Szám: 1/2013. TÖT ü.

Készült: 3 példányban
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testületének
2013. január 30-án 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Közösségi Ház
Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Jelen vannak:

Lengyel János
Kurucz Henrietta
Miklós Péter
Vatics Erzsébet
Kiss Tamás
Pokornik István

Tanácskozási joggal megjelent:
Hetyeiné Bors Ildikó
I.
N A P I R E N D

Részönkormányzat vezető / képviselő
képviselő
képviselő
15,30 órától
képviselő
kültag
kültag

igazgatási csoportvezető

E L Ő T T :

Lengyel János Részönkormányzat vezető köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen
a 7 fő tag közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirenden (OMSZ Balatonakarattyai
Mentőállomás felújítási lehetőségéről tájékoztatás) kívül az alábbi két napirend megtárgyalására:
2.
Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2013. évi munkatervéről tájékoztatás
3.
Munkába járás költségeinek átvállalása
A Részönkormányzat a javaslattal határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Lengyel János Részönkormányzat vezető / képviselő:
Kérdezem, kell-e tudnunk valamit Akarattya leválása kapcsán a Részönkormányzat átalakulással
kapcsolatban?
Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető:
A „régi” részönkormányzatnak működnie kell, mert az új, leválási bizottságból átalakuló
részönkormányzat csak a tagok eskütételét követően fog tudni működni.
Farkas Sándor:
Jegyző úr tájékoztatása alapján volt olyan dolog a Leválási Bizottság átalakulása során, ami
törvénysértő volt, és itt jelzem, hogy az átalakulásra megszabott 30 nap a jövő héten lejár.
Vatics Erzsébet Részönkormányzat tag / képviselő:
A Részönkormányzat jelenleg működő, mivel bejelentette a Balatonakarattya Leválást Előkészítő
Bizottság, hogy törvény erejénél fogva átalakult Balatonakarattya Részönkormányzattá. A
működését a képviselő-testületi ülésen is be fogjuk jelenteni, a Képviselő-testületnek ezt
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tudomásul kell vennie és ezzel egy időben kérem, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot
azonnal módosítani kell, mert anélkül nem működhet. A Részönkormányzat akkor tud működni,
ha az SZMSZ hozzá lesz igazítva, mire az átalakulásra megszabott 30 napos határidő lejár.
Kiss Tamás kültag:
Tehát ugyanazon jogok megilletik a TÖT-öt mindaddig, amíg nem teszi le az esküt az új
Részönkormányzat.
Lengyel János Részönkormányzat vezető / képviselő:
Javaslom, hogy a tárgyalandó napirendekkel kapcsolatban ne javaslatokat, csak ajánlásokat tegyen
a TÖT a Képviselő-testület felé.
A Részönkormányzat a javaslattal határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Vatics Erzsébet Részönkormányzat tag / képviselő:
Javaslom az akarattyai mentőállomással kapcsolatos előterjesztéshez, hogy ne csak a
tájékoztatásról szóljon, hanem a holnapi napon a Képviselő-testület hozzon határozatot ez ügyben.
A Részönkormányzat a javaslattal határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

OMSZ Balatonakarattyai Mentőállomás felújítási lehetőségéről tájékoztatás
Előadó:

Lengyel János
Részönkormányzat vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János Részönkormányzat vezető / képviselő:
Javaslatom a Képviselő-testület felé, hogy kösse meg a szerződést az OMSZ-szel, kötelezzük a
hivatalt, hogy keresse meg az érdekelt önkormányzatokat, hogy akarnak-e segíteni ebben a
projektben. Az érintett települések soron következő testületi ülésein vegyen részt valaki részünkről
az ügy képviselőjeként.
Vatics Erzsébet Részönkormányzat tag / képviselő:
Kiegészíteném azzal, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
szerepeltesse a mentőállomás felújítására elkülönített 9 M Ft összeget.
Kurucz Henrietta Részönkormányzat tag / képviselő:
A tegnap megtartott Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottsági ülésen elhangzott polgármester úrtól,
hogy ez az anyag csak költségbecslés, mindenképp egy korrekt költségbecslést kellene a
felújításokra készíteni, de én is támogatom, hogy a 2013 évi beruházások közé kerüljön bele ennek
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az összege. Szűk a határidő, mert június – július - augusztusban működik a mentőállomás, és
ahhoz, hogy működhessen, a nyárra be kellene fejeződnie a beruházásnak, ha a garázs és egyéb
dolgok nem is készülnek el, de a belső munkálatokat júniusig be kell fejezni. Véleményem szerint
az egész beruházásnak nem kellene, hogy a kerékkötője legyen az, hogy a környező települések
biztosítanak-e forrást, ezt ráérünk tőlük „behajtani” a következőkben.
Vatics Erzsébet Részönkormányzat tag / képviselő:
Tehát polgármester úr a Mentőszolgálattal vegye fel a kapcsolatot, a következő képviselő-testületi
ülésre már az együttműködési szerződés készüljön el, köttessen meg, hogy azonnal el tudjuk
kezdeni, a szerződéskötéssel együtt induljon a terveztetés, egyszerű közbeszerzést kell
lebonyolítani, hogy a nyári szezonra készüljön el a mentőállomás.
Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testülete 5 igen szavazattal az alábbi
ajánlásokat teszi a napirend kapcsán a Képviselő-testület felé:
•

Az önkormányzat kössön szerződést az OMSZ-szel.

•

A Polgármesteri Hivatal keresse meg a környező településeket a költségvállalások
megosztása, illetve a projektben való együttműködés ügyében.

•

A környező települések következő képviselő-testületi ülésén vegyen rész a kenesei
képviselő-testület egy tagja, aki tájékoztatást nyújt a mentőállomással kapcsolatos
ügyről.

•

2.

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

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2013. évi munkatervéről tájékoztatás
Előadó:

Lengyel János
Részönkormányzat vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta Részönkormányzat tag / képviselő:
A tegnapi Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülésen összeszámoltuk, hogy összesen 16 M Ft
lenne a rendezvényterv összege a benyújtott anyag alapján és abban maradtunk, hogy azt a
javaslatot tesszük, hogy a költségvetés tárgyalásakor térjünk vissza a rendezvénykeret pontos
összegének meghatározására. Javaslat volt még a bizottság részéről, hogy augusztus 20 helyett az
augusztus 24-i „munkanapos” hétvégére tegyük a lecsófesztivált.
Miklós Péter Részönkormányzat tag / képviselő Peti megjött 15,30 órakor.
Jelen van 6 fő bizottsági tag, az ülés határozatképes.
Lengyel János Részönkormányzat vezető / képviselő:
A rendezvényterv kapcsán javaslom, hogy az Akarattyán is tartsunk nemzeti ünnepet, hisz
pályázati pénzből kerül megrendezésre, Akarattya is kapjon belőle. A farsangi ünneppel szintén ez
a helyzet, javaslom, hogy az akarattyai óvoda is részesüljön a pályázati pénzből, amit a farsangra
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költhet. A majális a tavalyi helyszínen megfelelő volt szerintem. Javaslom továbbá, hogy a
szombati esték közül a hatból kettőt a strandra vigyünk le. A tök nap maradjon meg és jó lenne, ha
a rendezvénynaptárba bekerülne és a „kisakadémia” elnevezésű rendezvény is. Ezeket a
kiegészítéseket elfogadja a Részönkormányzat?
Vatics Erzsébet az ülésről kiment 15,35 órakor.
Jelen van: 5 fő részönkormányzati tag, az ülés határozatképes.

Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi ajánlásokat teszi a napirend kapcsán a Képviselő-testület felé:
•
•
•
•

•
•

3.

Balatonakarattyán is tartsanak március 15-i nemzeti ünnepet, mivel a megvalósítása
pályázaton nyert összegből történik.
Farsangi rendezvényre a balatonakarattyai óvoda is részesüljön a pályázati összegből.
A majális helyszíne ugyanott legyen, ahol 2012-ben volt.
A 6 „akarattyai szombati esték” közül 2 helyszíne a strand legyen.
A „tök nap” kerüljön be a rendezvénynaptárba, mert kedvelt rendezvény volt az elmúlt
évben is.
A „kisakadémia” elnevezésű program kerüljön Akarattyán is megrendezésre.

Munkába járás költségeinek átvállalása
Előadó:

Lengyel János
Részönkormányzat vezető

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kiss Tamás részönkormányzat kültag:
Milyen munkába járásról van szó, ideiglenes?
Tömör István polgármester:
Azoknak, akik Akarattya és Kenese között, mint egy közigazgatási területen belül járnak dolgozni,
a törvény szerint nem kötelező fizetni munkába járást, erre akkor van lehetőség, ha a Képviselőtestület keretet biztosít erre a célra.
Vatics Erzsébet az ülésre visszajött 15,40 órakor.
Jelen van: 6 fő részönkormányzati tag, az ülés határozatképes.
Kiss Tamás részönkormányzat kültag:
Javaslom, vizsgálja meg a hivatal, hogy a cafetéria keretein belül a jelenlegi jogszabály szerint
lehetőség van-e arra, hogy utazásra fordítson belőle összeget a dolgozó. Ha igen, akkor abból is
megoldható.

4

Miklós Péter Részönkormányzat tag / képviselő:
Ez a közigazgatási területen belüli munkába járás mekkora összeget takar?
Tömör István polgármester:
Körülbelül 15 főről, és személyenként évi 30-40 E Ft-ról van szó. A holnapi testületi ülésre pontos
számot fogunk kérni a pénzügyi csoporttól és tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.
Lengyel János Részönkormányzat vezető / képviselő:
Tehát kérjük összegszerűen, mennyi pénzbe kerülne a munkába járás támogatása az
Önkormányzatnak. Az elhangzottak alapján javaslom az alábbi ajánlásokat megtenni a Képviselőtestület felé: amennyiben az érintett munkavállalók cafetéria juttatásban részesülnek, az
utazásukat abból fedezzék, de végleges javaslatot csak akkor lehet tenni, ha a költségvetés fő
számai összeállnak. Ha van lehetőség a költségvetésben, akkor támogassuk a munkába járás
költségeinek átvállalását. Elfogadja ezeket az ajánlásokat a Részönkormányzat?
Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testülete 6 igen szavazattal az alábbi
ajánlásokat teszi a napirend kapcsán a Képviselő-testület felé:
TÖT javaslat: Amennyiben az érintett munkavállalók cafeteria juttatásban részesülnek, abból
fedezzék, de végleges javaslatot a költségvetés fő számainak ismeretében lehet tenni.
Amennyiben lehetővé teszi a költségvetés, akkor javasolja támogatni a munkába járás
költségeinek átvállalását a TÖT.

III.
NAPIREND UTÁN:
Lengyel János képviselő:
Még a Zsindelyes Csárda ügyében kérdezném, hogy van-e valakinek ezzel a napirenddel
kapcsolatban véleménye?
Miklós Péter képviselő:
Én most sem támogatom ezt az ügyet, és az eladó is megtámadta az önkormányzat elővásárlási
jogát. Kérdés, hogy perben érvényesíteni akarjuk-e az elővásárlási jogunkat? Most is azt mondom,
hogy nincs olyan anyagi helyzetben az önkormányzat, hogy ilyen vásárlásba kezdjen, számtalan
más hely van, ahova költeni lehet.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Lengyel János Részönkormányzat vezető az ülést 15,50 órakor bezárta.

k. m. f.

Lengyel János
Részönkormányzat vezetője
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