Szám: 32/2012. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2012. november 21-én 20,15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Nánássy Elek
I.
N A P I R E N D

jegyző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül mindenki jelen van, így az ülés határozatképes.
Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirend megtárgyalására.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Szeretnék javaslatot tenni. A költségvetés készítésnél az egyházak támogatását biztonsági okokból
nem terveztük be. Javaslom, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan 450-450 E Ft összeggel támogassuk
az egyházakat, mert végeznek egyéb feladatokat is a település érdekében.
Tömör István polgármester:
Javaslom ezt a kilencedik napirendi pontként tárgyalni. Aki ezzel együtt a napirendekkel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
534/2012. (XI. 21.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 21. napján
megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.

TSZSZI - IDŐSEK OTTHONA BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG JAVASLATA
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, TÁTORJÁN BÖLCSŐDE BEVÉTELEI – KIADÁSAI
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS
TÁJÉKOZTATÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATBAN
ZSINDELYES CSÁRDA EGYSZERŰSÍTETT ÉRTÉKBECSLÉSE
BALATONAKARATTYA, ERDEI PARKOLÓ EGÉSZSÉGÜGYI FAKIVÁGÁS
SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATOK ELNYERÉSÉRŐL
BALATONKENESE, 0202. HRSZ-Ú KÜLTERÜLETI ÚT TÖRZSVAGYONBÓL TÖRTÉNŐ KIVÉTELE
EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA

Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Lengyel
János és Kurucz Henrietta képviselők személyében. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
535/2012. (XI. 21.) határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. november 21. napján
megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kurucz
Henrietta és Lengyel János képviselőket jelöli ki.

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

TSZSZI - IDŐSEK OTTHONA BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG JAVASLATA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy minősítse eredménytelennek a Képviselő-testület a
közbeszerzést. Nekem személy szerint az volna szimpatikus, ha úgy döntenénk, hogy szeretnénk
megépíteni, saját önrészünket biztosítanánk, de a másik két település önrészét nem, és így nem
miattunk nem valósulna meg.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
A Képviselő-testület határozhat úgy, hogy eredményesnek hirdeti ki és átvállalja Csajág önrészét
is.
Kurucz Henrietta képviselő:
Nyilváníthatjuk eredményesnek és nyilatkoztassuk le a másik települést is.
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Lengyel János képviselő:
Arra gondoltam, ha nem találnánk saját területünkön zöldhulladék-lerakó helyet, - mivel a csajági
határ elérhető számunkra - ebben lehetne gondolkodni, ha az önrészüket biztosítanánk,
kérhetnénk például tőlük erre alkalmas csereingatlant az önrész fejében.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Ha eredményesnek nyilvánítja a Képviselő-testület a közbeszerzést, akkor köteles szerződést kötni
és köteles az ajánlattevő vállalkozónak kifizetni az összeget.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy hozzunk arról határozatot, hogy eredményesnek nyilvánítjuk és a részünkre
vonatkozó plusz költséget felvállaljuk.
Dr. Nánássy Elek Jegyző
Amennyiben eredményesnek nyilvánítja a Képviselő-testület az eljárást, akkor azzal az egész
beruházásról dönt. Csajág is azt mondta, hogy legyen eredményes, Balatonfőkajár nem. Ha
Balatonfőkajár nem fogadja el, akkor csökkentett műszaki tartalommal fog megvalósulni,
Csajágnak pedig van egy feltétele. Meghatározhatja a Képviselő-testület, hogy Balatonkenese
közigazgatási területén megvalósuló beruházás önrészét vállalja.
Miklós Péter képviselő:
Úgy gondolom, ha Balatonfőkajárt kihagyjuk, akkor elég sok plusz ügyintézés adódhat emiatt.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Ha csökken a műszaki tartalom, akkor egy új határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Amennyiben több hozzászólás nincsen, úgy javaslom, szavazzunk az első határozati javaslatról,
ami arról szól, hogy eredményesnek nyilvánítjuk a közbeszerzési eljárást. A Bíráló Bizottság
javaslata alapján érvényesnek nyilvánítjuk a közbeszerzési eljárásra ajánlatot benyújtó, a mellékelt
pontozási táblázatban szereplő ajánlattevők ajánlatát, a táblázatban szereplő tartalmi elemekkel.
Aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
536/2012. (XI. 21.) határozata
„Szociális ház” pályázat közbeszerzési eljárásáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
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1. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján a „Szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján érvényesnek nyilvánítja a
„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásra ajánlatot benyújtó, a mellékelt pontozási
táblázatban szereplő ajánlattevők ajánlatát, a táblázatban szereplő tartalmi elemekkel.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró, műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
Következő határozati javaslat: a balatonkenesei beruházásnak az ajánlatban szereplő plusz
költségeit felvállaljuk nettó 6.584.935 Ft összegben. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
537/2012. (XI. 21.) határozata
„Szociális ház” pályázat közbeszerzési eljárásáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok alapján
felmerült, Balatonkenese, Táncsics u. 20. szám alatti épület megvalósításának 6.584.935,- Ft
összegű többletköltségét biztosítja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró, műszaki ügyintéző
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Tömör István polgármester:
A következő határozatot a nyertesről kell hoznunk, a Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.,
javaslom ezt elfogadni. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
538/2012. (XI. 21.) határozata
„Szociális ház” pályázat közbeszerzési eljárásáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A

Képviselő-testület

„Szociális

alapszolgáltatások

és

gyermekjóléti

alapellátások

infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata
alapján az eljárás nyertesének
az I. részajánlattételi körben a Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft-t
a II. részajánlattételi körben a KINE BAU Építőipari és Kivitelező Kft-t
a III. részajánlattételi körben a Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft-t
kihirdeti.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró, műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
A következő határozat: az összességében másodikat is meg kell határozni mindhárom
részajánlattételi körben. A határozati javaslatnak megfelelően aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
539/2012. (XI. 21.) határozata
„Szociális ház” pályázat közbeszerzési eljárásáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a KDOP5.2.2/A-09-2009-0010 azonosítószámú, „Területi szociális szolgáltató intézmény
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infrastruktúrájának fejlesztése című” projekt megvalósításáról szóló javaslatot és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság javaslata
alapján az második összességében legelőnyösebb ajánlatot tevőnek
az I. részajánlattételi körben a KINE BAU Építőipari és Kivitelező Kft-t
a II. részajánlattételi körben a Fodor és Molnár Építőipari és Szolgáltató Kft-t
a III. részajánlattételi körben a KINE BAU Építőipari és Kivitelező Kft-t
jelöli meg.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
3. Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
Végrehajtási határidő:
Végrehajtásért felelős:

2.

azonnal
Tömör István polgármester

KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE, TÁTORJÁN BÖLCSŐDE BEVÉTELEI – KIADÁSAI
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Azt a javaslatot tették a bizottságok, hogy határozatlan ideig az önkormányzat folytassa tovább a
Tátorján üzemeltetését és pályázatot írjunk ki az üzemeltetésre.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Mi lenne a következménye annak, ha határozatlan időre szól az ügyvezető szerződése és
időközben kiadjuk az üzemeltetést?
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Az ügyvezetői posztot külön kell választani a Nonprofit Kft működésétől. Amikor bérbe adja vagy
használatra adja az önkormányzat az ingatlant, az nem fogja érinteni az ügyvezető státuszát.
Továbbra is ő lesz az ügyvezető, csak azt a feladatot nem fogja ellátni, amire bérbe adja az
önkormányzat az épületet. Munkaszerződéssel látja el az ügyvezetői tisztet a felmondás szabályai
érvényesek, a cégtörvények még előírhatnak szabályokat. A Kft-nek kell, hogy legyen egy
ügyvezetője akkor is, ha a bölcsődét más fogja üzemeltetni. Ha nem működik, akkor is fenn kell
tartani.
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Kurucz Henrietta képviselő:
Ha az üzemeltető azt mondja, hogy szeretne lenni a Kft ügyvezetője, lehet, hogy ezzel az a célja,
hogy a Kft-vel tudjon pályázni.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Azt lehet, hogy ő legyen az ügyvezető, de nem lesz részesedése. Nonprofit Kft osztalékot nem
adhat. A tulajdonosi jogokat gyakorolja az önkormányzat, ez elég tág hatáskör, nem lesz szabad
keze. Ha valaki profitorientált, akkor a helyében nem is vállalnám el az ügyvezetői állást, mert „azt
mondom”, hogy az én cégemet idehozom legalább öt évre, kérem az épületet, a cég telephelye lesz,
és annyi kötelezettségem van, hogy ott bölcsődét működtetek. Hogyha határozatlan idejű lesz az
ügyvezetői megbízás, feltétele lehet, hogy amennyiben bére adja más szervezetnek az
üzemeltetést, akkor az ügyvezetői státusz megbízási szerződésé alakul át.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, hogy most csak a szándékot fejezünk ki arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi ügyvezető
továbbvezesse a Kft-t az üzemeltetési szerződéskötésig, a következő ülésre kérjük kidolgozni a
határozati javaslatot.
Tömör István polgármester:
Egy hét múlva fogunk következő képviselő-testületi ülésen határozati javaslattal szembesülni ez
ügyben.

3.

HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG HATÁROZATÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

Tömör István polgármester a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 138. §-a alapján
helyi népszavazás kezdeményezést jelent be.
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A bejelentést a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag tudomásul vette.

4.

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL KAPCSOLATBAN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A bizottságok részéről a javaslat, hogy 1,9 %-ra növeljük az adóalap mértékét és 2 millió alatt
legyen adómentes az iparűzési adó.
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Tömör István polgármester:
Tehát a javaslat, hogy az adórendeletben módosítást eszközöljünk az iparűzési adó
vonatkozásában: 2 millió Ft vállalkozói adóalapig legyen adómentes, 2 millió Ft felett pedig 1,9 %os kulcsra emeljük az iparűzési adó mértékét. Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
540/2012. (XI. 21.) határozata
A helyi adórendelet módosításáról
1. A Képviselő-testület az iparűzési adóval kapcsolatban készített beszámolót megismerte
és tudomásul vette.
2. A helyi adókról szóló 25/2010. (XII. 15.) rendeletének (továbbiakban: adórendelet)
módosítására iparűzési adó vonatkozásában az alábbi javaslatokat teszi:
Az adórendelet 17. §-ban szereplő adóalap mértéke 1,9 %-ra emelkedjen a
rendelettervezetben.
Az adórendelet IV. fejezetében kerüljön meghatározásra, hogy iparűzési adó
megfizetése alól mentes az évi 2 millió forint alatti adóalapot bevalló vállalkozás.
Előkészítésért felelős:
Határidő:

5.

Dr. Nánássy Elek jegyző
2012. november 29.

ZSINDELYES CSÁRDA EGYSZERŰSÍTETT ÉRTÉKBECSLÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy ne éljen az önkormányzat az elővásárlási jogával.
Tömör István polgármester:
Elfogadom és támogatni is tudom, bár vérzik a szívem, mert patinás épület. Ebből az épületből
többek között szép kiállító-terem, múzeum lehetne.
Sörédi Györgyné képviselő:
Egyetértek, ha lenne pénzünk, érdemes lenne megvenni, mert nagyon szép épület.
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Kurucz Henrietta képviselő:
Úgy gondolom, rengeteg lehetőség lenne ennek az épületnek a hasznosítására.
Sörédi Györgyné képviselő:
Javaslom, napoljuk el a döntést és nézzük meg a belső részét is az épületnek.
Tömör István polgármester:
30 napon belül kell válaszolnunk. Szerintem ezért az árért nem rossz vétel, ezzel nem nyúlunk
mellé, ezért az árért bármikor el tudjuk adni. Javaslom, szavazzunk. Szavazásra bocsájtom, hogy a
Zsindelyes Csárda ingatlan elővételi jogunkkal éljünk 17 M Ft értékben. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
541/2012. (XI. 21.) határozata
Elővásárlási jogról
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy kk. Susán Csongor György tulajdonában lévő
Balatonkenese, Táncsics u. 25 sz. alatt található ingatlanra (hrsz:705) vonatkozóan
elővásárlási jogával élni kíván.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a
határozatról értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. november 20.
Tömör István polgármester

Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy vizsgáljátok meg az ingatlanra bejegyzett özvegyi jogot és a jelzálogot.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az önkormányzat csak per - igény– és tehermentesen veheti meg az ingatlant, úgy gondolom.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Az özvegyi jog tulajdonváltástól függetlenül fennmarad. Nem tudjuk, hogy még mindig él-e a
jogosult, vagy csak a földhivatali nyilvántartásban bennmaradt-e. Az özvegyi jog törlését úgy tudja
érvényesíteni az önkormányzat, ha a jogosult arról lemond.
Tömör István polgármester:
Ebben az esetben határozzuk meg, hogy akkor élünk elővásárlási jogunkkal, amennyiben az eladó
az özvegyi jogot törli a nyilvántartásból.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Valamint a jelzáloghitelt is.
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Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy a vételi szándékról szóló határozatban legyen benne, hogy csak az ingatlan
tehermentessége esetén élünk az elővételi jogunkkal. Javaslom, hogy a határozati javaslatot
tárgyaljuk újra.
Tömör István polgármester:
Lengyel János képviselő javaslata alapján megismételjük a szavazást. Újra felteszem szavazásra a
határozati javaslatot Lengyel János általi javaslattal kiegészítve, miszerint akkor élünk 17 M Ft
vételárért elővásárlási jogunkkal, ha az ingatlan per- és tehermentes. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
542/2012. (XI. 21.) határozata
Elővásárlási jogról
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy kk. Susán Csongor György tulajdonában lévő
Balatonkenese, Táncsics u. 25 sz. alatt található ingatlanra (hrsz: 705) vonatkozóan
elővásárlási jogával élni kíván a vevő, Tóth Sándor és a tulajdonosok között Budapesten,
2012. augusztus hó 23. napján létrejött és dr. Toldy Miklós ügyvéd által ellenjegyzett
ingatlan adásvételi szerződés feltételei szerint 17.000.000.- Ft vételáron, tehermentesen.
2. Az önkormányzat a vételárat 2012. évi költségvetése terhére fizeti ki eladók részére
tulajdonjoguk és jogosultságuk arányának megfelelően.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a
határozatról értesítse, az adásvételi szerződést aláírja, a szerződés megkötésére, a
földhivatali eljárás lebonyolítására, valamint az eladók előtti képviseletre meghatalmazást
és megbízást adjon dr. Koczkás Sándor ügyvéd részére.
Határidő:
Felelős:

6.

2012. november 23.
Tömör István polgármester

BALATONAKARATTYA, ERDEI PARKOLÓ EGÉSZSÉGÜGYI FAKIVÁGÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A bizottság javaslata, hogy a következő ülésre főépítészi véleménnyel előkészítve tárgyaljuk újra a
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napirendet. Aki a javaslatnak megfelelően egyetért azzal, hogy az ügyet vegyük le a napirendről és
azt főépítészi véleménnyel kiegészítve a következő ülésen tárgyaljuk újra, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
543/2012. (XI. 21.) határozata
A Képviselő-testület a Balatonkenese, 3531/3 hrsz-ú, védelmi erdő erdőterv szerinti,
egészségügyi állományritkító fakivágásának ügyét levette napirendjéről, azt következő
ülésén főépítészi véleménnyel kiegészítve újra tárgyalja.
Határidő:
Felelős:

7.

2012. november 29.
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki főelőadó

SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS PÁLYÁZATOK ELNYERÉSÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Tömör István polgármester:
A partfalas és a csapadékvizes pályázatot nyertük meg. A partfalasat konzorciumban, a
csapadékvizeset önállóan. Ezzel kapcsolatban: ha meg szeretnénk valósítani, a pályázathoz egy
embert fel kell vennünk, mert a jelenlegi 1 fő nem fogja bírni. Több, mint fél milliárd forint a két
pályázat és olyan munkatárs kell, aki szakember és addig kell, amíg a pályázat lezajlik. Ennek
költsége kb. 3 – 3,5 M Ft egy évre.
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő: Ezekre a pályázatokra lehet kérni szállítói finanszírozást?
Tömör István polgármester: Megpróbáljuk, a partfalasnál úgy tudom, hogy lehet.
Miklós Péter képviselő: Mindenképp meg kellene próbálni.
Kurucz Henrietta képviselő:
Véleményem szerint a MÁV is hozzátehetne bizonyos összeget a foglalkoztatás költségeihez.
Tömör István polgármester:
A pályázatban erre a célra van elkülönített összeg, ami hozzásegít a foglalkoztatás költségeihez. Az
egy fő felvételéhez szeretném kérni a hozzájárulásotokat.
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A Képviselő-testület a pályázatok koordinálása érdekében az egy fő munkavállaló felvételéhez
határozat nélkül hozzájárult.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy a szerződéskötésnél oda kell figyelni az említett dolgokra.

8.

BALATONKENESE, 0202. HRSZ-Ú KÜLTERÜLETI ÚT TÖRZSVAGYONBÓL TÖRTÉNŐ KIVÉTELE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
544/2012. (XI. 21.) határozata
Balatonkenese, 0202 hrsz-ú külterületi út törzsvagyonból történő kivételéről
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese, 0202 hrsz-ú, külterületi, kivett, közút megnevezésű
ingatlannal kapcsolatos előterjesztést és úgy határozott, hogy azt az önkormányzati
törzsvagyonból kivonja, és kezdeményezi a Körzeti Földhivatalnál a művelési ág
megváltoztatását.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a 6/2012. (III. 30.) számú rendeletével jóváhagyott
Vagyonrendeletének módosítására szükséges intézkedést tegye meg.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tömör István polgármester
Varjúné Oroszi Éva vagyongazdálkodási előadó
Pintér Róbert műszaki ügyintéző
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

NAPIRENDEN KÍVÜLI ÜGY TÁRGYALÁSA:
Tömör István polgármester:
A Balatonvilágossal történő pénzügyi elszámolás a végéhez közeledik, de a 25 nap alatt nem
végeznek az ellenőrök. A plusz napokért plusz összeg igényük jelentkezik. A 2012-es évet is
átnézetem velük, hogy ezzel végződjön az elszámolás. Ehhez több napra van szükség, plusz tíz
napot kellene még felvállalnunk. Ha kézbe kapjuk a végeredményt, a tényleges állapotot fogja
mutatni. Remélem, hogy a jövő heti testületi ülésre meglesz, de hó végéig ígérték. A plusz tíz
napot kérném, hogy támogassuk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

12

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
545/2012. (XI. 21.) határozata
Pénzügyi ellenőrzésre (Balatonvilágos) engedélyezett napok számának megnöveléséről
1. A Képviselő-testület 2012. szeptember 13. napján meghozott 419/2012. (IX. 13.) számú
határozatának 1. pontjában meghatározott maximum 25 munkanapot módosítja maximum
35 munkanapra.
2. A határozatot egyebekben változatlanul hagyja.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket értesítse és
felhatalmazza a megbízási szerződés módosításának aláírásával.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

Miklós Péter képviselő:
Megjegyezném ezzel kapcsolatban, hogy már az előző döntésnél is azt mondtam, hogy a
vizsgálatot a hivatali pénzügyi csoportunk is el tudta volna végezni.

9.

EGYHÁZAK TÁMOGATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Javaslom, hagyjuk jóvá azt az összeget, amit tavaly is megkaptak az egyházak. 450 – 450 E Ft a
javaslatom.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Időseknek, gyermek- és ifjúságvédelmi, közösségi rendezvények megszervezésére adható csak
támogatás. Támogatási szerződést kell kötni, polgármester úr aláírja, milyen feladatra, milyen
intervallumra vonatkozik, pl. május 31-ig, és azt követően kell beszámolniuk, mire költötték.
Tömör István polgármester:
A Balatonkenesei Református és Katolikus Egyház részére 450 – 450 E Ft összegű támogatással - a
szociális bizottság átmeneti segély keretéről történő átcsoportosításával - aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
546/2012. (XI. 21.) határozata
Egyházak támogatásáról
1. A Képviselő-testület 2012. évi költségvetésében meghatározott átmeneti segély keretéről
történő átcsoportosítással egyenként 450.000.- Ft összegű támogatást nyújt a
Balatonkenesei Református Egyház és a Balatonkenesei Katolikus Egyház részére.
2. Felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés aláírására és
megbízza, hogy a támogatási összeg átutalásáról intézkedjen.
Határidő: 2012. december 10.
Felelős: Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 21,51 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kurucz Henrietta
képviselő

Lengyel János
képviselő
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