne jelenjek meg idegenek.
Ha nemmel fognak szavazni, akkor nem lehet megakadályozni, hogy horgászok megjelenjenek.
Balatonkenese a nyaralókból él és Akarattya is. Miért sújtják a nyaralókat folyamatosan? Nem csak
a nyaralók, a keneseiek is ott vannak - attól függetlenül, hogy nem jönnek ide. Nem fizetünk annyi
adót, hogy biztosítsák azt számunkra, hogy bemenjünk megmártózni?
Miklós Péter képviselő:
Szeretném, ha megértenék, hogy az egyenlő elbírálás elvét szeretnénk érvényesíteni. A nyúlványt
egy kerítés választja el a strandtól. Jön egy másik nyaraló, aki „x száz” forintot kifizet belépőre,
hogy fürödjön. Önök azt kérik, hogy ez az egyenlő elbírálás ne érvényesüljön. Lejárót biztosítani
pedig nem is lehet, mert engedélyt sem kapnánk erre. Nyáron nagyon sok példa volt arra, hogy
tömegével strandoltak azon a területen. Nem lehet megválogatni az embereket. Ezt lehetetlen
kezelni és nem engedi meg az önkormányzat költségvetése, hogy egy ilyen bevételtől eltekintsen.
Egy turizmusból élő településnek ez nagyon komoly bevétel.
Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 21,45 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
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Lakossági érdeklődő, alsóréti üdülőtulajdonos:
Kérem, találjanak arra egy megoldást, hogy két ingatlan között legyen lejutás a vízre, egy öt
méteres sávot jelöljenek ki.
Lengyel János képviselő: A horgásztanyánál van egy lejáró.
Kurucz Henrietta képviselő az ülésről kiment 21,50 órakor.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Balatonfűzfőn is van egy lejárat, ahol autók állnak meg és lemennek. Van egy olyan sávrész, amit
6-8 ember vesz igénybe - nekünk nem lehet? Fizetős strandon fürödni szabad, az említett helyen
szabad, csak a nyúlványon nem szabad? Ez a probléma évekig fenn fog állni, miért nem tudunk
valamilyen megoldást találni?
Tömör István polgármester:
Nyáron a tüntetés alkalmával ami történt – nem kívánom azt mondani, hogy az üdülőegyesület
számlájára írjuk a letépett kerítés számláját. Véleményem szerint ez nem kompromisszum, ez
diktátum, mert ha nem úgy lesz minden, amit ti akartok, akkor tönkretesznek mindent. Nem azt
állítom, hogy az alsórétiek, de valakik összevágták a kerítést és nem Siófokról jöttek át megtenni.
Vatics Erzsébet és Kurucz Henrietta képviselő az ülésre visszajöttek 21,53 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Miklós Péter képviselő:
Nyertes pályázat van a nyúlványra, a befogadott pályázatra van egy terv és kérdés, hogy az
elképzelésbe belefér-e egy lejáró, - és ha eltérünk a pályázat anyagától, akkor nem fogják
támogatni. A főépítész urat is meg kell kérdezni erről.
Szabó Zoltán főépítész:
A szóban forgó területnek nem az Alsórét és a Balaton viszonyát kell tükrözze, hanem Kenese és
Balaton viszonyát. Kenesén a nyúlvány az egyetlen olyan közvetlen vízhez jutási lehetőség, ami
közparkként funkcionálhat. Parkoló-kapacitás ott van a közelben, vásárlásra alkalmas hely, stb.
Kenese egészének vízhez jutását nézzük és óvatosan kell bánni, hogy mit sugallunk ezzel. Ha oda
lejáró kerül, abban a pillanatban megvalósítja a strandolás fizikai feltételeit, de ehhez egy csomó
feltételt biztosítania kell. Hasonló eset lenne, mint a Gumirádli strand, csak ott megvannak a
feltételek a strandoláshoz. Ha beteszek egy lejárót, akkor ahhoz csomó, strandolás feltételeihez
szükséges dolog hozzátartozik. Ha hivatalosan az önkormányzat egyetlen lejárót lehelyezne,
szabad-stranddá válna, és senki nem tudna rendet tartani. Ennek egy üzenete lenne, hogy ott lehet
strandolni. Ehhez vizesblokkot, stb. kellene biztosítani, mert onnan kezdve az önkormányzaton azt
számon kérik. Települési szinten bölcs döntésnek tartom azt a döntést, hogy a vízhez jutás helyei
közül szeretne egy rövid szakaszt olyan jelleggel megtartani, ami közpark és „sétálós jelleggel”
funkcionálhat. Balatonon idegenforgalmi szezonban jogos igénye egy település használói egy
részének, hogy ilyen jelleggel is hozzáférjenek a vízparthoz.
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Miklós Péter képviselő az ülésről kiment 22,06 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslatom, hogy próbáljunk meg kerekasztal megbeszélésen olyan egyezségre jutni az
üdülőegyesülettel, ami mindkét félnek elfogadható. Biztos van olyan megoldás, amiből jól jön ki az
egyesület és az önkormányzat is. Tiszta fejjel, higgadtan kerekasztal megbeszélésen biztos vagyok
benne, hogy meg tudjuk beszélni. Polgármester úr kérlek zárd le a napirendet és gondoljuk meg
ennek lehetőségét.
Tömör István polgármester megköszöni az ügyhöz megtett hozzászólásokat.

6. 33. BRINGA PÁLYÁZATRÓL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület a tájékoztatást megismerte és tudomásul vette.

III.
NAPIREND UTÁN:
A KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
MEGTÁRGYALÁSA.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A pénzügynek komoly számításokat kell végezni, illetve a szeptember 27-i ülésre elétek tárni. Az a
javaslatom, hogy a működtetés fenntartása mellett döntsünk, de addigra a pénzüggyel ki fogjuk
számoltatni, milyen bevételeink esnek el és milyen költségeink maradnak.
Szabó Károlyné iskolaigazgató:
Voltunk egy tájékoztatón, ahol elmondták, hogy úgy fog szétválni a működtetés, hogy az épületek
működtetése az önkormányzatok feladata lesz és azoknak kell nyilatkozni, akik nem tudják
felvállalni. Aki vállalja, annak nem kell semmit csinálni szeptember 30-ig, hanem október 30-ig
határoz arról, hogy a működtetést vállalja. A dologi részét az önkormányzat készíti, a személyi
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bérek mennek az állami fenntartáshoz, a takarítás, fűtő, karbantartó az önkormányzathoz mennek.
Bízok benne, hogy így fogtok dönteni. Az idei költségünket nézve kb. 40 M Ft körüli. Őszi
parlamenti ülésen döntik el az önkormányzatok feladatait, feladatfinanszírozás lesz. Létrehozzák
Magyarország legnagyobb intézményét, ahova 160 ezer pedagógus fog kerülni, és tankerületeket
hoznak létre. Ami nem egyházi és nem alapítványi, az mind oda fog tartozni.
Tömör István polgármester:
Minden önkormányzatnak jelezni kell, hogy fenn kívánja-e tartani, vagy nem - és ezt szeptember
30-ig kell megtenni. A szeptember 27- i ülés egyik napirendje ez lesz.
Kérem, azt támogassuk, hogy az intézmény fenntartása mellett történő döntéshozatal céljából
kérjük fel a pénzügyi csoportot, hogy végezze el a számításokat. Aki ezt támogatja, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
454/2012.(IX.
határozata:

13.)

Balatonkenese

Város

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény módosításáról szóló tájékoztatást megtárgyalta és az alábbi határozatot
hozta.
A Képviselő-testület az intézmény fenntartása mellett történő döntéshozatal céljából
felkéri a pénzügyi csoportot, hogy számításokat végezzen el a bevételek és a költségek
tekintetében.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a képviselő-testületi ülést 22,24 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Hegyes Zsuzsanna
aljegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Miklós Péter
képviselő
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