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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 javasolja a rendkívüli ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére az előzőleg megtartott együttes ülés hitelesítőit: Varga Zsuzsanna alpolgármestert
és Miklós Péter képviselőt.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirend
megtárgyalására, kiegészítve a forgatókönyvben jelzett 12-es és 13-as napirendekkel. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
590/2012. (XII. 13.) határozata:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 13. napján
megtartott rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAK MEGTÁRGYALÁSA

2.

KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

3.

SOMI REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ TELEP FEJLESZTÉSÉRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT
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4.

TÁTORJÁN - SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓHÁZ KFT KÉRELME

5.

ORVOSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

6.

ENERGETIKAI- ÉS KÖZVILÁGÍTÁS PÁLYÁZAT

7.

VAK BOTTYÁN STRAND „NYÚLVÁNY” PÁLYÁZATHOZ BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK
VÁLASZTÁSA

8.
9.
10.

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS MÁV ZRT-VEL
KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS, ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
MINI – CAMP KFT (KESZTHELY) PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS

11.

CSÁNGÓ BÁL MEGSZERVEZÉSÉHEZ TÁMOGATÁSI KÉRELEM

12.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

13.

AZ

ÖNKORMÁNYZATI

ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ

VÉGREHAJTÁSÁHOZ

SZÜKSÉGES

HATÁROZATHOZATALOK

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJAK MEGTÁRGYALÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Köszöntöm a jelenlevőket. Tudjuk, hogy az EU-s normáknak meg kell felelni, a
hulladékgazdálkodásról szóló törvény már korábban módosításra szorult volna. Ez év november
26-án elfogadta a parlament CLXXXV. hulladéktörvényt, melyben van szabályozás az
önkormányzatokra vonatkozóan is. A végrehajtási rendeletek ezután fognak megjelenni, amik még
nem jelentek meg. A hulladéktörvény a szolgáltatókra előírja, milyen engedélyeket és minősítést
kell szerezni, külön a közszolgáltatáshoz milyen engedélyek kellenek. 2014. január 1-től nonprofit
szervezetek csinálhatják csak a közszolgáltatást, akik többségi állami- vagy köztulajdonban
vannak. Adó is meg fog jelenni, a törvény rögzíti, hogy tonnánként 3 E Ft-ot be kell vallani
negyedévenként és be kell fizetni. Január 1-től az árjóváhagyás sem az önkormányzat dolga lesz, a
miniszter fogja meghatározni rendeletben és a lakosság azt fogja alkalmazni és a szolgáltató is. A
szolgáltatóknak fizetni kell január 1-től a statisztikai létszámra vetítve 100 Ft-ot, amit a költségek
között szerepeltetni kell, ezen kívül egyéb költségek is vannak, pl. a biztosítás díja. A 3 E Ft nem
végleges, egy év múlva 6 E Ft lesz, három év múlva pedig 12 E Ft. Azt szeretnék elérni, hogy minél
kevesebb hulladék kerüljön a lerakóba, ezáltal kevesebb lesz a hulladékszállítási díj. Egyértelmű,
hogy 2013-tól a miniszter fog foglalkozni a díjakkal, az árakkal kapcsolatos problémákkal a
fogyasztóvédelemhez kell fordulni. Az energiahivatal amikor javasolja a díjakat a miniszternek,
akkortól érvényesek az új árak. A szolgáltató 2013-ban legfeljebb 4,2 %-kal emelheti a 2012-ben
használt közszolgáltatási díjat. Ez a költségeket meg sem közelíti. Küldtünk ennek szellemében
egy díjkalkulációt, amit visszavontunk, majd még egyet, amiben szerepeltettük a költségeket. Kell
arról beszélni, hogy nagy az áttérés a 60 l-es edényzetre, ez matematika, amivel sokat vitatkozni
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nem kell. Javasolnám a Képviselő-testületnek, hogy az ez évi díjakra a 4,2 %-os emelést fogadja el.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Van kérdés, de feleslegesen teszem fel, amit hallottunk Nagy János úrtól, eddig is mondhattunk
akármit. Miért most kell döntenünk, ha januártól miniszteri döntés kell?
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Azért, mert ebben az évben még a hulladékgazdálkodási törvény van érvényben. Ha megerősíti a
Képviselő-testület, akkor a lakosság értesülni fog erről. El kell még mondani, mivel a nyaralók
száma a településen nagyon magas, - hogy a nyaralók legkisebb díja nem lehet kevesebb, mint az
állandó lakosok díjának 50 %-a.
Miklós Péter képviselő:
Említette, hogy miniszteri rendeletben fogják meghatározni az árakat. Úgy is lehet értelmezni,
hogy ennél kevesebbet is mondhatnak.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
2013-ra vonatkozóan mondja ki a díjakat, az energiahivatalnak pedig díjkalkulációt kell készíteni
őszig, tehát 2013 novemberétől élhet először a miniszteri megállapítás.
Miklós Péter képviselő:
A táblázatban a szöveges részben szerepel a tonnánkénti 3 E Ft lerakási díj. Ez mi alapján van
kikalkulálva? Azért kérdezem, mert sehol nem szerepel ennek leírása.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
A somi hulladéklerakóban mért mennyiség alapján van kikalkulálva. Erről jelentéseket teszünk, a
Környezetvédelmi Felügyelőség pedig ellenőrzést tart. Az önkormányzatnak bármikor meg tudjuk
adni, vagy vissza lehet számolni az adatokat. Nem kalkuláció, ezek kötöttek, jelen pillanatban is
ezeket használjuk, ezen felül jön a 3 E Ft, amiről nem a konzorcium döntött, hanem a parlament
szabályozta törvénnyel.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Semmiképp nem tudunk egyetérteni a változtatásokkal, mivel Önök az üdülőterületekről hatalmas
összegeket szednek be olyanért, amit nem szolgáltatnak. Nem azt kívánjuk, hogy ne legyen meg a
hét hónap, hanem azt, hogy ennek fejében szállítsák el Önök a zöldhulladékot. Lehet a havi
tömbösítésről beszélnünk, de jobban örülnénk, ha ház elől elvinnék úgy, ahogy máshol megteszik.
Mert nem lehet abból engedni, hogy a nem szolgáltatásért fizessünk. Kérdezném, hogy Önök
mikor térnek át arra, hogy azért fizessünk, amit kiteszünk? Máshol úgy van megoldva - Győrben
van készenléti díj és a bio-hulladék, amikor keletkezik, adminisztrálják. Kenesén azért fizetnek az
emberek, amiért önök nem nyújtanak semmit. Gondoltunk zsákos hulladékelszállításra is, hogy
megvesszük a zsákot, ezzel egyértelművé válik, hogy akkor teszik ki, amikor hulladék keletkezik.
Erre is megoldást lehet találni, úgy gondolom. - Nem értem, miért van a matrica, hogyha nem
ellenőrzésre. Számomra érthetetlen, hogy fel vannak tüntetve tonnamennyiségek, ez a mennyiség
valóban azoktól az emberektől került a gépjárműbe, akik fizetik az összeget a hulladékszállításért,
vagy zsebre megy? Mert ilyen is van és azokat az embereket súlytani, akik megfizetik a díjat és
előnyt élvezzenek, azoktól, akik nem fizetik be és mégis elviszik tőlük - ez óriási mennyiséget
jelent. Az a kérésem, ha azt akarják, hogy ez a pénz befolyjon Önökhöz, ennek fejében vigyék el a
zöldhulladékot, mert ebbe az összegbe az belefér. 7 hónap helyett 6 hónapra csökkentsék a
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hulladékszállítási díjat, ez lenne a kérésem a Képviselő-testület felé. Ha az összes nyaralóterületről
és állandó lakos területről eltűnik a szemét, mi ott másfél millió forintot spórolnánk meg és
befizetnénk másra és nem az AVE-nek, aki nem szolgáltat. Szíveskedjenek a zöldhulladék
elszállítását elvégezni!
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Kikérem magamnak, hogy nem szolgáltatunk. Az önkormányzatnak kell, hogy számot adjunk és
nem egyesületnek. Az önkormányzattal tudunk megegyezni. Az üdülőegyesülettel a mi
szempontunkból beszélgetés lehet és nem megegyezés alapja. Az egyesület nem olvasta el a
jogszabályokat és nem tudja, mit miért kell csinálni. A jövőben is kötelező a közszolgáltatás
igénybevétele. Igénybe kell venni, ha nincs hulladék, ha van. A törvény egyértelműen rögzíti,
kinek mi a feladata. A lakónak igénybe kell venni, megfelelően gondoskodnia kell az elszállításról,
a minimumot neki fizetnie kell. Vannak üdülőhelyi és ideiglenesen szüneteltetett ingatlanok, ezt is
jogszabály határozza meg. Kötelező igénybevétel, ha kiteszi, ha nem teszi ki, ha félig van, akkor is
kötelező kifizetni az ingatlantulajdonosnak. Matricás rendszerrel megpróbáltuk kiszűrni a nem
fizetőket. A próbálkozás fél siker volt, ha ezt kívánja az önkormányzat, hogy ezen változtassunk, a
matricát hova fogja ragasztani és ha nem visszük el, hova fog kerülni a sok szemét? Belátóak
leszünk és nem a szerződés szerint járunk el, hanem engedékenyek leszünk és ha nincs is kuka,
egy zsákot elvisznek. A másik a szelektív rendszer: a jelenlegi állapotok szerint az önkormányzat
nem tiltotta meg, hogy a zöldhulladékot beletegyék az edényzetbe. Az önkormányzatnak jogában
áll, hogy kötelezővé tegye a külön gyűjtését a hulladéknak. Gondoljunk bele, hogy ez működne,
amikor a jelenlegi egyszerű rendszer sem úgy működik, ahogy kellene? Az a kérdés, hogy ki a
költségviselő, ha nincs költségviselő, nem tudunk ebben részt venni. Sok településen, ahol
zöldhulladék-elszállítás van, ott az önkormányzat fizeti a zöldhulladék-elszállítást. Legközelebbi
település Balatonvilágos. A szolgáltató azt viszi el, amire szerződés van, és amiért az
ingatlantulajdonos fizet. A Zöldfokos zsákot megvásárló sem mentesül a közszolgáltatás
igénybevétele alól. Január 1-től nem a jegyző, hanem a NAV hajtja be a tartozást. Győr más
konstrukcióval dolgozik, települési szilárd- és bio-hulladék elszállításra kerül, a
környezetszennyeződés nő és egyre veszteségesebb lesz a győri cég. A technikát meg lehet venni,
de a díjak emelkedni fognak. A kultúráknak fejlődni kell, mert nem úgy veszik igénybe a
szolgáltatást, ahogy kellene. Az önkormányzaton múlik az a kérdés, mennyibe kerül, és a lakók
hogy állnak hozzá, használják vagy nem.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Visszautasítom, hogy civil szervezetről méltatlanul nyilatkozzon, nem mi akarunk az
önkormányzat helyett tárgyalni, megpróbáltuk megkeresni Önöket, de nem is méltattak válaszra
bennünket zöldhulladék külön díj ügyében. Ismételten kérem a Képviselő-testületet, hogy a hét
hónapról hat hónapra szíveskedjenek az üdülőtulajdonosok fizetési lehetőségét csökkenteni. Nem
óhajtjuk gazdagítani az AVE Zöldfokot, inkább gazdagítjuk a saját városunkat.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Nem tudok róla, hogy tárgyalni kívántak velünk. Problémafelvetések lehetnek az Önök részéről,
de az egyesülettel nem köthetünk üzletet közszolgáltatásban, csak az önkormányzattal és majd a
minisztériummal. Alapvetően bizalmatlanság van, majdnem azt mondja, hogy ellopjuk a pénzt, ezt
kikérem magamnak. Ha nem szolgáltattunk volna, már az önkormányzat felhívta volna a
figyelmet és szerződés keretében lépéseket tett volna. Amit a jogszabályok és a szerződés kötnek,
azt be fogjuk tartani és eddig is betartottuk.
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Braccini Éva lakossági érdeklődő:
Nagy úr könnyedén kijelenti, hogy: „nem a jegyző hajtja be a hátralékot, hanem a NAV”. Olyan
könnyen kijelentené akkor is, ha 50 E Ft nyugdíja lenne? A hulladékelszállításnak annyira emelték
az árait, hogy közel 30 E Ft-ot fizetünk évente. Ha önkormányzati szinten nézzük, jóformán
aranyárat fizetünk, és az önkormányzat is a szelektív hulladék elszállításért. A képviselők elég
könnyen hozzájárultak az áremeléshez, amit kicsit vissza kellett volna fogni véleményem szerint.
Csodálkozom, hogy a Nagy úr elmondta, hogy tonnánként fizetjük a plusz díjat és kérdezem, hogy
mi hányszor kértük, hogy annyi szemétért fizessünk, amennyit elvisznek? – Most pedig kiderül,
hogy a vállalatnak mégis mennyiséget mérnek.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Ahhoz, hogy a lakosságtól kilóra vigyük el a szemetet, technikai beruházásra lenne szükség, a
helybeni mérést meg kell fizetni. Mindenhol, ahol ezt használják, a szabványedény chippel el van
látva, mérlegeléssel meg van állapítva, hogy kinek mennyi és a mért kilóért mennyit kell fizetni.
Egyébként nem egyénenként, hanem a település hulladékát egyben mérjük, a díjkalkulációban ez
van beszorozva az ISPA lerakási díjjal. Amit meghatározott a konzorcium, annál nem számoltunk
többet akkor sem, és most sem. A települési hulladékot tudjuk mérni, de nem a lakókét.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Mekkora beruházás lenne a kilónkénti mérés ekkora településen? Ezt az önkormányzatnak kellene
fizetni?
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
A szolgáltató megoldaná, de a díjak ezáltal nagyon felemelkednek. Több településnek kellene
belépni ahhoz, hogy mindennap dolgozzon a rendszer, így a fajlagos költsége kisebb lenne. Úgy
gondolom, hogy a jelenlegi állapotok szerint lehet, hogy a mérés kapcsán nem a kukákban kötne ki
a szemét, hanem máshol, ezért az emberek gondolkodásmódján kellene változtatni - és
elmondhatom, hogy ezen is sokat dolgozunk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az önkormányzat jövőre ebben lépni fog, mert a közterület-felügyeletnek működni kell a
szemléletváltás érdekében. Évának mondom, mert a Képviselő-testületnek megjegyezte az
ármegállapítást: kemény csatákat vívtunk minden évben, de ahhoz egy önkormányzat sajnos
kevés, hogy ne fogadja el a díjakat. Az önkormányzat az emberek adójából kénytelen kifizetni a
különbözetet, ha nem fogadja el a díj javaslatot. A NAV pedig mindent átvesz majd és adók
módjára behajtja.
Braccini Éva lakossági érdeklődő:
Elfogadom a választ, de azt is tudom, hogy az AVE Zöldfok volt az, aki más településeket szeretett
volna bevonni szolgáltatásba, ahol jóval olcsóbban ajánlotta a szállítást, mint nálunk. Úgy
gondolom, hogy a díjaknak egyformának kellene lenniük.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Az északi oldalon szolgáltatunk, de nem a lakosságnak. Az utolsó öt évben külön lakosságra
ajánlatot nem adtunk egy önkormányzatnak sem. Nem könnyedén mondtam a NAV általi
behajtást, ezt kijelentettem. De megjegyzem, hogy nem csak a szegényebb réteg nem fizet, - akit
meg is értünk, hanem sok olyan van, aki megtehetné, de nem fizet. Nem lehet, hogy ne fizessenek,
mert ha nincs rendszabály, előbb-utóbb senki nem fog fizetni. Elmondom még, hogy a szelektív
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hulladékot nem öntjük össze, hanem válogatjuk, bálázzuk, és a hasznosítóknak eladjuk. A
lakossági szelektívgyűjtés országszerte veszteséges sajnos.
Miklós Péter képviselő:
Igazgató úr említette az üdülőterület kapcsán, hogy a zsákban kitett zöldhulladékot elviszik.
Ebben az esetben korlátozva van a zsák mennyiség?
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató: Nincs korlátozva.
Miklós Péter képviselő: Akkor sincs korlátozva, ha kuka nincs kitéve, csak zsák?
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató: A jelölt zsákot elvisszük.
Miklós Péter képviselő:
Ebben az esetben úgy gondolom, hogy a zöldhulladék problémára valamilyen szinten ez megoldás
lehet. Ha a zöldhulladékot jelölt zsákba helyezik ki, azt elszállítják.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató: Így van.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Ennek kapcsán megjegyzem: probléma volt, hogy ha nem volt kinn a kuka, nem vitték el a jelölt
zsákot sem.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató: Meg fogom vizsgálni a problémát.
Miklós Péter képviselő:
Az üdülőegyesület azon kérése, hogy 6 hónap szolgáltatásért fizetnének, - befolyásolná a többi
lakos szemétszállítási díjának összegét?
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Nem befolyásolja. Vihetjük kevesebbszer, de azzal nem fognak változni a díjak, mert a költségeink
annál sokkal magasabbak. A hat havi szolgáltatással csak nekünk lesz kevesebb dolgunk. Van egy
díjunk, ami a 4,2 %-kal megemelve sem elég a költségeink fedezetére. Ha Önök azt mondják, hogy
kevesebbet kell dolgozni a nyaralóknál, kevesebb lesz a díjkalkuláció, de nem lesz kevesebb a díj,
marad minden az állandó lakosoknál is.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Szerintem ez egy zsarolás. Ha nem megy ki az üdülőterületre egy hónapot, akkor miért kellene az
állandó lakosoknak többet fizetni? - Ott ugyanannyit szállítanak.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Az állandó lakókra több jut, de a díjat nem lehet csökkenteni, a nyaralók szintje papíron csökkenni
fog, de a valóságban nem fogunk kevesebbet kérni, mert nem áldozzuk be az egy hónapot.
Magasabb a költség, de nem lesz kevesebb a díj. Van egy megállapodás, azt be is fogjuk tartani.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesült vezetője:
Ennek fejében miért nem lehet két hónapban elvinni a zöldhulladékot - és maradna a hét havi díj?
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Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Van egy lerakó, amit igénybe vehet bárki a hulladékudvarban, a település biztosította ezt a
lehetőséget az ingatlantulajdonosok részére. Megjegyzem, nagyon sok település ezt nem
mondhatja el magáról.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Mekkora összeg volt a Városgondnokság plusz szemételszállítások miatti költsége, amit az
önkormányzat fizetett ki?
Tömör István polgármester:
Konténerenként kb. 70 E Ft. Csupán az Alsóréti szemétgyűjtés az idén több, mint 2 M Ft-ba került.
Akarattyán és a település többi részén pedig annak tört része volt a szemételszállítás plusz
költsége.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, próbáljon megegyezni az önkormányzat a szolgáltatóval zöldhulladék elszállítás
költsége ügyében.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Bizonyos dolgokhoz ragaszkodunk zöldhulladék ügyben, de bármikor tudunk tárgyalni. Javaslom,
hogy a Képviselő-testület bízzon meg valakit, akivel tárgyalhatunk és utána eljövök még egyszer
testületi ülésre döntés ügyben.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Szeretném, ha megbíznátok engem és tárgyalok Nagy úrékkal. Azért vállalnám fel, hogy jussunk
előbbre ebben a problémában. Januárban kellene kötni megállapodást ez ügyben.
Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Nem késünk el vele, mert legelőbb március 15-től kell zöldhulladékot szállítani.
Ami erőnkből telik, a gesztusokat eddig is megtettük és ezután is megtesszük a település felé. A
gazdálkodásunkat agyoncsapta a plusz befizetési kötelezettség, erről fognak hallani a
későbbiekben is más szolgáltatók kapcsán is. Ha ez nem lenne, sokkal bőkezűbb lehetne az ember,
ezután is apróbb gesztusokat megteszünk, de az egy hónaptól nem tudunk eltekinteni.
Miklós Péter képviselő:
Biztos elfogadja Nagy úr, hogy az önkormányzatnak a lakosság érdekeit kell védeni, - és valahol a
középutat bizonyára meg tudjuk találni.
Tömör István polgármester:
A 4,2 %-ot teszem fel szavazásra. A 2013 évre a törvényben meghatározott emelést, de maximum
4,2 %-os emelést aki támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 5 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

21/2012. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL
SZÓLÓ 1/2009.(I.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
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Tömör István polgármester:
Aki azzal egyetért, hogy az AVE Zöldfok Zrt-vel 2013. évtől történő zöldhulladék elszállítására
vonatkozó tárgyalások lefolytatására Vatics Erzsébet tanácsnok asszonyt bízzuk meg,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
591/2012. (XII. 13.) határozata:
Zöldhulladék elszállítására vonatkozó tárgyalások képviseletére történő kijelölésről
1. A Képviselő-testület a 2013. évtől történő zöldhulladék elszállítására vonatkozóan az AVE
Zöldfok Zrt-vel tárgyalások lefolytatására Vatics Erzsébet tanácsnok asszonyt bízza meg.

Nagy János AVE Zöldfok Zrt. divízióigazgató:
Köszönöm a bizalmat és az eddigi együttműködést, remélem, a jövőben is hasonló lesz a
kapcsolatunk. Nem az a cél, hogy megkárosítsuk a lakosokat, de a jogszabályoknak megfelelően
kell dolgoznunk. Mindenkinek jó munkát kellemes ünnepeket kívánok.

2.

KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Úgy gondolom, hogy ha egy évre határoznánk meg csak a tagságunkat, próbát tehetnénk, hogy
fognak működni az ellátandó feladatok.
Tömör István polgármester:
Egyetértek a javaslattal. Aki elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot azzal a
kiegészítéssel, hogy külön pontban megfogalmazzuk: „az önkormányzat a tagságát 2013.
december 31-ig tartja fenn és ennek meghosszabbításra külön határozatot hozhat”, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
592/2012. (XII. 13.) határozata:
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2013. évre vonatkozó Kistérségi társulási tagságról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kelet-Balatoni Térség
Önkormányzati Társulása társulásában részt vevő képviselő-testület jelen előterjesztés 1.
számú mellékletét képező Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása társulási
megállapodását 2013. január 1. naptól történő hatályba lépéssel jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület társulási tagságát 2013. december 31-ig tartja fenn, ennek
meghosszabbítására külön határozatot hozhat.
3. A Képviselő-testület jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képező Kelet-Balatoni
Kistérség Többcélú Társulás hatályos társulási megállapodását 2012. december 31. naptól
hatályon kívül helyezi.
4. Jelen határozat mellékletét képezik:
1. számú mellékletként Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása társulási
megállapodás tervezete.
2. számú mellékletként Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása hatályos társulási
megállapodása.
5. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős:
Határidő:

3.

Tömör István polgármester
Folyamatos

SOMI REGIONÁLIS HULLADÉKKEZELŐ TELEP FEJLESZTÉSÉRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZAT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
593/2012. (XII. 13.) határozata:
Somi Hulladékkezelő telep fejlesztése pályázattal kapcsolatban
1. A Képviselő-testület az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a KEOP7.1.1.1/2F/09-11. pályázati konstrukció keretében benyújtott „Dél-Balaton és Sióvölgy
Nagytérségi Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális
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Hulladékkezelőtelep fejlesztése” című pályázati anyaghoz készített Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmányban (továbbiakban: RMT) feltüntetett adatok, információk a
valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát,
díjképzést megismerte, elfogadta, és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe
mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum 5 évig.
2. A Képviselő-testület nyilatkozatot tesz, hogy a Környezet és Energia Operatív Programban
kiírásra került 1.1.1/09-11. kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek
fejlesztése” című pályázati felhívásra a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás által beadott „Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium működési területén a Somi Regionális
Hulladékkezelőtelep fejlesztése” nevű II. fordulós pályázaton kívül az adott projekthez,
projektelemhez kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Balatonkenese Város
Önkormányzata nem vesz részt más pályázatban, támogatási konstrukcióban.
Felelős:
Határidő:

4.

Tömör István polgármester
folyamatos

TÁTORJÁN - SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓHÁZ KFT KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
594/2012. (XII. 13.) határozata:
Tátorján – Szociális Szolgáltatóház Kft támogatásáról
1. A Képviselő-testület a Tátorján – Szociális Szolgáltatóház Kft (Tátorján Bölcsőde
működtetője) a bölcsődei ellátás finanszírozására 2013. január 5. napjáig 850.000.- Ft
összeget, 2013. február 5. napjáig további 850.000.- Ft összeget biztosít.
2. A támogatási összeget kizárólag a bölcsőde és családi napközi üzemeltetésére fordíthatja a
támogatott, mely összeggel köteles elszámolni.
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
folyamatos, 2013. február 5. napjáig
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Kérdések, hozzászólások a napirend kapcsán:
Dr. Nánássy Elek jegyző:
A Mókuska Bölcsőde bezárása kapcsán felmerült munkaviszony megszüntetésekhez kapcsolódó
költségek összegét Papkeszi polgármestere elismerte tartozásként, amit részletekben, de
teljesítenek. Azt mondta ki határozatában, hogy nincs fedezete Papkeszinek és nem azt, hogy nem
ismeri el.
Abban az esetben, ha az intézményvezető lenyilatkozza, hogy Papkeszi és Berhida
Önkormányzata tartozik a Tátorján Kft-nek, a Képviselő-testület vállalhatja, hogy a Tátorján
Szociális Szolgáltatóház Kft. a Mókuska Bölcsőde bezárása kapcsán Papkeszi és Berhida
települések felé fennálló követelését átruházza Balatonkenese Város Önkormányzatára.
Hollósiné Kovács Ildikó Tátorján Kft. ügyvezető – intézményvezető:
Le fogom írni a nyilatkozatot, hogy tartozik a Tátorján Kft-nek Berhida és Papkeszi.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület vállalja, hogy a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft.
a Mókuska Bölcsőde bezárása kapcsán Papkeszi és Berhida települések felé fennálló követelését
átruházza Balatonkenese Város Önkormányzatára, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
595/2012. (XII. 13.) határozata:
Tátorján Kft követelés átruházásának vállalásáról
A Képviselő-testület vállalja, hogy a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft. a Mókuska
Bölcsőde bezárása kapcsán Papkeszi és Berhida települések felé fennálló követelését
átruházza Balatonkenese Város Önkormányzatára.

Tömör István polgármester:
Az 5-ös napirend tárgyalása előtt javaslom a 9-es napirendet tárgyalni, mivel óvodavezető asszony
más elfoglaltsága miatt a napirend tárgyalása után szeretne távozni az ülésről.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.

9.

KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS, ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Braccini Éva lakossági érdeklődő:
Kérdezném, hogy miképp folytatódna tovább a munkáltatás az intézményben a konyha
átszervezése kapcsán?
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Az önkormányzat veszi át ugyanazon dolgozókat ugyanannyi bérért, a szakmai irányítás az
élelmezésvezető feladata lesz. Az óvoda szakmai munkája így elválhat, a költségvetésben jobban
elkülönül a közétkeztetés, nem keveredik bele a konyha költsége az óvoda költségeibe.
Tömör István polgármester:
A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Társulási megállapodás módosításáról szóló határozati javaslattal,
illetve az alapító okirat módosításról szóló határozati javaslattal az előterjesztés szerint aki
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
596/2012. (XII. 13.) határozata:
a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Társulási megállapodás módosításáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde előírt
kötelező közoktatás feladatainak közös fenntartásáról szóló Társulási megállapodás
módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés szerinti formában és
tartalommal jóváhagyja;
2. A Társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi.
3. A fentiek alapján Balatonkenese Város Önkormányzatának szakfeladatait az alábbiakkal ki kell
egészíteni:
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
4. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a Társulási
megállapodás módosítását aláírja.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Tömör István polgármester
Thury Attiláné óvodavezető
dr. Nánássy Elek jegyző

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
596/2/2012. (XII. 13.) határozata:

a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
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1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
Alapító Okiratának módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az
előterjesztés szerinti tartalommal és formában jóváhagyja.
2. A módosító okirat és alapító okirat a határozat mellékletét képezi.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és az alapító
okiratot aláírja.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31.
Tömör István polgármester
Thury Attiláné óvodavezető
dr. Nánássy Elek jegyző

Tömör István polgármester 20,27 órától szünetet rendel el.
A Képviselő-testület a szünetet követően 20,49 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.

5.

ORVOSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Az orvosi kamara véleményét kikértük a szerződések ügyében. A kamara véleményét tiszteletben
tartva a szerződések 18-as, 21-es, illetve 22-es pontjából a második mondatrész: „melynek
mértékéről a szerződő felek külön megállapodás keretében állapodnak meg” kerülne ki, így az
említett pontokat az alábbiak szerint kerülnének módosításra:
21./ A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Vállalkozót ért kár esetén a Közszolgáltató kártalanítási
kötelezettséggel tartozik.
Tömör István polgármester:
Az elhangzott módosítással az orvosi szerződéseket aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
597/2012. (XII. 13.) határozata:
Dr. Németi Sándor háziorvos feladat-ellátási szerződéséről
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1. A Képviselő-testület a KENESE-MED 2011 Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötendő (székhelye: 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 3.), a
határozat mellékletét képező egészségügyi alapellátás biztosításáról szóló szerződést az
alábbi módosítással hagyja jóvá:
A szerződés 21. pontját az alábbiak szerint módosítja:
21./ A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Vállalkozót ért kár esetén a Közszolgáltató
kártalanítási kötelezettséggel tartozik.
2. Az esetleges önkormányzati támogatás mértékéről minden évben a költségvetési
rendeletben dönt a Képviselő-testület.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármester a szerződés aláírására,
valamint megbízza, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Tömör István polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
597/2/2012. (XII. 13.) határozata:
Dr. Détár Bianka háziorvos feladat-ellátási szerződéséről
1. A Képviselő-testület a MED-BIANCO Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti
Társasággal kötendő (székhelye: 8174 Balatonkenese, Strand u. 39.), a határozat mellékletét
képező egészségügyi alapellátás biztosításáról szóló szerződést az alábbi módosítással
hagyja jóvá:
A szerződés 21. pontját az alábbiak szerint módosítja:
21./ A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Vállalkozót ért kár esetén a Közszolgáltató
kártalanítási kötelezettséggel tartozik.
2. Az esetleges önkormányzati támogatás mértékéről minden évben a költségvetési
rendeletben dönt a Képviselő-testület.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármester a szerződés aláírására,
valamint megbízza, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Tömör István polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
597/3/2012. (XII. 13.) határozata:
Dr. Meláth Viola gyermekorvos feladat-ellátási szerződéséről
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1. A Képviselő-testület a MED- SPIRIT Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő
(székhelye: 8600 Siófok, Honvéd u. 102.), a határozat mellékletét képező egészségügyi
alapellátás biztosításáról szóló szerződést az alábbi módosítással hagyja jóvá:
A szerződés 22. pontját az alábbiak szerint módosítja:
22./ A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Vállalkozót ért kár esetén a Közszolgáltató
kártalanítási kötelezettséggel tartozik.
2. Az esetleges önkormányzati támogatás mértékéről minden évben a költségvetési
rendeletben dönt a Képviselő-testület.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármester a szerződés aláírására,
valamint megbízza, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. december 15.
Tömör István polgármester

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
597/4/2012. (XII. 13.) határozata:
Dr. Thury Vivien fogorvos feladat-ellátási szerződéséről
1. A Képviselő-testület a THURY DENT Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel
kötendő (székhelye: 8174 Balatonkenese, Óvoda u. 8.), a határozat mellékletét képező
egészségügyi alapellátás biztosításáról szóló szerződést az alábbi módosítással hagyja jóvá:
A szerződés 18. pontját az alábbiak szerint módosítja:
18./ A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a Vállalkozót ért kár esetén a Közszolgáltató
kártalanítási kötelezettséggel tartozik.
2. Az esetleges önkormányzati támogatás mértékéről minden évben a költségvetési
rendeletben dönt a Képviselő-testület.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármester a szerződés aláírására,
valamint megbízza, hogy a döntésről az érintettet értesítse.
Határidő:
Felelős:

6.

2012. december 15.
Tömör István polgármester

ENERGETIKAI- ÉS KÖZVILÁGÍTÁS PÁLYÁZAT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Tudomásom szerint elsődlegesen nem csak a közvilágításról szól a pályázat, hanem a
napelemekről is. Az iskola, a sportcsarnok alkalmas erre a lapos tető miatt. 50 milliót lehet
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pályázni 85 %-os támogatottsággal és 30 E Ft-ért írnák meg a pályázatot.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A két óvoda épületét javaslom belevenni még a pályázatba.
Tömör István polgármester:
A polgármesteri hivatalt is javaslom.
Miklós Péter képviselő:
Hogy történik a pályázatírás, külön-külön, vagy össze lehet vonni az intézményeket?
Tömör István polgármester:
Össze lehet vonni egy pályázaton belül több helyszínt és különböző beruházást. A 30 E Ft-ot
tőlünk kérik előre, és a nyertes pályázatból fogják megkapni a pályázatírás díját.
Aki egyetért a határozati javaslattal, kiegészítve az intézményekkel az alábbi sorrendben: iskola,
sportcsarnok, polgármesteri hivatal, óvodák aki egyetért
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
598/2012. (XII. 13.) határozata:
LED-es közvilágítás kiépítése, közvilágítás korszerűsítése pályázaton való részvételről
1. A Képviselő-testület a KEOP-4.10.0./A. számú komplex pályázati anyagban foglalt
lehetőségeket megtárgyalta és úgy döntött, hogy a LED-es közvilágítás kiépítése, illetve
meglévő közvilágítási hálózat korszerűsítése pályázaton részt kíván venni, és ugyancsak
pályázni kíván az alább felsorolt intézmények napelemes energia hasznosítása tárgyban,
az NP Consult Kft. árajánlatában szereplő feltételekkel.
Intézmények felsorolása: Általános Iskola, Sportcsarnok, Polgármesteri Hivatal, Óvoda
épületei.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az NP Consult Kft-vel kötendő szerződést
készítse elő, és megbízza, hogy a jegyzői és ügyvédi ellenjegyzést követően kézjegyével
ellátva léptesse hatályba.
Határidő:
Felelős:

7.

folyamatos
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki ügyintéző
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

VAK BOTTYÁN STRAND „NYÚLVÁNY” PÁLYÁZATHOZ BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK
VÁLASZTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Van-e a Részönkormányzat részéről javaslat?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A Részönkormányzat részéről Pokornik István Részönkormányzati kültag a javasolt személy.
Tömör István polgármester:
A bizottság elnökére kérek javaslatot.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Balázsné Tóth Etelka a javaslatom az elnökre.
Tömör István polgármester:
A határozati javaslatot a javasolt személyekkel kiegészítve aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
599/2012. (XII. 13.) határozata:
a KDOP-3.1.1/C-11-2012-0008 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
megindításáról és bíráló bizottság létrehozásáról
1. A Képviselő-testület a KDOP-3.1.1/C-11-2012-0008 azonosító számú, „Élhetőbb
környezetben…játszani is engedd szép komoly fiadat” című projekthez kapcsolódóan
közbeszerzési eljárást indít.
2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete KDOP-3.1.1/C-11-2012-0008
azonosító számú, „Élhetőbb környezetben…játszani is engedd szép komoly fiadat”című
pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottságot hoz létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Pénzügyi Bizottság kültag : Balázsné Tóth Etelka
Részönkormányzat delegáltja: Pokornik István
Jegyző megbízásából: Hetyeiné Bors Ildikó
Pénzügyi csoport vezetője: Szénási Andrea
Műszaki csoport képviselője: Gajdos Béla
Elnök: Balázsné Tóth Etelka
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a
döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2012. december 30.
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró – műszaki ügyintéző
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8.

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS MÁV ZRT-VEL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A szakmai részt a vasút megadja, a pályázatban pedig minden ütemterv szerint zajlik, ezt kell
követni, ez a projektmenedzser feladata. Ezért jobb lenne, ha nekünk volna egy dolgozónk, aki
ehhez ért és tudja csinálni.
Kurucz Henrietta képviselő:
Ha a MÁV-os pályázathoz kell szakember, javaslom, hogy csak addig legyen felvéve, amíg le nem
zajlik és csak a pályázat terhére.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti formában egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
600/2012. (XII. 13.) határozata:
a KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003 kódszámú pályázat kapcsán a MÁV Zrt-vel konzorciumi
együttműködési megállapodás megkötéséről
1. A Képviselő-testület a KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003 azonosító számú, „BalatonkeneseBalatonakarattya” magaspartfal védelme” című projekt megvalósítására konzorciumi
együttműködési megállapodást köt a MÁV Zrt-vel.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megállapodást megkösse és aláírja.
3. Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

10.

2012. december 30.
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró – műszaki ügyintéző

MINI – CAMP KFT (KESZTHELY) PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Javaslom, támogassuk a Mini – Camp Kft-vel a 2013. évi rendezvényeikre vonatkozó partnerségi
megállapodást. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
601/2012. (XII. 13.) határozata:
Mini – Camp Kft-vel partnerségi megállapodás megkötéséről
1. A Képviselő-testület a Mini – Camp Kft által 2013. évi rendezvényekkel kapcsolatos
tájékoztatót tudomásul veszi.
2. Meghatalmazza Tömör István polgármestert a partnerségi megállapodás megkötésére,
valamint megbízza, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Felelős:
Határidő:

11.

Tömör István polgármester
folyamatos

CSÁNGÓ BÁL MEGSZERVEZÉSÉHEZ TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy 50 E Ft-tal támogassuk a 2013. évi Csángó Bált. Aki elfogadja a javaslatot,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
602/2012. (XII. 13.) határozata:
A csángó bál támogatásáról
1. A Képviselő-testület a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvahon Csángó
Kulturális Egyesület által 2013. február 9-én a budapesti Petőfi Csarnokban
megrendezendő „XVII. Csángó” Bált 50.000.- Ft összeggel támogatja 2012. évi
költségvetéséből.
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2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a támogatás összegének a 11742001-2004564900000000. számú számlára történő átutalásáról gondoskodjon, valamint a határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős:
Határidő:

12.

Tömör István polgármester
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető
2013. január 31.

KÖRJEGYZŐSÉG MEGSZÜNTETÉSE, POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK
MÓDOSÍTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
603/2012. (XII. 13.) határozata
Körjegyzőség megszüntetéséről
1. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Küngös Község Önkormányzata és Csajág
Község Önkormányzata 2007. Június 28-án írt alá megállapodást körjegyzőség alakításáról
és fenntartásáról.
2. Balatonkenese Város Önkormányzata, Küngös Község Önkormányzata és Csajág Község
Önkormányzata (továbbiakban: Felek) a körjegyzőség alakításáról és fenntartásáról szóló
megállapodást 2012. december 31-i hatállyal közös megegyezéssel
m e g s z ü n t e t i k.
3. A Felek kijelentik, hogy egymással szemben a Balatonkenese Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala (továbbiakban Hivatal) fenntartásával és mint körjegyzőségi
feladatot ellátó hivatal eddigi fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatban egymással
szemben vagyoni követelésük a 4. és 5. pontban foglaltakon kívül nincs.
4.) Küngös Község Önkormányzata kijelenti, hogy a Balatonkenese Város Polgármesteri
Hivatal Küngösi Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők bér és járulékainak kiadása
2012. december 31-ig Küngös Község Önkormányzatát terhelik oly módon, hogy a szóban
forgó személyek bér és járulék kiadásait, a munkáltatói jogkör gyakorló Hivatal részére
2013. január 31-ig megtéríti.
5.) Csajág Község Önkormányzata kijelenti, hogy a Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatal
Csajági Kirendeltségén foglalkoztatott köztisztviselők bér és járulékainak kiadása 2012.
december 31-ig Csajág Község Önkormányzatát terhelik oly módon, hogy a szóban forgó
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személyek bér és járulék kiadásait, a munkáltatói jogkör gyakorló Hivatal részére 2013.
január 31-ig megtéríti.
6.) Küngös Község Önkormányzata kijelenti, hogy a Hivatal Küngösi Kirendeltségén
foglalkoztatott köztisztviselők, a 2013. január 01-én megalakuló Balatonfőkajár, Csajág és
Küngös
önkormányzatok
által
létrehozott
Közös
Hivatalban
kerülnek
továbbfoglalkoztatásra. A szóban forgó személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény szerinti áthelyezéssel kerülnek jogviszonyba 2013. január 01-én a
Balatonfőkajári székhelyű Közös Hivatalba. Küngös Község Önkormányzata kijelenti,
hogy a Hivatalt a továbbfoglalkoztatással kapcsolatban semmilyen kötelezettség, anyagi
hozzájárulás nem terheli.
7.) Csajág Község Önkormányzata kijelenti, hogy a Hivatal Csajági Kirendeltségén
foglalkoztatott köztisztviselők, a 2013. január 01-én megalakuló Balatonfőkajár, Csajág és
Küngös
önkormányzatok
által
létrehozott
Közös
Hivatalban
kerülnek
továbbfoglalkoztatásra. A szóban forgó személyek a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény szerinti áthelyezéssel kerülnek jogviszonyba 2013. január 01-én a
Balatonfőkajári székhelyű Közös Hivatalba. Csajág Község Önkormányzata kijelenti, hogy
a Hivatalt a továbbfoglalkoztatással kapcsolatban semmilyen kötelezettség, anyagi
hozzájárulás nem terheli.
8.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen határozatba foglaltak alapján a
Társulási Megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló
megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
604/2012. (XII. 13.) határozata:
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete 1. számú melléklet szerint, 2013. január 1-jei
hatállyal a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
2. A polgármesteri hivatal 308/2009.(VII.10.) határozatával kiadott Alapító Okirata 2013.
január 1. napján hatályát veszti.
3. Felkéri a Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja alá, valamint a határozatról az érdekelteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2012. december 21.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző
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13.

AZ

ÖNKORMÁNYZATI

ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ

VÉGREHAJTÁSÁHOZ

SZÜKSÉGES

HATÁROZATHOZATALOK

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Két döntést hozhat a Képviselő-testület, hogy kéri a konszolidációt, vagy nem. Értesülni lehetett
olyan hírekről is, hogy a jövőben lesz olyan támogatás, ami az el nem adósodott
önkormányzatokat támogatja, de abból vagy részesülünk, vagy nem. Erre még semmilyen
pályázat nincs kiírva, de az a biztos, hogyha most az adósságtól megszabadulunk, ezért javaslom,
hogy kérjük a konszolidációt.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, kérjünk pontos összeget a tartozásról a pénzügyi csoporttól.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
A holnapi napon értesítünk mindenkit a pontos összegről.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek azzal, hogy kérjük az adósságkonszolidációt, és ha lesz alkalom a későbbiekben az
említett pályázatra, arra is jelentkezhetünk.
Tömör István polgármester:
Javaslom, azt szavazzuk meg, hogy a hitelünket vállalják át, fizessék ki, mert ez a biztos. Aki
támogatja ezt a javaslatot a határozati javaslat szerint, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
605/2012. (XII. 13.) határozata
Az önkormányzat adósságkonszolidációjáról
1. A Képviselő-testület a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011.évi
CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban) költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra
figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez
igénybe kívánja venni az állam által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési
támogatást, azon adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a
támogatás igénybevételét lehetővé teszi.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás alatt
nem áll.
3. A Képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § alapján
hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, valamint
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egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek /
kölcsönnyújtóknak.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy az önkormányzat
nevében:
a) a hitelezők / kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és járulékrészéről,
valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja
b) a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a Magyar
Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, egyéb
dokumentumokat,
c) a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott megállapodást
megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős miniszter kezdeményezi.
5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata nem rendelkezik
olyan betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére, vagy
teljesítés biztosítékául szolgál.
6. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció során a
Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a törlesztéshez
szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
2012. december 17.

III.
NAPIREND UTÁN:
Tömör István polgármester felolvassa Küngös és Csajág Községek Önkormányzatának levelét a
körjegyzőség megszüntetésével, illetve új közös hivataluk létrehozásával kapcsolatban.
(Levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
A tájékoztató leveleket a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Miklós Péter képviselő:
Szeretnék a Zsindelyes Csárda ügyéről beszélni. Jól tudom, hogy perre kellene menni, hogy
érvényesítsük az elővásárlási jogot? Véleményem szerint a Zsindelyes Csárda 17 millió forintját
inkább a megnyert csapadékvíz-elvezetéses projekt megfelelő megvalósulására kellene fordítani,
mert azzal a részével nem foglalkoztunk eddig, hogy milyenek a tervek. A Berek utcában a
csapadékvíz-elvezető árok 3-4 méterre helyezkedik el az úttól és a víz összefolyókon keresztül jut
az árokba. Ha nincs út, valószínűleg negatív lesz az ottani lakosok véleménye, mert nincs honnan
belefolyjon a víz az árokba, így egy nagy káoszt fog okozni, és az emberek nem fogják
megköszönni, ha így marad.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Emlékszem én is, hogy az árok körül voltak viták, de már a terveken kellett volna módosulnia.
Miklós Péter képviselő:
A közművek miatt nem lehetett máshova tenni. A közműelvezetés is nagyon bonyolult lesz.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Polgármester úr, nem hoztad be az ülésre a Zsindelyes Csárda ügyét, hogy az elővásárlási joggal
probléma van.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Koczkás ügyvéd úr leírta és megküldte az ügyről ügyvédi állásfoglalását, amit ma kaptunk
kézhez, polgármester úr még ezzel az irattal nem találkozott, ezért nem hozta Képviselő-testület
elé.
Miklós Péter képviselő:
Azt gondolom, hogy a 17 M Ft sokkal jobb helyen lenne a csapadékvíz-elvezetésnél. Ennek a
pályázatnak egyéb költsége is van, pl. 3 M Ft-ért fogunk földet venni. A pályázat nagy része
Akarattyán valósul meg, ezért szerintem senkinek nem lenne kifogása, hogy Kenesére fordítsuk a
Zsindelyes árát.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A két dolognak nincs egymáshoz semmi köze, javaslom, valósuljon meg mindkettő. Azért kellene
megvennünk a csárdát, hogy megmaradjon ilyennek az épület. Nem szeretném, ha tönkremenne.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
El kell dönteni, hogy megtámadja-e az önkormányzat, vagy nem. Koczkás ügyvéd úr leveléből az
tűnik ki, hogy nem reménytelen. Ha mégsem akarja az önkormányzat az ingatlant, erre való
hivatkozással megteheti, ki lehet lépni ebből a szerződésből.
Varga Zsuzsanna alpolgármester: Pereskedni szerintem nem kellene talán, úgy gondolom.
Miklós Péter képviselő: Az utat a Berekben meg kell csinálni mindenképp.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek, azt meg kell csinálni. Alpolgármester asszony, javaslom, hogy döntsd el te, mit
tegyünk. Javaslom, gondoljuk át, de úgy gondolom, ez nem lesz függvénye annak, hogy a Berek
utcába megépül-e az út.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 22,38 órakor bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Miklós Péter
képviselő
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