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N A P I R E N D

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Sörédi
Györgyné és Miklós Péter képviselők személyében. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
587/2012. (XII. 12.) határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 12. napján
megtartott közmeghallgatása jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Miklós
Péter képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek
megtárgyalására.
A Képviselő-testület a javaslattal határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Vatics Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett 17,08 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester bemutatja a jelen levőknek dr. Nánássy Elek jegyzőt, akit 2012.
október 1. napjától nevezett ki a Képviselő-testület.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I-III. NEGYEDÉVI
HELYZETÉRŐL

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés során a beszámoló fő számait fogom közölni, ha ennél bővebben kíváncsiak az
adatokra, arról a hivatalban tájékoztatást nyújtunk.
A Kippkopp Óvoda bevételi előirányzatai 102 185 e Ft-ra, (85 %), a kiadási előirányzati 89 545 e Ftra (75,3%) teljesültek.
A Pilinszky Általános iskola bevételi előirányzatai 131 177 e Ft-ra, (91 %), a kiadási előirányzati 105
919 e Ft-ra (74,1%) teljesültek.
A Városgondnokság bevételi előirányzatai 151 417 e Ft-ra, (93,5 %) teljesültek - ez magas, de a jó
nyári szezonnal magyarázható, a kiadási előirányzati 149 076 e Ft-ra (92,1%) teljesültek – a
bevételek kiadásokat is generáltak.
A Közművelődési Intézmény és Könyvtár bevételi előirányzatai 51 110 e Ft-ra, (113,4 %) – ennek
oka, hogy tervezéskor a nyertes pályázatokból a bevételek nem voltak tervezhetőek, a kiadási
előirányzatai 39 090 e Ft-ra (86,8%) teljesültek.
A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény bevételi előirányzatai 34 131 eFt-ra, (75,6 %), a kiadási
előirányzati 33 582 e Ft-ra (74,4%) teljesültek.
A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 94 918 eFt-ra, (60,3 %), a kiadási előirányzati 94 171
eFt-ra (59,8%) teljesültek. A szeptemberi adóbefizetések még nem jelentkeztek a jelentés
készítésekor.
Az Önkormányzat bevételi előirányzatok 797 948 e Ft-ra, (82,6 %), a kiadási előirányzatok 648 388
e Ft-ra (67,1%) teljesültek.
Összességében az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedévi kiadásainak teljesítése
a testületi döntések szellemében, az intézmények és szakfeladatok részére biztosított
előirányzatokon belül, az előirányzatok időarányos felhasználásával történt.
Az önkormányzat és intézményei 2012. III. negyedévi gazdálkodása megfelelőnek értékelhető.
Tekintve, hogy jelentős többletbevétel nem várható, ezért továbbra is megfelelő és szoros
gazdálkodással lehet megőrizni a jelenlegi szintet.
A kiadásoknál ügyelni kell az előirányzat-felhasználási ütemterv szerinti, illetve annál kedvezőbb
teljesítésre, a szükséges előirányzat átcsoportosításokra.
Körültekintően kell eljárni a pótlólagos előirányzatok megszavazásával, csak a bevételi forrás
meghatározása mellett vállalhat a testület jelentősebb kiadásokat.

Kérdések, hozzászólások nem hangzottak el a napirendhez.
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2.

TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Tömör István polgármester:
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e./
pontja szerint: „A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a
környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer
tájékoztatja a lakosságot.”
A környezetvédelemnek a Balaton-parti települések esetében kiemelt szerepet kell betöltenie. A
vízminőséget veszélyeztető kezeletlen szennyvizek mellett a part menti közlekedésből eredő légszennyezés, a kommunális hulladékok számtalan problémát okozhat olyan települések
működésében, ahol az idegenforgalom a lakónépesség jelentős részének, illetve multiplikátor
hatások révén más ágazatokban foglalkoztatottaknak megélhetését jelenti. Az idegenforgalmi
bevételek, bár közvetlenül legnagyobb arányban a szálláshely és vendéglátás szektor szereplőinél
képződnek, azonban a közvetett és közvetlen adók révén a települési önkormányzatok bevételeit is
növelik. Balatonkenese Önkormányzata részben az előbbiek, részben jogszabályi kötelezettségei
alapján kiemelten kezeli a környezet- és természetvédelem kérdéskörét.
A levegő tisztaságának védelme
Balatonkenese közigazgatási területén imisszió mérő pont nem található, így nem állnak rendelkezésre adatok a település levegőjének általános minőségéről. A legközelebbi mérőállomás Litéren
üzemel, amelynek adatai viszont csak tájékoztató jellegűek lehetnek Balatonkenese számára,
ugyanis távolság és a balatonfűzfői ipari üzemekhez képest elfoglalt ellentétes helyzet (Litér
északra, Balatonkenese délre van) miatt.
A légszennyezőanyag-kibocsátás a közlekedésből, a lakossági fűtésből és avarégetésből, valamint
az ipari termelésből adódik. A forgalomból származó légszennyező anyagok a forgalommal
arányosan képződnek, ezért a maximális terhelés a nyári idegenforgalmi időszakban (júliusaugusztus) jelentkezik. A balatonfűzfői ipartelep bűzszennyezése az utóbbi években csökkent. A
gázfűtésre való átállást követően a lakossági fűtésből származó légszennyezés mértéke is erősen
lecsökkent és töredéke a közlekedési emissziónak. Az avarégetést önkormányzati rendelet
szabályozza, mennyisége a közlekedési emisszióhoz mérten csekély. A Balaton keleti medencéjének
településeit elkerülő főközlekedési út kiépültével a város belterületén átmenő tranzitforgalom jelentékeny
mértékben csökkent, így a levegőminőség mutatói is érezhetően javultak.
A település szennyvízelvezető-rendszerére jellemző, hogy nyáron a hőmérséklet növekedése
következtében a nagyátmérőjű regionális gyűjtővezetékekben már rövid idő alatt anaerobbá válik
a szennyvíz, ami bűzhatást okoz a szennyvíz átemelők környékén. A település belterületétől 2 km
távolságban található sertéstelep (FIORÁCS Kft.), és a belterülettől mintegy 800 m-re levő, a DRV
Rt. üzemeltetése alatt működő szennyvíziszap-lerakó felől erősen bűzös levegő érkezik. Az évi 17
000 db állatállományú sertéstelepen keletkező hígtrágya tárolása EU szabványnak megfelelően
kialakított, gumifóliával kibélelt medencékben történik (3 db 30 x 60 m alapterületű medence). A
medencékben szeparátor működik, amelynek segítségével a híg-trágya szárazanyagtartalmának
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70%-át kinyerik. A medencékben 2-2,5 hónapos tárolási időt követően a hígtrágyát a szomszédos
szántóföldekre juttatják ki talajerő-utánpótlás céljából.
Megjegyzem, hogy a Környezetvédelmi Hatóság a Fiorács Kft-vel szemben változtatást, más
szabványt léptetett életbe. Rendeletben próbálják meg korlátozni az ottani bűzt kibocsájtó
tevékenységet. Kb. egy hete kaptunk erről értesítést, és a Fiorács Kft-t is értesítették, hogy eleget
kell tenniük az új elvárásoknak.
A balatonfűzfői vegyipari ipartelep kibocsátása az utóbbi években valamelyest csökkent, de még mindig
okoz lakossági panaszokat Balatonkenese területén is, mivel az uralkodó szélirány mellett a
település felé terjednek a légszennyező anyagok. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a Bakonyból
a Balaton felé lebukó szelek kifejezetten a földfelszínhez közeli terjedést segítik elő.
A téli időszakban lakott területeken a hagyományos fűtési módozatok lokális szennyezést
okoznak. A gázellátás teljes körű kiépítésével a hőenergia termelése során nagymértékben csökken
a kén-dioxid és a szilárd légszennyező anyagok kibocsátása is
Összefoglalóan:
A főbb környezeti konfliktusok a levegőtisztaság területén:
Nagy átmenő forgalom miatt kialakuló légszennyezés,
Belterületi utak porszennyezése,
Bűzproblémák (balatonfűzfői ipar, szennyvíz átemelők, sertéstelep, szennyvíziszap lerakó).
A Balatonkenesét−Balatonakarattyát elkerülő út megépítésével a fenti három probléma közül kettő
esetében lényeges javulás zajlott le, a harmadik megoldása pedig folyamatban van.
Vizek védelme
Balatonkenese a Balaton északi és déli vízgyűjtője között helyezkedik el Veszprém megye
területén. A parti sáv az alacsony és magas meredek partfalak és a vízszegély között található,
amely a vízszintszabályozás előtt vizenyős, mocsaras, kis vápákkal, mélyedésekkel tagolt volt. Ma
jobbára feltöltött, elegyengetett, jórészt kiépített üdülősáv. A területet a Balaton-felvidék Séd típusú
vízfolyásai jellemzik, amelyek a következők: a Balatonkenesei vízfolyás, az Árpád-kút és a Margitforrás, azonban mindhárom vízfolyás időszakos, valamint a Bakó úti árok is.
A Balaton vízminőségének védelme érdekében összehangolt intézkedésekre van szükség, amely a
Balaton-parti települések összefogásával valósítható meg.
Felszíni vizek
A Balaton vízminősége Balatonkenese térségében üdülésre és ivóvízellátásra teljes mértékben megfelelő. A
nagy-mértékű feliszapolódás megszüntetése érdekében 2004-ben megkezdődött a Vak Bottyán
strand mederkotrás és partkorrekció I. üteme. Az I. ütemben 180 m hosszúságú zagygát
kiépítésével és a meglévő partvédőmű elbontásával 4 500 m2 alapterületű, mintegy 6500-7000 m3
mederüledéket, iszapot befogadó zagytér alakult ki. Az I. ütem szelvényéhez csatlakoztatva a II.
ütem keretében a 2005. év végén folytatásra került a tó felőli zagygát építése. A feltöltött terület
konszolidációját követően 2006-ban megtörtént a parti terület rendezése is.
A település strandjain a strandok elmúlt években történt bővítése folytán a közegészségügyi
szempontoknak megfelelő tárgyi feltételek részben biztosítva vannak. A balatoni strandot
üzemeltető rendeletileg önkontroll vizsgálatra kötelezett. A 273/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 5 §
(1) bekezdés szerint végzett fürdővíz vizsgálatok alapján az érintett strandok vízminősége
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megfelelő volt.
Felszín alatti vizek
Balatonkenese−Balatonakarattya térségében a terület geológiai felépítése folytán nem jött létre
egységes karsztvízrendszer. A települési kutak vízbázisára, mint a rétegvizekre az ipar, a
mezőgazdaság, a közlekedés, a lakóterületek mindenhol veszélyforrást jelentenek. Ezen
környezethasználatok szennyező anyagokat juttathatnak a talajba, ezáltal veszélyeztetik a felszín
alatti vízkészleteket. Mindezek felmérésére és a veszélyforrások megszüntetésére irányulnak a
vízbázis-védelemmel kapcsolatban meghozott rendeletek, kormányhatározatok, amelyeknek
végrehajtását a vízügyi hatóságok koordinálják.
Balatonkenese területén sérülékeny üzemelő és távlati vízbázisok nincsenek, így vízbázis-védelmi
problémák nem merülnek fel.
Környezeti konfliktusok, problémák megállapítása összefoglalva:
Felszíni szennyezésre érzékeny a terület döntő része.
Meredek területekről jelentős a csapadékkal történő szennyezőanyag bemosódás.
Hiányos a csapadékvíz elvezető rendszer.
Iszap felhalmozódás a Balaton part-menti sávjában.
Talajvédelem
Balatonkenesén a talajvédelem egyik legfontosabb feladata a magas-part védelmének biztosítása. A
balatoni magaspartok keletkezése a tektonikus-mozgásokkal hozható kapcsolatba. A legújabb
vizsgálatok szerint a Balatoni medence kialakulása a felső-pleisztocén időszakra tehető, így a
magas-partok is földtanilag fiatal morfológiai formák, amelynek alakításában a Balatonnak is
jelentős szerepe volt abráziós, hullámveréses, alámosó tevékenységével.
Balatonkenese térsége a mezőgazdasági növénytermesztés szempontjait figyelembe véve jó
minőségű talajokkal rendelkezik, megfelelő agrotechnikai módszerekkel, a termelők rendszeres,
szakszerű tájékoztatásával és útmutatásával megőrizhető a talajok termékenysége,
megakadályozható a talajok minőségének romlása.
Balatonkenese közigazgatási területén elsősorban az eróziós folyamatok okoznak talajlepusztulást,
a defláció elég számottevő. Az erózió mértéke függ a lejtésviszonyoktól (meredekség, lejtőhossz),
talajfedettségtől, a talaj fizikai, kémiai tulajdonságaitól, a csapadék intenzitásától, a felszíni vízmozgástól.
A települési környezet védelme
Balatonkenese lakott területrészein az ipari eredetű zajhatás nem jelentős, a javasolt iparterületi
fejlesztésekben a lakóterületi normákat meghaladó zajterhelés nem engedélyezhető. A lakott
településrészeken a közlekedési eredetű zajterhelés a közúthálózati fejlesztések eredményeként már
tapasztalható, ebben hosszabb távon további jelentős csökkenés, javulás várható.
A települési környezetvédelemben a zöldterületi fejlesztések lehetnek a legfontosabb, leghatékonyabb és
egyben legkevésbé beruházás-igényes eszközök. A meglévő zöldterületek mellett tervezett a
belterület egészét érintő, fokozatosan végrehajtott utcafásítási program megvalósítása.
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Kérdések, hozzászólások:
Kővári Tibor lakossági érdeklődő:
Tudom, hogy a település és a Balaton jogi határa elválik egymástól, de nem lehet az mellett
elmenni, hogy Kenese határában folyik a nagy természetrombolás, ami két-három évtizede
folyamatban van. Az iszappakolás a Balaton törvény megsértése, és hatósági hozzájárulással
történik. A jogi partmedren belül hatósági vélemény alapján adták ki az engedélyt, arra
hivatkozva, hogy a vasútpartot meg kell támasztani. A vasútpartot nem kell megtámasztani, mert
az kőprizma vörös-kővel megtámasztott. Ott, ahol veszélyes volt, a jég megsértette, kijavították. A
kőprizmát híg iszappal megtámasztani nem lehet. A Balatonból kiemelt iszap minden köbméterét
visszatenni nem lehet, hanem mellette kellene elhelyezni. (Az iszaphelyektől 150 méterre,
közvetlen vasútpart mellett jelölték ki a csónak-kikötő helyünket, a jogi partvonalon belül pedig
köteleztek bennünket, hogy szedjük ki az iszapot, szikkasztás után pedig szállítsuk el
Balatonfüredre fuvarlevéllel igazoltan.) A Balaton jogi partvonalán belül 2,5 ha-t fognak elvenni
ezzel a tevékenységgel. Mi a véleménye a Képviselő-testületnek erről a környezet- és
természetrombolásról? Ez ívó- és vermelő-helye volt a halaknak. A Nemzeti Park egyszer már
betiltotta ezt a tevékenységet, most pedig újra elkezdték. Azért tettem fel a kérdést, mert 2006-ban
2007-ben az itteni jegyzőnek is véleményeznie kellett. Nem tudom, most véleményezte-e, de
szerintem egy brutális támadás ez a Balaton ellen és nem engedhető meg.
Polgár Tibor lakossági érdeklődő:
Lágy híg iszappal történt a kövezés mellé való betöltés, akkor egy 500-1000 méteres körben kint
volt az iszap. Ez a mostani tevékenység a kenesei, a fűzfői strandot és a kikötőket is fel fogja
tölteni. 200 ezer köbméter iszapot hoztak ide.
Tömör István polgármester:
Hozzáfűzöm, hogy ebben az ügyben sem a jegyzőtől, sem a hivataltól nem kértek véleményezést,
nem adtunk hozzájárulást ehhez. A Balaton nem a közigazgatási területünk, állami tulajdon, más
rendelkezik felette és az kiadta az engedélyeket a munkavégzéshez. Valóban problémás azért is,
mert a feltöltés más, mint amit a törvény engedne. A kőszóráson belül az addigi élőhelyeket
lerombolták. Kővári Tiborral beszéltünk már erről, írnak egy levelet az önkormányzathoz és arra
hivatkozva megpróbálunk lépéseket tenni ez ügyben.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A károk óriásiak lehetnek, ezért jegyző urat kérem, hogy ne várjuk meg Kővári úrék levelét, hanem
azonnal jelezzük a hatóságok felé, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata nem ért egyet ezzel
a tevékenységgel. Sürgősen lépjünk ez ügyben, mert nagy problémát okozhat a strandok
vonatkozásában is. Korábban 30 millió forint lett volna csak a kenesei strand iszapkotrása, ezek a
munkálatok pedig százmilliós károkat okozhatnak számunkra.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Amennyiben hatásköröm ezt engedi, megtesszük a lépéseket. Elég szűk az állami területű
tómedret illetően a hatáskör, de amit tudunk, megteszünk majd.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendhez.
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3.

TÁJÉKOZTATÓ A PÁLYÁZATOKRÓL, BERUHÁZÁSOKRÓL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Tömör István polgármester:
Pályázataink: a Széchenyi utca felújítása, a Rákóczi LEADER Kultúrpark, a 71-es úton
Balatonakarattyán buszöböl pár kiépítése ledlámpás világítással, a Vak Bottyán strand nyúlvány
részének felújítására vonatkozásában: ennek a parkosítása, felújítása, a Hársfa utcai játszótér
felújítása. A Széchenyi park vizesblokk építése nem nyert támogatást, ami támogatást nyert: a Parti
sétány nyúlvány és a Hársfa utcai játszótér. Pályázatot nyertünk a magas-partfal védelmére a
MÁV-val közös konzorciumban. A MÁV a pályázati összeget a partfal stabilizálására fordítja,
jelenleg is dolgoznak. Azért fontos ez, mert az egész pályatest léte és jövője megkérdőjeleződhet,
de ezek kapcsán a feljavítása lehetővé válik. Csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójára 161
M Ft összegű a pályázat teljes összege, melynek keretében a Bercsényi strand és előtte levő terület,
akarattyai utcák, valamint a Berek utca nyer csapadékvíz-elvezetés tekintetében felújítást. Leader
pályázat keretében: „sporttér a Széchenyi parkban” című pályázat: 4.911 E Ft összegben, mely a
Széchenyi parkban erdei tornapálya korszerű sporteszközökkel való felszerelését szolgálja,
kocogó-pályával. Az Idősek Otthona pályázat megvalósítása folyamatban van, a holnapi képviselőtestületi ülésen is fogunk tárgyalni róla, a pénzügyi helyzet tisztázása után fogunk dönteni ezen
beruházásról. Konzorciumban Csajággal és Balatonfőkajárral indultunk, ehhez Csajágnak
kiegészítő összeggel kellene rendelkeznie. Amennyiben a holnapi együttes ülésen megtaláljuk az
összeg forrását, akkor akadálytalanul megvalósulhat a beruházás. A kerékpáros turisztikai
pályázat kapcsán még nem született döntés, közel 100 M Ft-os a pályázat igényelt összege. Néhány
saját erőből megvalósult beruházás: Vasút utcánál a Nádas Csárda mögött csapadékvíz-elvezető
árkot kiástuk és a csárda előtti parkolóban földalatti csőbe vezettük el a csapadékvizet. Matacsalja
utcában történt egy felújítás, ahol szintén a csapadékvíz elvezető árkot tisztítottuk ki a
Városgondnokság közreműködésével. Ott még további árkokat kell építeni, hogy annak a résznek
a csapadékvíz-elvezetését megfelelően tudjuk kezelni. A József Attila utca – Nagykuti utcánál egy
átvágást és csapadékvíz elvezető csatornába való vízelvezetőt építettünk a nagy mennyiségű
csapadékvíz miatt. Remélhetőleg a probléma ott lecsökken. Akarattyán a Lido strandon van egy
vízelvezető árok, amit fel kellett újítani, ez Akarattya egy részéről vezeti el a csapadékvizet, fel lett
újítva, most működik. A T-Com üdülő melletti részen van egy rész, ahol jelentős mennyiségű
csapadékvíz jut be a Balatonba, ezt nem kevés munkával a Városgondnokság kitisztította. A
Bercsényi lejárónál átfolyó-rendszer és csapadékvíz-elvezető csatorna tisztítása vált szükségessé,
az Aligai úton szintén. Ezeket a munkálatokat is a Városgondnokság végezte el. Tervezett saját
erős beruházások a jövő évi költségvetés elkészítésekor fognak tervezésre kerülni. A Széchenyi
park vizesblokk megépítése a nyári rendezvények korszerűbbé tétele miatt nagyon fontos lenne. A
Vak Bottyán strand előtti terület burkolat-felújítására az energiaszolgáltatótól még nincs engedély,
remélhetőleg hamarosan megkapjuk és akkor a beruházás megvalósulhat, kb. 30 M Ft összegben.
A Vak Bottyán utca szélesítése van még előtérbe helyezve a balesetveszély miatt. Jelenleg sem
látjuk tisztán a jövő évet és a költségvetést, de remélhetőleg ezek és más fejlesztések is
beleférhetnének, hogy kicsit élhetőbb környezetben élhessük a napjainkat.
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Kérdések, hozzászólások:
Lellei Jenő lakossági érdeklődő:
Hallgatva a beruházásokat: a Bocskai utcán csak egy oldalon van járda, és az járhatatlan. A Bocskai
utca meredek és balesetveszélyes. A járdát sürgősen meg kellene építeni, átépíteni. A vízrendezési
dolgokkal kapcsolatban: a Benczúr Gyula utcáról esőzés alkalmával a Bocskai utcára minden
lezúdul - a Városgondnokságot illeti dicséret, hogy mindig visszajuttatja a murvát az utcára. A
Benczúr Gyula utca útépítése már évekkel ezelőtt soron volt, a Katona József utca elkészült, de a
Benczúr nem. Ez mikor várható?
Tömör István polgármester:
A pályázatot a Katona József utcára nyertük el és nem kaptunk támogatást a Benczúr Gyula utcára.
Anyagi lehetőségeink keretén belül kell maradnunk, szeretnénk rá megoldást találni. Pénz
kérdése, ha pályázati lehetőség lesz, akkor azt megpályázzuk, de jelenleg az utas pályázatok nem
bennünket támogatnak. A Városgondnokság dolgozóinak az orvosi rendelő felé, illetve a Fő utcán
a járdát a TSZ - irodáig meg kell építeniük a „kisboltig”. Ezek meg fognak valósulni a kapacitás
függvényében. Sort kerítünk a Bocskai utcára is.
Kővári Tibor lakossági érdeklődő:
A Nagykúti utcával kapcsolatban: amióta a „mélyutat” feltöltötték, a csapadékvíz a burkolaton
halad. Aláázik, a nagy teherautók összetörik, mert nincs az árokba bevezetve a víz. Egyetlen
keresztvágást kellene csinálni és az árokba kellene a csapadékvizet terelni. Aláírást is gyűjtöttünk,
majd azóta sincs megoldva a probléma. Nem új burkolat kellene, csak a csapadékvizet kellene
elvezetni az árokba. Balesetveszélyes is, ezért kérem, hogy lépjünk előre ebben az ügyben.
Tömör István polgármester: Foglalkozni fogunk a problémával.
Vér Lászlóné lakossági érdeklődő:
A pályázaton elnyert sporteszközöket az amúgy is ellátott parkokból nem lehetne máshova tenni,
ahol használnák is a gyerekek? A József Attila utca sarkán például jó helye lenne szerintem.
Örültünk a vízelvezetőnek a Nagykúti utca végén, de a Fő utcáról jövő gyűjtő, ami korláttal van
védve, be van szakadva, ott van hagyva, miért nem lehetett vele együtt megcsinálni? Az Öböl TVben láttam képviselő asszony és képviselő úr nyilatkozatát és képviselő úr arról beszélt, hogy
nincsen olyan koncepció összeállítva, hogy lépésről lépésre tudnának haladni, hanem ötletszerűen
történnek a döntések. Úgy gondolom, hogy egy sorrendet fel lehetne állítani, a Városgondnokság
emberei megcsinálhatnák önerőből kis léptékben. A koncepcióhoz szeretnék két dolgot említeni:
mindenki előtt ismeretes a katolikus- és református temető helyzete. A halottasházakat 1981-ben és
1983-ban készítette a falu lakossága, az iparosok összefogásával, társadalmi munkával.
Fuvarokban, munkavégzésben, anyagilag és munkában is segítettek az akkori szövetkezetek is.
Elmúlt 30 év és nagyon rossz állapotban vannak ezek az épületek. Egy árnyékos helyet is
biztosítani kellene a temetőkben a halottasházak előtt. Kevés körültekintéssel nagyon sok
problémát meg lehetne oldani. A református temetőből a virág- és szemételszállításáról is mindig
az egyházkerületnek kell gondoskodnia.
Vatics Géza Városgondnokság alkalmazottja:
A kérdezett vízgyűjtő ügyében jelezném, hogy a Közútkezelő hozzájárulására várunk, hogy
megcsinálhassuk, ezért álltunk meg a munkálatokkal.
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Tömör István polgármester:
Fel kell állítanunk egy fontossági sorrendet, mert az anyagi korlátok határokat szabnak. Igen,
egyetértek azzal, hogy régen voltak szövetkezetek, stb., más világ volt.
Sörédi Györgyné képviselő:
A ravatalozó kapcsán egyetértek, hogy már nem méltó a helyhez, ha nem tudunk rá pályázatot
találni, meg kell egyszerűbb formában, kisebb felújítással oldani az említett problémákat és az
állagmegóvó munkákat.
Miklós Péter képviselő:
Mivel az Öböl TV-ben leadott nyilatkozatom által megszólíttattam, szeretnék néhány mondat
kiegészítést tenni. A koncepcióról volt szándékomban beszélni, mert tudni kell, hogy kormányzati
szinten olyan utasítások érkeztek, hogy kötelező volt olyan koncepciót készíteni, ami egy
általánosan megfogalmazott elgondolást takar. Valóban, képviselő-testületi ülésen ezt elfogadtuk,
bár a korábbi évek gyakorlata mindig az volt, hogy különböző javaslatok születtek, amiből nem
mindent lehetett megvalósítani, erre gondoltam, amikor a nyilatkozatot adtam. A 2013-as év
lehetőségeit még máig nem tudhatjuk. Az biztos, hogy az önkormányzati támogatás sokkal
szűkebb lesz, mint ezidáig volt. Nagyon jó, hogy a lakosság részéről fogékonyak erre, hogy vannak
ötletek, javaslatok, de a fontossági sorrendet kell felállítani, aminek a pénzügyek határokat
szabnak. Mindenki érzi a fontos problémákat, van egy feladat, ennek van összege, és van a mellé
rendelhető pénzösszeg. Mindenki igyekezni fog, hogy minél több minden megvalósuljon. A
szintén említett Széchenyi park kapcsán szeretném elmondani, hogy a pályázatban elnyert
eszközök nem játszó elemek, hanem sportolási célú lehetőségeket adnak. A területről is dönteni
kellett, hogy hol valósítjuk meg, persze felmerültek más területek is, de a rendezési terv bizonyos
része nem engedi bárhol a sportcélú tevékenység elhelyezését.
Tömör István polgármester:
Az elmondottakat kiegészíteném, hogy a Széchenyi parkban felnőttek részére biztosított játékos
sporteszközökről van szó. Ebben a pályázatban terveztünk játszótér felújításokat is, de a pályázat
anyagi lehetőségei 50 M Ft-os határt szabtak. Amikor az volt a kérdés, hogy a vizesblokkot a
Széchenyi parkban meg lehet-e építeni, akkor azt mondták, hogy igen. Felmerült a pályázat
kapcsán három játszótér, vagy a vizesblokk, akkor a vizesblokkot választottuk - és nem nyertük
meg, ezért maradtak ki a játszóterek. Máig nem értjük, hogy a vizesblokk miért maradt ki, miért
nem nyertük el. A tervezett 25 M Ft terhére játszótereket szerepeltettünk volna, ez az oka, hogy az
akarattyai Hársfa utcai játszótér szerepel csak a pályázatban. A közeljövőben ha lesz lehetőség,
akkor ki fogjuk használni erre a célra.
Polgár Tibor lakossági érdeklődő:
Vannak a nagyobb gyerekek, akik részére régen volt a kultúrház, ma miért nem tudunk számukra
biztosítani ilyen helyet? Ebben is kellene gondolkodni szerintem.
Tömör István polgármester:
Valakinek a gondolatot fel kellene karolni, - szerintem még pingpongasztalunk is van, ha ez élő
igény, akkor nem csak egy elképzelésnek kellene lenni. Ez a közösség háza, ha bárki be akar jönni,
ide bejöhet.
Balázsné Tóth Etelka Pénzügyi Bizottság kültag:
Miért is jönnének a fiatalok Kenesére? Aki elmúlt 14 éves, elkerül Keneséről, az a gyerek szinte
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megszűnik itt létezni. Nem várhatjuk el, hogy érdekelje a közösségi élet, amikor mi nem vonjuk
bele semmibe. A mai napig eljönnének társadalmi munkázni is, ha egyáltalán megszólítanánk őket.
De nem foglalkozunk velük, jó esetben visszajön, ha talál munkahelyet, de a gyerekek nagy része
vissza sem jön Kenesére. Ehhez meg kellene teremteni a feltételeket. Iskolás korukig nagyon
megpróbálunk megadni mindent nekik, de afelett kiesnek a gyerekek a lakosságból.
Tömör István polgármester:
Köszönöm a felvetést és várom a gyakorlati elgondolásokat, hogy a problémára megoldást
találjunk.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendhez.

4.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZOKTATÁS ÉS KÖZIGAZGATÁS ÁTSZERVEZÉSÉRŐL
Előadó:

Dr. Nánássy Elek
jegyző

/Szóbeli előterjesztés./
Dr. Nánássy Elek jegyző:
A változások korát éljük, próbáljuk helyi szinten a változásokat keresztül vinni a közigazgatás és a
közoktatás terén úgy, hogy ebből Önök és a gyerekek ne vegyenek észre sokat. A közoktatásban
január 1-től sem önkormányzat, sem önkormányzati társulás nem láthat el feladatot, ez állami
feladattá vált. Tankerületi felügyelő fogja az iskolákat összefogni, ő lesz a munkáltatója az
iskolaigazgatóknak és irányítja az iskolák életét. Az iskola épülete marad önkormányzati
tulajdonban. Két jogterület különül el: a fenntartást vette át az állam, a pedagógusok bérét az állam
fizeti, a működtetést, a rezsit az önkormányzat vállalta a Képviselő-testület döntése értelmében,
ami helyes döntés volt véleményem szerint. A tananyag nem az én kompetenciám, egyébként a
tankönyveket még most írják, amit januárban meg kellene rendelni. A közigazgatás tekintetében a
gyámügyigazgatás, a lakcímnyilvántartás, és egyes szociális ügyek kerülnek át Balatonalmádi
Járásközpontba. Az adó kérdése nem szerepelt a közmeghallgatás napirendjén, de azt
tapasztaltam, hogy a kintlévőségek óriási mértéket öltöttek. Ha arról beszélünk, hogy utakat fel
kellene újítani, intézményeket fűteni, stb., ezeket a feladatokat ezekből a pénzekből lehet
megoldani. Kifejezetten nagy figyelmet fordítok erre - persze rugalmasan kezelve az ügyeket.
Központilag is figyelik az adóbehajtásokat: vizsgálják, hogy mennyit vetett ki az önkormányzat, és
ezt már bevételként könyvelik el és ennyivel kevesebbel finanszírozzák az önkormányzatot.
Kérem, hogy ilyen szemmel nézzék az adófizetési kötelezettségeket.

Kérdések, hozzászólások:
Vargha Tamásné lakossági érdeklődő:
Jegyző úr sem az iskola, sem a hivatal tekintetében a dolgozókat munkakérdés kapcsán nem
érintette. Tudna erről néhány szót szólni?
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Úgy gondolom, hogy a pedagógusokat nem érinti, mert tovább fog működni, remélhetőleg a
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következő tanévekben is a művészetoktatásban is. A hivatalban leépítést nem tervezünk. Küngös
és Csajág község polgármesterei hivatalai Balatonfőkajárral alakítanak ki közös hivatalt, az ott
dolgozók nem a kenesei hivatalban lesznek állományban, hanem Balatonfőkajáron.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendhez.

5.

KATASZTRÓFAVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Tömör István polgármester:
Tájékoztatást nyújtok a 2012. január 1-jétől hatályos, a katasztrófák elleni védekezés rendjét
meghatározó jogszabályokról:
- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
- 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról
- 234/2011. (XI. 10.) kormányrendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
- 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges
jogrendben bevezethető intézkedésekről
- 290/2011. (XII. 22.) kormányrendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény
végrehajtásáról
- 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
- 1515/2011.
(XII.
30.)
kormányhatározat
a
Katasztrófavédelmi
Koordinációs
Kormánybizottság létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének
meghatározásáról
A bekövetkezett szervezeti változások és az irányítási rendszer átalakítása indokolják a
katasztrófavédelem szervezetére vonatkozó általános rendelkezések korrekcióját.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveket három csoportba soroljuk: országos, megyei, illetve helyi
szervek.
A katasztrófavédelem központi szerve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mely
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
A nem hivatásos polgári védelmi szervezetek:
A megújult köteles polgári védelmi szervezetek fogják adni a katasztrófák elleni védekezésbe
bevonható, nem hivatásosokból álló legnagyobb létszámot. Mindennek alapja a polgári védelmi
kötelezettség Alaptörvényen történő rögzítése: Magyarország Alaptörvényének XXXI. cikk (5)
bekezdése meghatározza, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar
állampolgárok részére honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében polgári
védelmi kötelezettség írható elő a mindenkori nyugdíjkorhatárig.
A polgári védelmi kötelezettség négy fő tartalmi eleme:
- adatszolgáltatási kötelezettség,
- bejelentési kötelezettség
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-

megjelenési kötelezettség, amely szerint a polgári védelmi szervezet tagja határozattal
kiképzésre és gyakorlatra osztható be, amelyen köteles megjelenni.
polgári védelmi szolgálat területén tartózkodik és a kapott utasítás végrehajtása.

A polgári védelmi kötelezettségek teljesítése megtagadható, ha a kötelezettség teljesítésével a
kötelezett önmaga vagy mások életét, testi épségét, vagy egészségét közvetlen és súlyos veszélynek
tenné ki.
Köteles polgári védelmi szervezetek:
A békeidőszaki (nem fegyveres konfliktus) katasztrófák kezelése érdekében a hivatásos
katasztrófavédelmi szervezeten kívül, a polgári védelmi szervezetek látnak el feladatot. A köteles
polgári védelmi szervezetek állománya a polgári védelmi kötelezettség alatt álló és az önkéntesen
jelentkező személyekből áll, lakóhely szerinti beosztásuk az illetékes polgármester feladata (I. fokú
polgári védelmi hatósági jogkör, határozattal történik).
Vannak kijelölt személyek, akik katasztrófa esetén értesítik a lakosságot, az a rend lép életbe, amit
ők fognak önök felé kiközölni.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendhez.

III.
NAPIRENDEK UTÁNI EGYÉB HOZZÁSZÓLÁSOK:

Szabó Zoltán városi főépítész:
Jegyző úr elmondta, hogy helyben az önkormányzati felállás nem változik, de az építési hatóság
igen. Építésügyi hatósági ügyeket eddig a balatonfűzfői jegyző látta el, január 1-től teljesen új
rendszer áll fel. Balatonkenese esetében három esetet kell említeni: lakóhellyel kapcsolatos,
egyszerű ügyeket Balatonalmádiban, vállalati üdülő, középület ügyeket: Balatonfüred összevont
járási hivatalban, védett épület esetében pedig Veszprémben intézik. Felhívom a figyelmet, hogy
január 1-től teljesen új jogszabályok lépnek életbe az engedélyezések tekintetében is. Az összes
építési engedélyezési, és hatósági engedélyezési ügyet elektronikus formában kell intézni 2013.
január 1-től. Ha internet elérhetőség van, akár otthonról, akinek nincs, úgy nevezett szolgáltatási
pontokon nyújtanak segítséget az ügyintézésben.
Szabó Károlyné iskolaigazgató:
A most iskolába járó gyerekek közül a negyedikeseket fogja érinteni. A nemzeti alaptanterv
határozza meg a mindenkori oktatást a kormány határozata alapján. Ebből pedagógiai programot
készítünk, kerettantervet készítünk. Az első és ötödik osztályokban lesz az új kerettantervek
bevezetése, a tanári karból a nyáron mindenki ezzel fog foglalkozni, hogy összehozza az új
tananyagot a gyerekeknek. A hit- és erkölcstanoktatás az első és ötödik osztályban és felmenő
rendszerben. Február-márciusban kell nyilatkozni, hogy a hitoktatást, abból katolikust vagy
reformátust, vagy az erkölcstanoktatást kérik-e. Szó van egész napos iskoláról, de a miénk nem az,
délután négy óráig biztosítanunk kell a gyerekek felügyeletét és egyéb óráit. Lesznek kötelező
órák, lesznek egyéb órák, amit választhat: ilyen a napközi, bár ilyen a törvényben nem létezik, de
meg kell szervezni, hogy milyen neve lesz, még nem tudjuk. A szünidőben folyamatosan tartunk
ügyeletet. A tanárok szabadságáról: az én kollégáim azt mondhatom, hogy egész évben ügyeletben
vannak, nyáron is napközis ellátást biztosítunk a település gyermekeinek. A 46 nap szabadság be
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van osztva a szünidőkre. Mindent megtettünk azért, hogy minél többet pályázhassunk,
referenciaiskola lettünk és módszertani központ az óvodával együtt. Ez azt jeleneti, hogy
módszertani felkészültségünk, képzettségünk, amit nyújtani tudunk a gyermekeknek, az
példaértékű. Az önkormányzat nagyon sok segítséget nyújtott ehhez, amit nyilvánosan is
szeretnék megköszönni. Az összes pedagógus a KIK-hez fog tartozni és az oktatási személyzet is.
Mindenben segítettek, támogattak, a Polgármesteri Hivatal részéről is folyamatosan segítségünkre
voltak és a gyerekeink érdekeiket szolgálták. Mi most elmegyünk, mint alkalmazottak, de
ugyanúgy a települést fogjuk szolgálni. Talán mintapélda volt, hogy a területben elsőként mondta
ki Balatonkenese, hogy az épület üzemeltetését vállalta. Az intézményfenntartó központ célja,
hogy egységes legyen Magyarországon az oktatás és kialakítsanak egy minőségi rendszert, és
felügyelet alá vonják az igazgatókat, a pedagógusokat - egységes elbírálás alapján, a pedagógus
életpálya modellt létrehozva. Az egész rendszer egyben fog felépülni, Magyarország legnagyobb
intézménye lesz. Egységes ellenőrzési rendszer lesz, szaktanácsadók folyamatos tanácsokkal
látnak el bennünket ezekből a központokból. A Kenesei Hírlapban ismertetőt állítottam össze az
elmúlt év eredményeiről, amire minden balatonkenesei lakos büszke lehet. Ehhez szükséges a
család, a pedagógus, az önkormányzat, hogy ezt lehetővé tehettük a gyerekeinknek.
Tömör István polgármester:
Szeretném megköszönni igazgató asszonynak és a munkatársainak a munkát, amivel ezt az
eredményeket elértétek, hogy a gyerekek ügyesebbek, okosabbak, az életben talajt találjanak.
Munkátokhoz további sikereket kívánok.
Kemény Zsigmond lakossági érdeklődő:
Igazgató asszony által elmondottakhoz szeretnék szólni: jegyző úr tájékoztatója ezekre a
kérdésekre nem adott alkalmat. Átfogóbb, több értéket magában hordó téma az oktatási
intézményünk helyzete és jövője véleményem szerint. Több aggódást éreztem ki igazgatóasszony
által elmondottakból, hogy mennyire lehetünk magabiztosak. Az értékek fenntartásáról,
továbbfejlesztéséről, amit a pedagógiai intézmények végeznek, számos ismeretet szerezhetünk a
teljesítmények propagandájából, ami megjelenik az írott sajtókban. Jogos aggódásunk van az iránt,
hogy tudjuk ezeket fenntartani. Minden tiszteletet megérdemel véleményem szerint a
pedagógusok munkája. Nem csak az érdemjegyekben, hanem a napi létünkben is fel tudjuk mérni
ezt a tevékenységet - és ezért van aggódás sokunkban, hogy a nagy központosítással
megőrizhetők-e ezek. Szeretném biztatni a pedagógusokat, ha gondjuk van, forduljanak a
hatóságokhoz. Polgármester úr már kifejezte az intézmény dolgozóinak elismerését, én, mint
lakos, hasonlóképp szeretném megköszönni eredményeiket.
Tömör István polgármester:
Jegyző úr tájékoztatása a jogi környezetet szerette volna elénk tárni, igazgató asszony pedig az
eredményekről tájékoztatott. Az a döntés, hogy az iskolát, oktatást átveszi az állam, a mi
döntésünktől független. Hoztak egy ilyen rendelkezést, annak következtében kell bizonyos
határozatokat meghoznunk, szerződéseket aláírnunk. Máshol sem volt beleszólásunk, csupán
abban, hogy a rezsit vállaljuk-e, erre az a döntés született, hogy igen, vállaljuk és ennek több oka is
van. Amíg anyagi felelősséget vállalunk az intézmény legalább egy részéért, addig beleszólásunk
is van remélhetőleg. Az átszervezéseknek feltehetően összevonások lesznek a következményei,
szeretném, ha Balatonkenese lenne az az iskola, ahova hozzák a gyerekeket, és nem az, ahonnan
viszik. Ezért vállalta fel a Képviselő-testület az üzemeltetést.
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Vatics Erzsébet képviselő az ülésről elment 19,10 órakor.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Kővári Tibor lakossági érdeklődő:
Szeretném jelezni, hogy amikor várossá alakultunk, volt egy tanulmány, ami azt hangsúlyozta,
hogy a város térségi szerepe növekedjen. Véleményem szerint a járási átalakulással ennek
ellenkezője fog kialakulni. Kicsit ironizálok és javaslatot teszek. A térségi szerepet más oldalon
kellene növelni. pl. a kereskedelem terén. Ebben a városban ki teszi meg a nagybevásárlást vagy az
ajándékvásárlást? – szinte senki. A környező városokban tesszük meg ezeket a vásárlásokat.
Javasolnám, hogy egy multinacionális céggel kellene tárgyalni és Kenesére egy bevásárlóközpontot
létesíteni, hogy városi szinten lehessen vásárolni Kenesén. Az itteni CBA, vagy COOP, egy
tulajdonos alatt működik, egy árpolitikával, mégpedig olyan árpolitikával, hogy május közepétől
nyár végéig árváltozást csinálnak, ami 50 - 100 Ft-ot jelent egy terméknél. Be kellene hozni és
térségi szerepünket azért növelni, mert a környező kisebb települések is ebben a cipőben járnak. A
másik javaslatom lenne: egy benzinkút, ami Kenesén is kellene, biztos, hogy az átmenő forgalom
és a vásárlók megkeresnék. Biztos vagyok benne, hogy a kereskedelem szintjén lehetne növelni a
térségi szerepet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester áldott, békés ünnepeket kíván mindenkinek és 19,35 órakor bezárja a
közmeghallgatást.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Miklós Péter
képviselő

14

