Szám: 1/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. január 15-én 16,45 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Nánássy Elek
Jelen van továbbá:

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
(16,55 órától)

jegyző

8 fő
I.
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 Kurucz Henrietta és Lengyel János képviselőket. Kéri, 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
1/2013. (I. 15.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 15. napján
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kurucz Henrietta és Lengyel
János képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek
megtárgyalására. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
Napirendhez a tűzifa kapcsán önkormányzati rendelet módosítást javasolja felvenni, mivel február
15-ig fel kell használni a tűzifát. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2013. (I. 15.) határozata
A Képviselő-testület 2013. január 15. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.

A

KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003.

BALATONAKARATTYA

MAGASPARTFAL

AZONOSÍTÓ
VÉDELME”

SZÁMÚ,
CÍMŰ

„BALATONKENESE
PROJEKT

–

TÁMOGATÁSI

SZERZŐDÉSÉNEK MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK

2. A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA.

Miklós Péter képviselő az ülésre megérkezett 16,55 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

A

KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003.

BALATONAKARATTYA

MAGASPARTFAL

AZONOSÍTÓ
VÉDELME”

SZÁMÚ,
CÍMŰ

„BALATONKENESE
PROJEKT

–

TÁMOGATÁSI

SZERZŐDÉSÉNEK MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDOSÍTÁSOK

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A pályázatíró az önkormányzatot Áfa-visszaigénylőnek jelölte meg, a közreműködő szervezet ezt
módosíttatta, ezért a szerződést módosítani szükséges. A határozati javaslatban ez szerepel, illetve
az összegek.
Miklós Péter képviselő:
Az előző körben is 800 E Ft-tal volt több az önrész, mint amit eredetileg jelöltünk meg. Ezzel együtt
már ~ 1.600 E Ft.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Valószínűsítem, hogy a pályázat a benyújtásakor az akkori szabályoknak megfelelt, időközben az
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áfa-szabályok változtak, ezért vált szükségessé a módosítás.
Farkas Sándor lakossági érdeklődő:
Az anyaggal kapcsolatban kérdezném: létezik-e olyan pályázati költségvetés, ami egyéb
költségeket is tartalmaz - pl. fapótlás stb.? Tudjuk, hogy a pályázati kiírás szerint mit kell fizetni,
de az építési engedélyt nem láttuk, így a kőbe vésett 5 M Ft-ról dönteni nem lehet véleményem
szerint.
Tömör István polgármester:
A pályázatot engedélyezési tervvel és tervezői költségbecsléssel nyújtottuk be. Tervezőt foguk
megbízni kiviteli terv készítéssel, és azután tudunk árazott költségvetést készíteni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ebből az összegből lehet jóval több is, de kevesebb nem lesz, ebben biztos vagyok.
Tömör István polgármester:
Ha plusz feladatot nem kap a beruházás, - nem találunk ki egyéb feladatokat, akkor bízom benne,
hogy nem lesz nagyobb az összeg.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Megjegyzem, kevés olyan beruházásunk volt, hogy pótmunkákat ne kellett volna bevállalni. Azt
pedig nem tudhatjuk, hogy a műszaki megvalósíthatósága a rendelkezésre álló összegből
megoldható-e.
Tömör István polgármester:
Ha mást nem találunk ki, csak amit a pályázat tartalmaz, akkor remélhetőleg elegendő lesz a
rendelkezésre álló összeg.
Lengyel János képviselő:
Már korábban is tudtuk, hogy csak a támfalépítésről szólhat a pályázat. Ha az Akácfa utcát meg
akarjuk csináltatni, az plusz összeget képvisel. Javaslom, szavazzunk.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2013. (I. 15.) határozata
a KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003 kódszámú pályázat Támogatási Szerződésének megkötéséhez
szükséges módosításokról
1. A Képviselő-testület az alábbiak szerint módosítja 295/2012. (VI.11.) számú határozatának 1.
pontját:
A Képviselő-testület az „Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának
biztosítása”, MÁV-val közösen benyújtandó pályázatát a Balatonakarattya, Akácfa utca
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területének gabion támfal megerősítésére nyújtja be. Balatonkenese Város Önkormányzata
vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekthez szükséges önerő mértékét,
6.511.000 Ft összeget a 2013. évi költségvetés terhére elkülöníti.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a MÁV Zrt-vel kötött konzorciumi szerződés 1.
sz. módosítását megkösse és aláírja.
3. Megbízza a polgármestert, a szükséges lépések megtételével.
Határidő:
Felelős:

2013. január 25.
Tömör István polgármester
Nyáriné Kipilla Anikó pályázatíró – műszaki ügyintéző

2. A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA.

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Szeretném jelezni, hogy úgy állapodtunk meg korábban, hogy december végén a szociális osztály
dolgozója kiküldi a rendelettervezetet, illetve a kedvezményezettek köréről is egyeztetünk.
Kérdezném, hogy ez miért nem történt meg?
Dr. Nánássy Elek jegyző:
2012 év végi a kormányhatározat, ami rendelkezett arról, hogy az önkormányzat 59 m3 tűzifára
jogosult és kérelmezőnként maximum 5 m3 adható. A helyi rendeletben maximum 1 m3 szerepel,
ezen lehet változtatni döntés előtt. A jogosultak körében az előnyben részesítendőket a BM
rendelet szabályozza, a rendelettervezet d) pontjában pedig „a rendelet 9 §-a szerinti átmeneti
segélyre jogosult” meghatározást pedig mi tettük bele. Ez széles mérlegelési körre ad lehetőséget a
bizottságnak. A Képviselő-testület átruházhatja, vagy magánál tarthatja a hatáskört. Ha átruházza,
másodfokon jár el a Képviselő-testület. 2012. december végén sok központilag meghatározott
határidős feladata volt a hivatalnak, ezért most tudtuk elkészíteni a rendelettervezetet. A kérelmek
benyújtási határidejét január 28-ig gondoltuk, azért, mert 31-én lesz képviselő-testületi ülés, azt
megelőzően pedig bizottsági ülés. Beépítettük a rendeletbe azt is, hogy legyen szankciója arra is a
hivatalnak, hogyha a kérelmező nem arra használja fel a tűzifát, amire meg van határozva a
rendeletben. A Városgondnokság gondoskodna a szociális tűzifa kiszállításáról, a kiszállítás
díjának 3 E Ft-ot írtunk. Amennyiben nem a rendeletnek megfelelően használja valaki fel a fát, ezt
a költségét is vissza kell fizetnie. A szállítási költséget az önkormányzat állja, mert önkormányzati
feladat és ezt megállapodásban fogjuk rögzíteni. Azért épül be a helyi szociális ellátásokról szóló
rendeletbe ez a paragrafus, mert annak rendelkező szabályait erre vonatkozóan is alkalmazni kell.

Lengyel János képviselő:
Ezek szerint elvileg azok kaphatnak, akik valamilyen juttatást kapnak az önkormányzattól.
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Kérdezem, hogy ha valaki segélyt sem kap, de rászorult erre a tűzifa támogatásra, akkor mi a
teendő?
Tömör István polgármester:
Aki jogosult átmeneti segélyre, nem kell átmeneti segélyt kérelmeznie, ha jogosult arra, akkor a
tűzifa igénylésre is jogosult.
Lengyel János képviselő:
Ha úgy dönt a Képviselő-testület, hogy a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottságra ruházza,
kérném, hogy a Részönkormányzatot hívják meg a döntési mechanizmusra, mert az Akarattyán
lakókat mi jobban ismerjük.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, hogy a kérelmeket juttassátok el Akarattyán a rászorulók részére és hozzátok be a
hivatalba. Ez lenne a célszerű, hogy mindenki az ismeretségi körében intézné, jó lenne összefogni,
hogy a határidőt tartani tudjuk. Valószínű, hogy akik beleesnek a kategóriákba, ők benne vannak a
látókörünkben.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, kérem, aki az előterjesztés szerinti rendelettervezettel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta
1/2013. (I. 16.) rendeletét
a helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 17,25 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Kurucz Henrietta
képviselő

Lengyel János
képviselő
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