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Dr. Nánássy Elek

bizottság elnöke
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági kültag
bizottsági kültag
bizottsági kültag

polgármester
alpolgármester
képviselő
jegyző

I.
N A P I R E N D

E L Ő T T :

Miklós Péter Pénzügyi Bizottság elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Pénzügyi
Bizottság 7 tagja közül mindenki jelen van az ülésen, így a bizottság határozatképes.
Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirend megtárgyalására. Kérdezi a
jelenlevőket, van-e egyéb javaslat a napirendre vonatkozóan?
Lengyel János bizottsági tag:
Minden képviselőt írásban megkeresett Gyetvai Károly úr vételi szándékával. Kérném, hogy ezt az
ügyet vegyük fel a bizottság napirendjére.
Miklós Péter bizottság elnök:
Javaslom az említett napirenddel
megtárgyalását.

kiegészítve

a

meghívóban

feltüntetett

napirendek

A jelen levők a napirendi javaslattal határozat nélkül, egyhangúlag egyetértettek.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

Optikai kábel Akro – Sat Kft tervezésében SAGEMCOM Kft – FGSZ Zrt megbízásából
Balatonkenese város külterületen
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter bizottság elnök:
Az optikai kábelfektetés összegét kiszámolták, mely nagyon csekély összeg, 655.- Ft. Mivel
külterületet érint az ügy, javaslom, hogy a hozzájárulást adja meg a Pénzügyi Bizottság, és az
egyszeri díj megtérítésétől tekintsünk el az összeg nagysága miatt. Aki ezzel egyetért, kérem
jelezze.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással meghozta az alábbi
határozatot:
1/2013. (I. 30.) számú Pénzügyi Bizottság határozat
Optikai kábelfektetéshez történő hozzájárulásról
1. A Pénzügyi Bizottság az Akro-Sat Kft. képviseletében Bodnár Attila tervező (8000
Székesfehérvár, Zámoly u. 60-64.) kérelme kapcsán úgy határozott, hogy a 120090 KAPO 1
OPT 3 tervszámú, Kápolnásnyék Üzemközpont: Siófok belterület - Székesfehérvár közötti
szakasz Balatonkenese város külterületi részén, a rajz szerinti nyomvonalon az optikai
kábelfektetéshez a tulajdonosi hozzájárulást megadja, és az FGSZ Zrt.-t (8600 Siófok,
Tanácsház u. 5.) területhasználati díj megfizetésére nem kötelezi.
2. Felhatalmazza a Pénzügyi Bizottság elnökét a hozzájáruló nyilatkozat aláírására.
3. Kiköti, hogy a nyári hónapokban (május, június, július, augusztus) kivitelezés nem
végezhető.
A kivitelezés kizárólag szeptember 01. és április 30. között végezhető.
Végrehajtásért felelős:
Végrehajtási határidő:

2.

Miklós Péter Pénzügyi Bizottság elnöke
értelem szerint

Balatonkenese, Óvoda u. 8. szám alatti rendelő közműköltségeinek megosztása
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Miklós Péter bizottság elnök:
A gyerekorvos nehezményezte, hogy nincs mindenhol almérő felszerelve.
Kelemen Zoltán városgondnok:
A gyerekorvos kérésére Akarattyán és Kenesén is a kézmosóra szereltünk fel mérőket, csak ő
használja, ez mindkét helyen így van. Akarattyán a mentőállomáshoz is ki van építve külön víz- és
gáz, villanyóra.
Tömör István polgármester:
Véleményem szerint méltányos, hogy a gázszámlájának költségeihez 10 %-kal hozzájárul az
önkormányzat.
Kurucz Henrietta bizottsági tag:
Úgy gondolom, hogy amit a doktornő tegnap Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülésen
elmondott, - hogy azért kell fűtenie, hogy ott meleg legyen, ez sántít. Egyetértek polgármester
úrral abban, hogy a költségeihez való 10 %-os hozzájárulás méltányosnak mondható. Úgy
gondolom, hogy akik a védőnői tanácsadáson részt vesznek, lényegesen kevesebben vannak, mint
akik a gyermekorvosi rendelést igénybe veszik. Heti egyszer van terhes-, és egyszer csecsemő
tanácsadás.
Kérte még a gyerekorvos, hogy a mérőóra leolvasásaikor jelen szeretnének lenni.
Kelemen Zoltán városgondnok:
A leolvasás egy évben egyszer van, mert fizetünk egy átalányt és egy évben egyszer elszámoló
számla van, akár egy családi háznál.
Kurucz Henrietta bizottsági tag:
Furcsa számomra az, hogy harmadszor van előttünk a gyerekorvos ilyen jellegű kérelme, pedig
amikor idejött doktornő, akkor tisztában volt a feltételekkel.
Miklós Péter bizottság elnök:
Úgy látom, a kialakult vélemény az, hogy a meglévő feltételek szerint működjön a továbbiakban is
a gyermekorvos. Aki a Képviselő-testület felé ezzel a javaslattétellel egyetért, jelezze.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
A jelenleg meglévő feltételek szerint működjön a továbbiakban is a gyermekorvos.

3.

Átszervezés Óvoda - Városgondnokság
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Miklós Péter bizottság elnök:
Kiegészíteném, hogy az óvodavezető tájékoztatása alapján az előterjesztés szerinti határozati
javaslatban szereplő 19 fő helyett 20 fő a helyes meghatározás.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Olyan határozatot hozhat a Képviselő-testület, ami rögzíti az intézményi létszámot az átszervezés
előtt és után is, és ezt figyelembe véve kell a költségvetést terveznünk. Megszűnik az óvodában az
álláshely, a megszűnt álláshelyet előzőleg betöltő személlyel a további munkaügyi kérdéseket le
kel folytatni.
Vatics Erzsébet bizottsági tag:
Ha a Városgondnokság megkapja az egy főt, akkor az óvodában az ilyen jellegű feladatot ki fogja
ellátni?
Tömör István polgármester:
A státusz átmegy az óvodából, és a Városgondnokság a megfelelő szakemberrel végezteti el az
óvodában ezeket a feladatokat.
Miklós Péter bizottság elnök:
Aki egyetért azzal, hogy javasoljuk a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását – a jelzett 19 főt 20 főre javítva -, kérem jelezze.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
Elfogadásra javasolja a határozat-tervezetet, - az előterjesztésben szereplő határozat-tervezet 2.
pontjában jelzett 19 főt 20 főre javítva az óvodavezető tájékoztatása alapján.

4.

Területi Szociális Szolgáltató Intézmény – kérelem álláshelyek létrehozására
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter bizottság elnök:
A gépkocsivezető álláshely áthelyezéséről már a koncepció tárgyalásakor volt szó, az
intézményvezető 0,5 fő státusz létrehozása iránti kérelme viszont egy TÁMOP pályázat kapcsán
történik. Erről kérhetnénk néhány szó kiegészítést?
Pozsonyi Monika Területi Szociális Szolgáltató Intézmény intézményvezető:
A TÁMOP pályázatban támogatott két fő hátrányos helyzetű munkavállaló képzése most
februárban fog befejeződni, a gyakorlati idejük letöltése is megtörtént, és a folyamat most oda ért,
hogy el kell dönteni, tudjuk-e foglalkoztatni őket vagy sem, - ezért van itt a kérelem. A Munkaügyi
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Központban elmondta a kolléganő, hogy a két fő házi segítségnyújtást végző kolléga béréhez és
járulékaihoz 4 hónapig 70 % támogatást nyújtanak, akiket legalább fél évig kell foglalkoztatnunk,
mi a fél évet vállaltuk és polgármester úr ezt írta alá annak idején. Kiemelt programról van szó, így
tudják finanszírozni a képzéseket.
Miklós Péter bizottság elnök:
Tehát most van némi költsége, mert 4 hónapig 70 % támogatást adnak, de ezt követően a féléves
foglalkoztatás ideje alatt a további 2 teljes havi munkabért az önkormányzatnak kell
finanszíroznia.
Pozsonyi Monika intézményvezető:
Ennek összege, 1.368 E Ft be lett tervezve, a bevételi oldala pedig 800 E Ft körüli.
Miklós Péter bizottság elnök:
Aki támogatja, hogy azt a javaslatot tegyük a Képviselő-testületnek, hogy a hatósági ellenőrzés
eredményeként megfogalmazott hiányosságokat ismerje el, valamint hatalmazza meg az
intézményvezető asszonyt a szükséges intézkedések megtételével, kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi javaslatot tette a
napirend kapcsán a Képviselő-testület felé:
A Képviselő-testület a vizsgálat eredményeként megfogalmazott hiányosságokat ismerje el; és
hatalmazza meg az intézményvezető asszonyt a szükséges intézkedések megtételével.

5.

Munkába járás költségeinek átvállalása
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter bizottság elnök:
A munkába járási költségek nagysága nem ismert, a részönkormányzati ülésen kértük, hogy a
képviselő-testületi ülésre a pontos számokat adja meg a pénzügyi csoport és annak tükrében
döntsön a Képviselő-testület, hogy tudja-e finanszírozni ezen költségek átvállalását. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
Kéri pontos összeg meghatározását a Pénzügyi Bizottság, ennek megfelelően hozzon döntést a
Képviselő-testület.
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6.

Alsóréti Üdülőegyesület javaslatai 2013. évre vonatkozóan
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter bizottság elnök:
Jelen van ülésünkön az üdülőegyesület vezetője, Horváth József. Tavaly novemberben volt egy
tárgyalása a Képviselő-testületnek az egyesülettel, de sajnálatosan előremozdulás nem történt az
ott tárgyalt ügyekben. Konkrét lépéseket kellene tenni, úgy gondolom. Kérném az üdülőegyesület
vezetőjének kiegészítését.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Az egyesület által benyújtott egyik levél a költségvetésre vonatkozik, a másik pedig a novemberi
megbeszélésen felmerült ügyekre. A novemberi megbeszéléssel kapcsolatos levelet javasolnám
először tárgyalni. Az útszélesítést jó lenne megoldani. Az árkot kitisztították, de az ülepítő
megcsinálását mi bevállaltuk és a veszélyes anyag miatt ez 200 E Ft + áfa összegbe került.
Pénzügyileg erre nem készültünk fel, ezért a Városgondnokság ebben jó lenne, ha segítséget
nyújtana, mert ilyen összegekkel folyamatosan ezeket a feladatokat nem tudjuk megoldani. A
közvilágítással kapcsolatos döntés a költségvetésnél majd kiderül. Szóba került még a novemberi
megbeszélésen a zöldhulladék megoldásának kérdése is.
Vatics Erzsébet bizottsági tag:
Zöldhulladék problémájának megoldása ügyében megbízást kaptam a Képviselő-testülettől, hogy
tárgyalásokat folytassak a Zöldfok Zrt. képviselőjével, ez a személyes találkozás egy-két héten
belül létre fog jönni.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Az Alsóréti strand fizetővé tétele ügyében abban maradtunk, hogy a büfésekkel kötött
szerződéseket felülvizsgálják, hogy milyen feltételek állnak fenn velük kapcsolatban.
Tömör István polgármester:
Úgy tudom, hogy a büféseket a szerződés szerint kártalanítani kell abban az esetben, ha fizetős
lenne a strand.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Rengeteget költünk a strandra és a legnagyobb probléma, hogy a befogadóképességet messze
túlmenően teljesen feltelítődik vendéggel, és a stég sem ezer embere lett tervezve, ezért gondoltuk
úgy, hogy ha fizetős lenne, a területre is maradhatna pénz, hogy visszaforgassuk. Mivel szinte
azok szorulnak ki a strandról, akik megkapták abban az időben, ezért gondoltunk arra, hogy
fizetőssé kellene tenni külsősök számára. Egyesületi kártyával ingyenes lehetne a strand, mert az
Üdülőegyesület tagjai egyébként is fizetnek.
Sörédi Györgyné képviselő:
Dicséretes, hogy áldoznak a strandra, de nem tudom, hogy kivitelezhető-e a fizetőssé tétele, mert
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nem biztos, hogy
büfétulajdonosokat.

az

Önkormányzat

megengedheti

magának,

hogy

kártalanítsa

a

Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
A kártalanítást úgy gondolom, a strandbevételből ki tudnánk fizetni, ha olyan összegről van szó.
Lengyel János bizottsági tag:
Tény, hogy a város legszebb része az Alsórét, de a hatalmas tömeg miatt tönkre fog menni pár éven
belül.
Miklós Péter bizottság elnök:
Javaslom, maradjunk annyiban, hogy jegyző úr a szerződéseket átnézni, és a szerződésekben
foglaltak szerint érdemben lehet döntést hozni ez ügyben.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Koczkás doktor úrral szívesen konzultálnék, mielőtt a szerződésről véleményt alkotok.
Miklós Péter bizottság elnök:
Ez esetben azt javaslom, hogy a februári soron következő ülésre tekintse át jegyző úr ügyvéd úrral
a szóban forgó, Alsóréti strandon lévő büfékre kötött szerződéseket. Amennyiben mód lesz rá,
akkor a büfétulajdonosokat is meg lehet hívni egyeztető tárgyalásra a szerződésmódosítás
vonatkozásában.
Vatics Erzsébet bizottsági tag:
Lehetőség adódhat arra is, hogy a két büfés vállalkozó és az egyesület tartsa fenn a strandot, ahogy
azt már korábban említette az üdülőegyesület vezetője.
Kurucz Henrietta bizottsági tag:
Már 2006-ban is tárgyaltunk erről, és akkor a vizesblokk működtetése meg lett osztva, de miután
katasztrófa állapot alakult ki az után, hogy lezárták a vizesblokkot, amikor a strand bezárt, ezért
úgy tudom, hogy már csak mi működtetjük a vizesblokkot. Ezt a pontot is célszerű lenne
megvizsgálni, hogy a vizesblokk működtetésében eleget tettek-e a szerződésnek. Ha ezeknek nem
tesznek eleget, esetleg erre hivatkozva fel lehetne bontani a szerződéseket.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Felhívom a figyelmet, hogy az egyesület tagjai nem sérülhetnek. Ragaszkodnánk, hogy az
egyesület tagjai „x” főig ingyenesen mehessenek be a strandra.
Miklós Péter bizottság elnöke:
Értjük, de előbb jussunk el odáig, hogy lehet-e fizetős stranddá tenni, mert ha nem, akkor
okafogyottá válik az ügy.
Miklós Péter bizottság elnök 18,30 órától szünetet rendel el.
A Pénzügyi Bizottság a szünetet követően 18,51 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő tag, a Pénzügyi Bizottság határozatképes.
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Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Kérem a bizottságot, hogy a képviselő-testület felé tegyenek javaslatot, hogy a Vak Bottyán strand
melletti „keskeny-sáv” ügyében döntsenek. Kérjük, adjanak lehetőséget arra, hogy a szörföket, a
csónakokat be lehessen vinni és az úszás megoldható legyen.
Kelemen Zoltánné bizottsági kültag:
Megnyert pályázatunk van arra a területre, ott nem lehet ilyenre engedélyt adni, mert az lenne a
vége, hogy strandot csinálnak belőle. Nem lehet, hogy emiatt sérüljön a megnyert pályázat.
Miklós Péter bizottság elnök:
Nem adnánk át területrészt, hanem nyilatkozat kell az önkormányzattól ahhoz, hogy ott
átjárhatnak a közparkon, hogy engedélyeket kapjanak a vízügytől. Úgy gondolom, a bizottság
javasolhatja a Képviselő-testületnek, hogy hozzon határozatot - figyelembe véve az Alsórétiek
kérését - ha nem lesz ellenére a pályázatnak, akkor támogassa, hogy a vízre építsenek, ha a
pályázat sérül, akkor nem, akkor más megoldást kell találni.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Javasoltuk még a kedvezménykártya bevezetését, elhangzott, hogy ezzel már a kultúra háza is
foglalkozott, szerették volna a megvalósítást. Más településen is megvalósították már ezt, ettől
bevételt lehetne várni, javaslatot tettünk a kártya árára is: legyen bárkinek 15 E Ft / év / 4, vagy 2 fő.
Illetve lehetne napi 50 %-os kedvezmény, amivel ide lehetne vonzani a látogatókat. Esetleg a
büfések a kártya tulajdonosoknak adjanak kedvezményt.
Vatics Erzsébet bizottsági tag:
Erre már talált megoldást sok turisztikai egyesület, csak fel kellene velük venni a kapcsolatot. Ezért
adtuk a sok pénzt a helyi Turisztikai Egyesületünknek, mert többek között ez lenne a feladata.
Nagyon sok pénzzel támogatja az önkormányzat az egyesületet.
Miklós Péter bizottság elnök:
Az Alsóréti strand fizetőssé tételi lehetőségének megvizsgálása, a „keskenysáv” használatával
kapcsolatban, illetve a kedvezmény kártya kapcsán megtett, elhangzott javaslatokkal aki egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
•

•

•

Az Alsóréti strand fizetőssé tételi lehetőségének megvizsgálása kapcsán a 2 bérleti
szerződést jegyző úr és ügyvéd úr a februári soron következő ülésig vizsgálják felül,
amennyiben lehetőséget találnak rá, a büfétulajdonosokat egyeztető tárgyalásra hívja
meg a Képviselő-testület.
Az Alsóréti Üdülő Egyesület „keskenysáv használatával történő vízhez jutására”
vonatkozó kérelmét figyelembe véve hozzon határozatot: ha nem sérül ezáltal a
„keskeny sáv”-ra elnyert pályázat, akkor támogassa, hogy a vízre építsenek, ha a
pályázat sérül, akkor ne támogassa, más megoldást keressenek a problémára.
Az üdülőegyesület által javasolt kedvezményes Balatonkenese – Balatonakarattya kártya
létrehozásával kapcsolatban hívja fel a Turisztikai Egyesület figyelmét a Képviselőtestület.
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7.

Polgárőrség épületrész használati kérelme
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter bizottság elnök:
A Polgárőrség bérleményében még két irodát szeretne használni, ahol jelenleg a Víziközmű
Társulat ügyiratai vannak elhelyezve. Úgy gondolom, ha az Idősek Otthona felújítása befejeződik
májusban, és a Városgondnokság melletti épületből a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
dolgozói oda leköltöznek, akkor ott felszabadul egy épületegyüttes, oda költözhet a hivatali irattár
és így már lehetőség lesz a szóban forgó, bérelni kívánt helyiségekben lévő Víziközmű Társulat
iratainak elhelyezésére is. Tehát javasolnám, hogy kérjük a Polgárőrség türelmét májusig, amíg
megüresedik az irattárnak használható épület. Aki ezzel a javaslattétellel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
A Polgárőrség türelmét kérje a Képviselő-testület májusig, amíg a Fő u. 43. szám alatti, jelenleg
a TSZSZI által használt épületek megüresednek.

8.

533/19. hrsz-ú ingatlanrész vételi szándék bejelentése
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter bizottság elnök:
Az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van, kérelmező vételi szándéka alapján 400.- Ft /m2 árat
ajánl, de értékbecslést kell kérnünk, amennyiben támogatjuk. A magam részéről én támogatom a
kérelmet.
Lengyel János bizottsági tag:
Az önkormányzatnak is megérné megvenni a felajánlott 400.- Ft/ m2 áron. Az a véleményem, hogy
kétszázezer forintért ne adjuk el.
Vatics Erzsébet bizottsági tag:
Úgy gondolom, hogy ezt a területet az Önkormányzat nem tudja hasznosítani, és a 400 Ft-os árat
kell meggondolni.
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Tömör István polgármester:
Az értékbecslő által meghatározott áron lehet csak értékesíteni. Ha úgy gondoljuk, hogy el akarjuk
adni, javaslom, hogy a felértékelés árát kérelmező fizesse ki, és az értékbecslés összegének
ismeretében döntse el a Képviselő-testület, hogy értékesíti, vagy nem.
Vatics Erzsébet bizottsági tag: Egyetértek a javaslattal, szavazzunk róla.
Miklós Péter bizottság elnök:
Aki egyetért azzal a javaslattétellel, hogy értékbecslést kérünk, aminek elkészítése kérelmezőt
terheli, és az értékbecslés összegének ismeretében döntsön a Képviselő-testület az értékesítésről,
kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
Az értékbecslés elkészítésének költsége a kérelmezőt terhelje.
Az értékbecslés összegének ismeretében a Képviselő-testület hozzon döntést az értékesítési
szándékról.

9.

Hermann Róbert vételi szándék bejelentése
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter bizottság elnök:
Az előterjesztés szerint már most túl van építve a terület. A szabályozás szerint WC-t nem építhet,
az önkormányzat pedig nem akarja eladni a felépítményt. Aki ezekkel, az előterjesztés szerinti
határozattervezetekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
Mindkét előterjesztés szerinti határozat tervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek
a Pénzügyi Bizottság.

10.

OMSZ Balatonakarattyai Mentőállomás felújítási lehetőségéről tájékoztatás
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Sörédi Györgyné képviselő:
Úgy gondolom, mindenképp meg kellene oldani a Mentőállomás felújítását, mert nem csak
Kenesének, Akarattyának lenne előnyös, hanem a környező településeknek is.
Lengyel János bizottsági tag:
Javaslom, hogy mindenképp szerepeltessük erre a 10 M Ft-os költséget a költségvetésbe, a
környező településeket pedig keressük meg hozzájárulás céljából. Menjünk el képviselő-testületi
üléseikre és tájékoztassuk őket, mert mindenképp érdeke a környéknek. Ha úgy dönt a Képviselőtestület, hogy megépíti a Mentőállomást, akkor az OMSZ-szel az együttműködési szerződést rövid
időn belül meg kell kötni és javaslom, hogy határidőt szabjunk az építési engedélyekre is.
Vatics Erzsébet bizottsági tag:
Azt kérném, hogy a holnapi képviselő-testületi ülésen ne tájékoztatásként, hanem határozat
tervezettel, előterjesztésként tárgyaljuk ezt a napirendi pontot annak érdekében, hogy döntést
tudjunk hozni a mentőállomás ügyében.
Kurucz Henrietta bizottsági tag:
Egyetértek, és kiegészíteném, hogy azért is fontos ebben minél előbb dönteni, mert a nyári
hónapokban üzemel a mentőállomás és előtte meg kellene csinálni a munkálatokat, ami ha nyáron
lenne megvalósítva, akkor akadályozná a zökkenőmentes működést.
Miklós Péter bizottság elnök:
Én a magam részéről mielőtt bármiről döntenénk, előtte szeretném látni a költségvetésünket.
Kurucz Henrietta bizottsági tag:
De ha nem valósítjuk meg, akkor a veszprémi mentőállomás lesz a legközelebbi, mert féléven belül
a fűzfői mentőállomás meg fog szűnni. Úgy gondolom, ezen nem kell sokat gondolkodnunk, mert
már novemberben megérkezett az ajánlatuk, és ha nem döntünk rövid időn belül, akkor
komolytalanságnak fogják venni.
Miklós Péter bizottság elnök:
Szerintem a komolytalan az lenne, ha ilyen helyzetben döntenénk, hogy nem tudjuk, hogy tudjuke majd finanszírozni.
Kurucz Henrietta bizottsági tag:
Júniusig a működéshez szükséges dolgokat kellene megvalósítani, ősszel pedig a többi
munkálatot. Nem gondolom, hogy a költségvetést egy ilyen dolog „agyoncsapja”.
Vatics Erzsébet bizottsági tag:
Felhívom a figyelmét a Pénzügyi Bizottság elnökének, hogy a költségvetésbe találja meg ezt a 10 M
Ft-ot. Jegyzőúrtól pedig holnapra határozati javaslatot kérünk, hogy tudjuk dönteni az
együttműködésre, és a költségvetésbe való betervezésre vonatkozóan.
Miklós Péter bizottság elnök:
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselő-testület felé azt a javaslatot tegye a Pénzügyi Bizottság, hogy
határozatban fejezze ki szándékát a mentőállomás megvalósítására vonatkozóan, kössön
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együttműködési szerződést az Országos Mentőszolgálattal, valamint a 2013. évi költségvetésben
szerepeltesse a 10 milliós nagyságrendű összeget, kézfeltartással jelezze.
A Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi javaslatot tette a
napirend kapcsán a Képviselő-testület felé:
•

A Képviselő-testület hozzon határozatot a mentőállomás megvalósítására vonatkozó
szándékáról

11.

•

Kössön együttműködési szerződést az OMSZ-szel

•

A ~ 10 M Ft összeget a Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében szerepeltesse.

EastCraft Kft – Hotel Marina Port szálloda bővítés parkolási igény kérelem
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János bizottsági tag:
Úgy tudom, hogy a szóban forgó terület építési terület. Dönthetünk úgy, hogy nem építési, hanem
parkolási terület?
Kiss Tamás bizottsági kültag:
A kérelmező arra kér nyilatkozatot, hogy közlekedésre szánt terület-e.
Tömör István polgármester:
A terület a Rendezési Tervben nincs közlekedésre szánt területként nyilvántartva. - és erről kell
nyilatkoznunk.
Miklós Péter bizottság elnök:
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy a közforgalom elől el nem zárt parkoló kialakításához járuljon
hozzá a Képviselő-testület, kézfeltartással jelezze.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
Elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozat tervezetet a Pénzügyi Bizottság.

12.

Balatonfűzfő – közigazgatási határegyeztetéshez bizottság létrehozására javaslat
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Vatics Erzsébet bizottsági tag:
Javaslom, hogy jegyző úr és polgármester úr kerüljenek bele a bizottságba.
Tömör István polgármester:
Nem kibújni akarok a feladat alól, de előző polgármester asszony ismeri a történetet – és Fűzfőn is
a volt polgármester van a bizottságban.
Sörédi Györgyné képviselő: Nem vállalom a megbízatást.
Vatics Erzsébet bizottsági tag:
Javaslatot teszek még szintén volt polgármesterünkre, Kürthy Lajosra, valamint városgondnok
úrra: Kelemen Zoltánra.
Miklós Péter bizottság elnök:
Aki egyetért azzal, hogy a bizottsági tagság elvállalása kapcsán keressék meg a jelölt személyeket
(Kürthy Lajos, Dr. Nánássy Elek, Kelemen Zoltán), kézfeltartással jelezze.
A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
Javaslat a bizottsági tagokra: Kürthy Lajos, Dr. Nánássy Elek, Kelemen Zoltán.

13.

Gyetvai Károly kérelme
Előadó:

Miklós Péter
Bizottság elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János bizottsági tag:
Úgy gondolom, semmiképp ne adjuk el a területet, - ezt javasoljuk a Képviselő-testületnek.
Miklós Péter bizottság elnök:
Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kézfeltartással szavazzon.

A Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal az alábbi javaslatot tette a napirend kapcsán a
Képviselő-testület felé:
Nem javasolja a Pénzügyi Bizottság a vételi szándék támogatását a Képviselő-testületnek.
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A napirendi pontok megtárgyalását követően az ülésen jelenlevők részére az Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének alábbi táblázatai kiosztásra kerültek: 1.4; 6; 7; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 11; 12. számú
mellékletek, valamint szakfeladat szerinti táblázatok intézményenként.

Miklós Péter Pénzügyi Bizottság elnök megköszönte a jelenlevőknek az ülésen való részvételt és
20,11 órakor az ülést bezárta.

k. m. f.

Miklós Péter
Pénzügyi Bizottság elnöke
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