Szám: 2/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. január 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott 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
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Nánássy Elek
Győrfi Károlyné
Kelemen Zoltán
Pozsonyi Monika
Thury Attiláné
Balázsné Tóth Etelka
Kelemen Zoltánné
Jelen van továbbá:

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
(16,05 órától)
képviselő
képviselő

jegyző
intézményvezető
városgondnok
intézményvezető
óvodavezető
PÜB kültag
PÜB kültag

10 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 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester ezt követően javasolja az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga
Zsuzsanna alpolgármestert és Kurucz Henrietta képviselőt. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (I. 31.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 31. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alpolgármestert és
Kurucz Henrietta képviselőt jelöli ki.
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Lengyel János képviselő az ülésre megérkezett 16,05 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Sörédi Györgyné képviselő:
Napirend előtt szeretném jelezni a Képviselő-testület felé, hogy a januári számban írtam egy cikket
az Balatonkenesei Hírlapba, amiből kimaradt egy fejezet a megjelentetéskor. Érdeklődtem az
olvasószerkesztőtől, és a szerkesztőtől, aki mondta, hogy valaki úgy gondolta, hogy maradjon ki
egy rész az írásomból. A kimaradt rész tartalma az volt, hogy két képviselő, aki részönkormányzati
tag, mindenkor támogatta az akarattyai fejlesztéseket. Elvárok egy bocsánatkérést nyilvánosan
Marianntól és attól is, aki kihagyatta a pár sort, attól is, és kérem, hogy a következő lapban jelenjen
meg a cikk teljes terjedelmében.
Tömör István polgármester:
Megkérdezem az újság felelős szerkesztőjét, hogy kerülhetett sor erre. Amit felküldtél cikket a
hivatalba, az nem az volt, mint ami megjelent.
Győrfi Károlyné intézményvezető – felelős szerkesztő:
Képviselő-testületi határozat alapján tanácsnok asszonynak el kell küldeni a cikkeket, valamint
polgármester úrtól kaptam egy levelet, hogy küldjem el számára az újság anyagát. Nem tudom,
így tud-e valaki felelősséget vállalni az újság szerkesztéséért.
Tömör István polgármester:
Kérdésem, hogy ki az, aki kivett belőle, és ki az, aki eltorzítja. Az előző számban az én cikkem is
meg lett csonkítva, ki járult hozzá?
Győrfi Károlyné intézményvezető – felelős szerkesztő:
Elküldtem tanácsnok asszonynak a cikket, és ő kérte, hogy hagyjam ki belőle az említett részt.
Tömör István polgármester:
Ki hatalmazta fel tanácsnok asszonyt arra, hogy felülvizsgálja? Én nem nyúlok bele, nem írom át
más cikkét. Ki az, akinek a településen nagyobb joga van az újságban cenzúrázni?
Győrfi Károlyné intézményvezető – felelős szerkesztő:
Nem nevezném cenzúrázásnak, ha az újság anyagában változás történik. Nem mi teremtettük ezt a
helyzetet, kik az újsággal dolgozunk. Aki megmondja, hogy ki az, aki hatalmi erővel bír az újság
felett, akkor szívesen fejet hajtok előtte. Nem tudom kezelni, nem tehetek róla, hogy ilyen helyzet
alakult ki.
Tömör István polgármester:
A mi oldalunkról, hármónk részéről milyen cenzúrázást kaptál?
Győrfi Károlyné intézményvezető – felelős szerkesztő:
Semmilyet. De úgy gondolom, hogy a most megkapott levél sem helyén való, amit már említettem.
Tömör István polgármester:
Arról van szó, hogy levelet írtam a Mariannak, - hogy elejét vegyünk annak, hogy téves
információk kerüljenek ki, - hogy küldjön el nekem minden cikket, amit az újságban
megjelentetnek.
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Miklós Péter képviselő:
Véleményem szerint nem jól működik ez, osztom a Mariann véleményét, hogy a polgármesternek
sincs joga, hogy felülbírálja a cikkeket. Hogy elejét vegyünk ennek, annak idején szerkesztő
bizottságot hoztunk létre 4 taggal, őket ruháztuk fel, nekik kell megválogatniuk a cikkeket, de szó
sem volt arról, hogy bárki egyoldalúan eldöntheti, mi jelenjen meg, mert ez a szerkesztőbizottság
felelőssége. Azt nem tartom helyén való dolognak, hogy a polgármester hatalmával kijelenti, hogy
őnélküle nem jelenhet meg újságcikk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Mindenféle rosszindulat nélkül azt hittem, hogy tévesen került bele az a rész a cikkbe, amit
kivettünk belőle. Nem cenzúra volt, mert úgy gondoltam, hogy ez félreértés volt a Magdi részéről,
mert eddig is – a te polgármesterséged alatt is - volt kenesei képviselő a részönkormányzatban.
Egyébként hozzáfűzném, hogy amikor polgármester úr leírta a négy képviselőről a durva
véleményét az újságban, mi sem kezdtük el tovább vinni az ügyet.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Lehet szerkesztőbizottság, ami arról dönt, hogy ha egy újság megjelenéséhez sokkal több cikk
érkezik, mint ami belefér, abból mi maradjon ki. De a cikket megcsorbítani nem lehet a
sajtótörvény szerint, úgy tudom. Véleményt nyilváníthat a cikkről ugyanazon oldalon, de
megmásítani nem lehet. Nem szeretnék a vitában részt venni, de egyik oka ez, hogy nem írtam
még az újságba, amióta képviselő vagyok. Ami az én gondolatom, azt ne változtassa meg senki.
Sörédi Györgyné képviselő:
Nem volt szerkesztőbizottsági döntés arról, hogy kimaradjon az írásomból rész. A másik dolog,
hogy nem hiszem, hogy valaki felülírhatja a cikkemet. Hogy megjelenik-e, vagy nem, azt
eldöntheti, de nem változtathatja meg.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Valóban nem lehet cenzúrázni nem is akarja senki, és javaslom neked is, hogy legyél jelen a
szerkesztő bizottságban. Továbbra is meg fogom nézni a cikkeket, de nem rosszindulatból. Nem
kellene ügyet csinálni ebből, mert mi sem hoztuk le az újságban a levelet, amit polgármester úr
törvénysértően írt. A következő újságban helyesbíthetjük, hogy kimaradt egy rész.
Sörédi Györgyné képviselő: Kérem a bocsánatkérést.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Kérem, hozzunk egy határozatot arról, hogy az aláírt cikkeket nem lehet megcsonkítani. A
szerkesztő bizottság felé foglaljuk határozatba ezt és szavazzuk meg.
Tömör István polgármester:
Az utóbbi időben azért nem írtam cikket, mert nem akartam, hogy javítsanak rajta. Most
bejelentem, hogy ha ezt követően írok, ha csak egy ékezetet is javítanak rajta, akkor
médiahatósághoz fogok fordulni. Ragaszkodok hozzá, hogy minden úgy jelenjen meg, ahogy én
írtam és vállalom minden részletét.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
amikor mi nem láttuk a cikkeidet polgármester úr és folyamatosan írtál ilyeneket, lehetett volna
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azzal kapcsolatban is - nem a médiahatósághoz, hanem a bírósághoz fordulni véleményem szerint.
Nem tettük, mert le szerettük volna zárni, de te kezded, felkorbácsolod a kedélyeket. Tegnap nem
szóltál erről, polgármester úr, pedig beszéltünk, de ti itt, a nyilvánosság előtt hozzátok fel direkt az
ügyet.
Tömör István polgármester:
A meglévő ellenállás kicsúcsosodott formája ez.
Vér Lászlóné lakossági érdeklődő:
Akkor még Bollók Gyula volt a kulturális bizottság elnöke, amikor vihar volt az újság körül.
Idegen újságírónak szerették volna átadni. Én magam is írok, nem változtattak még rajta meg
semmit, de úgy gondolom, ha így tesznek, akkor a szabadságérzet csorbul nagyot ilyen
helyzetben. Nem gondoltam volna, hogy ilyen utakon megy keresztül a cikk, amit ír az ember.
Nagymédiából tudjuk, milyen vihart kavar fel és itt a hangnem felelőssége az
olvasószerkesztőségen múlik. Sajnálom, hogy idáig fajult, nem értem, hogy az Erzsiéknek miért
kell ellenőrizni - de ez tényleg megcsorbálása a sajtószabadságnak.
Lengyel János képviselő:
Döbbenten hallgatom a történteket. Ne felejtsük el, hogy ti, polgármester úr és jegyző úr
megtiltottátok az újság megjelenését, amíg nincs cenzúra részetekről. Hogy lehet egy
intézményvezetőt, vagy kiadót úgy utasítani, hogy még csak be sincs iktatva a szóban forgó levél.
Tömör István polgármester:
Meg szerettem volna előzni a most történteket. Akarattya leválása kapcsán nagyok a
nézetkülönbségek, ezért az álláspont most az, hogy elolvassuk, és ha olyat tartalmaz, megkérjük a
cikk íróját, hogy írja át, de beleírni nem fogok.
Lengyel János képviselő: Megkéred a Képviselő-testületet, hogy adjon erre neked jogosítványt.
Tömör István polgármester: A „4-3”-mal megmondom, hova mehetek.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Csak megjegyzem, hogy 98 %-ban 7 igen szavazattal születtek meg a határozatok a te időd alatt, a
Képviselő-testület így szavaz. Ez mindent elárul. Akkor ki szítja a tüzet, polgármester úr?
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Igazad van, de az elmúlt időben minden helyen ki van hangsúlyozva, hogy Akarattya azért válik
el, mert ott a fejlesztések nem úgy mennek, ahogy kellene. Ez így nem igaz. Az előző Képviselőtestületek döntéseit az én fejemre ne olvassa senki. Soha közülünk nem szavazott le senki
Akarattya részére semmit.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Igazad van abban, hogy a szavazatok általában 7 igennel történtek. Pontosan a tegnapi bizottsági
ülésen kértem, hogy szeretnénk látni a lejárt idejű határozatokat. Mert a meghozott határozatok
fele nincs végrehajtva. A strandtérre 30 M Ft-ot különítettünk el, de innen a Képviselő-testületnek
tovább nincs ráhatása, onnantól a hivatal feladata. A hivatalnak van egy jegyzője (nem a mostanira
utalok) és polgármestere, és nem történtek meg a fejlesztések, és ez nem testületi hiba. Egy módon
lenne, ha a Képviselő-testület a „4-3”-at használná ki és mivel ő a munkáltatója a polgármesternek,
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ezért a polgármestert felelősségre vonhatja, mert a polgármester felelőssége, ha a határozatokat
nem hajtja végre. Kezünkben van a szankció, de nem éltünk vele, hogy tudjál dolgozni. Ez a három
mondat a fontos, ami hiányzik az újságból? A strandtér nincs kész, a MÁV-val nincs szerződés, stb.
Eddig is támogattunk és ezután is támogatni fogunk, és úgy álljál hozzánk, hogy velünk beszéld
meg a problémákat. Ha meg tudod érteni és tudsz velünk együtt dolgozni, akkor támogatni
fogunk.
Tömör István polgármester:
A strand térrel kapcsolatban elmondanám, hogy az EON saját szakemberei végezhetik csak el az
elektromos terveket, ennek hiányában nem lehet elkezdeni még a fejlesztést.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Ha megnézzük egy hivatal működését, - nem akarom felhozni az előző jegyző hiányosságait – a
polgármester a jegyző nélkül nem tud intézkedni, utasítási joga nincsen a hivatali kollégák felé.
Szerencsére van egy új jegyzőnk, - aki remélem, mind a polgármesteri előterjesztést, mind a
végrehajtást segíti. Azért, hogy a képviselő-testület határozatai végre legyenek hajtva, igenis a
jegyzőn keresztül az apparátus is felelős.
Miklós Péter képviselő:
Köszönjük alpolgármester asszonynak, hogy felvázolta a hivatali menetet, mint most látjuk, ez
működőképes is lehetne. Úgy gondolom, mi tényleg próbálunk együtt működni, de hogy a „4-3”
állandóan fel van emlegetve, - ezt már csak rád lehet „ragasztani” polgármester úr, mert már senki
más sem emlegeti. Ez az ügy is napirend előtt egy „patrondurrogtatás”, nem értem, kinek jó, hogy
ezt a dolgot felszínen tartja.
Tömör István polgármester: Ti tartjátok felszínen azzal, hogy a cikkét megcenzúráztátok!
Miklós Péter képviselő:
Ismerjük el, hogy a cikk mondanivalójának lényegén nem változtat. Semmi gond nincs ezzel, nem
ezt kellene produkálni a testületnek, hanem a fejlesztéseket a településen.
Sörédi Györgyné képviselő:
Senkinek ne legyen joga ahhoz, hogy megváltoztassa a cikket.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
De arra se legyen joga senkinek, hogy leírja, hogy őnélküle nem jelenthet meg cikk, amíg ő nem
látja.
Lengyel János képviselő:
Tájékoztatom a jelen levőket, hogy január 25én megalakult az új részönkormányzat
Balatonakarattyán.
Tömör István polgármester:
Átveszem a szót. Udvardy Gábor úrtól kaptunk egy levelet Balatonakarattya leválása kapcsán az
új részönkormányzat megalakulásáról. /Felolvassa a levelet, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Lengyel János képviselő:
Elküldtük a megfelelő helyekre, a megalakulást, de jogi problémák adódtak, nem tudjuk, hogy fog

5

működni az új részönkormányzat. Kérnénk, hogy amíg az új részönkormányzat tagjai le nem
teszik az esküt, addig a Képviselő-testület ne szüntesse meg a korábbi, működő
részönkormányzatot.
Dr. Nánássy Elek jegyző: Nincs napirenden a működő részönkormányzat megszüntetése.
Lengyel János képviselő:
A működő részönkormányzat által tárgyalt napirendek kapcsán ajánlások lesznek, - nem
javaslatok -, amit el fogok mondani a napirendek tárgyalásakor.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az állásfoglalást, az útmutatást szerintem a jövő héten meg fogjuk kapni, de január 25-től működik
az új részönkormányzat a törvény erejénél is fogva.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek
megtárgyalására. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (I. 31.) határozata
A Képviselő-testület 2013. január 31. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2013. évi munkatervéről tájékoztatás
Előadó:
Tömör István polgármester
Közművelődési Intézmény és Könyvtár Alapító Okirat módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat alapító okiratainak módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
Háziorvosi szerződések felülvizsgálata
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonkenese, Óvoda u. 8. szám alatti rendelő közműköltségeinek megosztása
Előadó:
Tömör István polgármester
Átszervezés Óvoda - Városgondnokság
Előadó:
Tömör István polgármester
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény – kérelem álláshelyek létrehozására
Előadó:
Tömör István polgármester
Munkába járás költségeinek átvállalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Alsóréti Üdülőegyesület javaslatai 2013. évre vonatkozóan
Előadó:
Tömör István polgármester
Polgárőrség épületrész használati kérelme
Előadó:
Tömör István polgármester
533/19. hrsz-ú ingatlanrész vételi szándék bejelentése
Tömör István polgármester
Előadó:
Hermann Róbert vételi szándék bejelentése
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Előadó:
Tömör István polgármester
OMSZ Balatonakarattyai Mentőállomás felújítási lehetőségéről tájékoztatás
Előadó:
Tömör István polgármester
EastCraft Kft – Hotel Marina Port szálloda bővítés parkolási igény kérelem
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonfűzfő – közigazgatási határegyeztetéshez bizottság létrehozására javaslat
Tömör István polgármester
Előadó:
HEMO fejlesztéséhez együttműködési megállapodás
Előadó:
Tömör István polgármester
Zsindelyes Csárda – ügyvédi megbízás
Előadó:
Tömör István polgármester
A helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
Gyetvai Károly 4883 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándéka
Előadó:
Tömör István polgármester
Közvilágítással kapcsolatos pályázat
Előadó:
Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2013. évi munkatervéről tájékoztatás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kurucz Henrietta képviselő ismerteti a Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság javaslatait:
A Lecsó fesztivál augusztus 24-én kerüljön megrendezésre
A rendezvényre vonatkozó költségek a 2013. évi költségvetés tárgyalásakor kerüljenek
pontosításra
Lengyel János képviselő ismerteti a Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat ajánlásait:
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.
Tömör István polgármester:
A forgatókönyv szerint teszek javaslatot a határozathozatalra, aminek a második pontja legyen
kiegészítve azzal, hogy a Képviselő-testület a rendezvénykeret összegét a 2013. évi költségvetés
elfogadásakor pontosítja.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2013. (I. 31.) határozata
A Közművelődési Intézmény 2013. évi munkatervéről és rendezvénytervéről
1. A Képviselő-testület a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2013. évi munkatervét az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2013. évi rendezvénytervét
az előterjesztés szerinti tartalommal az alábbi kiegészítő javaslatokkal fogadja el:
• A Lecsó fesztivál augusztus 24-én kerüljön megrendezésre.
• Balatonakarattyán is tartsanak március 15-i nemzeti ünnepet, a pályázaton nyert összegből.
• Farsangi rendezvényre a balatonakarattyai óvoda is részesüljön a pályázati összegből.
• A majális helyszíne Balatonakarattyán ugyanaz legyen, ahol 2012 évben volt.
• A 6 „akarattyai szombati esték” közül 2 helyszíne a strand legyen.
• A „tök nap” kerüljön be a rendezvénynaptárba, Balatonakarattyán is.
• A „kisakadémia” elnevezésű program kerüljön Balatonakarattyán is megrendezésre.
A Képviselő-testület a rendezvénykeret összegét a 2013. évi költségvetés elfogadásakor
pontosítja.
3. A Képviselő-testület megbízza Győrfi Károlyné intézményvezetőt a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

2.

Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető
folyamatos

Közművelődési Intézmény és Könyvtár Alapító Okirat módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az alapító
okirat módosítást.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a napirend kapcsán az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
7/2013. (I. 31.) határozata
a Közművelődési Intézmény és Könyvtár Alapító Okiratáról
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete 1. számú melléklet szerint, 2013. február 1-jei
hatállyal a Közművelődési Intézmény és Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt 1. számú
Alapító Okirat módosítását elfogadja.
2. A Közművelődési Intézmény és Könyvtár 1 számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát elfogadja.
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:

3.

2013. február 2.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző

Polgármesteri Hivatal és Önkormányzat alapító okiratainak módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A 2013. január 1-től hatályos jogszabályváltozások miatt szükséges módosítani az alapító okiratot,
melyet a Magyar Államkincstár felé megküldtünk. Javaslom, hogy fogadjuk el az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2013. (I. 31.) határozata
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete 1. számú melléklet szerint, 2013. február 1-jei
hatállyal a Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetbe foglalt 1. számú Alapító Okirat
módosítását elfogadja.
2. A Polgármesteri Hivatal 1. számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja.
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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:

4.

2013. február 2.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző

Háziorvosi szerződések felülvizsgálata
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Továbbtárgyalásra javasolta a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság a Képviselő-testületnek a
háziorvosi szerződések felülvizsgálatát. Három pontban kérte a két doktornő a módosítását a
vállalkozási szerződéseknek, a hivatal ügyvéd úrnak megküldte a tervezetet, ügyvéd úrral történt
egyeztetés után kiderült, hogy a kistérségi meghatározás okafogyottá vált, hogy bekerüljön a
szerződésbe, kérem jegyző úr segítségét, foglalja össze.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Ügyvéd úr, mint a kötelmi jogrészt jobban tudó szakember átnézte a tervezetet és javaslatokat tett
mindhárom ponthoz. Nem akarom a szakmai tudását megkérdőjelezve áthúzni, amit ő javasolt,
így azokkal a kiegészítésekkel javaslom megtárgyalni a napirendet.
Miklós Péter képviselő:
Egyértelműen a leválás miatt gondolható a szerződés módosításának szükségessége.
Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatallal lenne megkötve, Akarattya leválik, ezért Kenese
fizessen kártérítést az orvosoknak, amit nem látok helyesnek. Ha másik településen is ellátnak
feladatot, több támogatást kapnak majd, mint most. Nem javaslom elfogadásra ebben a formában.
Miért Kenese vállaljon nagyobb részt egy kártalanításban?
Dr. Détár Bianka háziorvos:
A szerződésmódosítás jogszabályváltozás miatt jött létre. Sem az orvosok, sem én, sem a
Képviselő-testület nem akarta változtatni. Az orvosi szerződéseket december 31-ig módosítani kell.
A szerződés szerintem azt jelenti, hogy akaratukkal egyezően leírják a felek. Kenesén a határidő
előtt úgy történt, hogy megkaptuk a szerződéstervezetet, az orvosi kamara átnézte és három
pontban javította ki a szerződéstervezetet. Az első pont arról szól, hogy ne állhasson elő az a
helyzet, hogy teljesen a másik fél diktálja a feltételeket. A kártérítési mondat azért került bele, hogy
ha „holnap” Kenese vagy Akarattya megváltoztatja a határokat, az orvos ne álljon tehetetlenül a
dolgok előtt. Aláírni szeretném a szerződést, de megegyezést szeretnék. A kistérségi ellátás
meglététől függetlenül a kistérség benne kell, hogy legyen, mert egy diktatúra van ezen a téren.
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Miklós Péter képviselő:
Nem személyeskedésképpen, - de első olvasatban úgy lehet értelmezni, hogy ettől csökkenhet csak
a beteglétszám. A körzethatárok két külön településnél nem biztos, hogy megmaradnak.
Dr. Détár Bianka háziorvos:
Nekem nem érdekem a körzetmódosítás, ez egy jogszabályi dolog. A pont nyilván a leválás
kapcsán előtérbe került, a mi esetünkben ez egy technikai dolog ebben a szerződésben.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A körzethatár megállapításnak, amit jóváhagyott a felettes szerv, semmi köze ahhoz, ha Kenese és
Akarattya különválik, - jobban fogsz picit járni, mert a községi finanszírozás kicsit jobb, mint a
városi, úgy tudom.
Dr. Détár Bianka háziorvos:
Akkor erre azt mondom, hogy kicsit visszakapunk egy keveset abból, amit elvettek a várossá
váláskor.
Tömör István polgármester:
Ezt a szerződést nem a hivatal írta, hanem az OEP és itt vannak a látszólagos nézetkülönbségek,
amire most nem tudunk pontot tenni. Kell egy közös álláspontot keresni rövid időn belül, amit mi
fel tudunk vállalni és ti pedig el tudunk fogadni. Két héten belül rendkívüli ülésen újra
tárgyalhatjuk az ügyet. Javaslom, vegyük le a napirendet, a következő rendkívüli ülésen pedig
tárgyaljuk újra. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2013. (I. 31.) határozata
A Képviselő-testület „A háziorvosi szerződések felülvizsgálata” tárgyú előterjesztés
megtárgyalását levette napirendjéről, azt a következő ülésén újra tárgyalja.

5.

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

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a jelenleg meglévő feltételek szerint működjön a
továbbiakban is a gyermekorvos.
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Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság javaslata is megegyezik a Pénzügyi Bizottság
javaslatával.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a bizottsági javaslatok alapján azzal, hogy az rezsi költségek 1/3-os megosztásáról
szóló 301/2010. (IV. 29.) számú határozatot ne módosítsuk, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2013. (I. 31.) határozata
a Balatonkenese, Óvoda u. 8. sz. rendelők rezsiköltségeiről
1. A Képviselő-testület a 301/2010. (IV. 29.) számú, a „Balatonkenese, Óvoda u. 8. szám alatti
orvosi rendelő rezsi költségének 1/3 – 1/3 – 1/3 részben történő megosztása a
gyermekorvos, a fogorvos és a védőnő között” tárgyú határozatát nem kívánja módosítani.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. február 10.
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester 17,35 órától szünetet rendelt el.
A szünetet követően 17,54 órától a Képviselő-testület folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

6.

Átszervezés Óvoda - Városgondnokság
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A Pénzügyi Bizottság támogatta a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az óvodavezető
jelzése alapján az előterjesztés szerinti határozati javaslatban szereplő 19 főt 20 főre módosítsuk.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (I. 31.) határozata
Kippkopp Óvoda – Városgondnokság közötti átszervezésről
1. Az Önkormányzat fenntartásában lévő Kippkopp Óvoda és Bölcsőde (8174
Balatonkenese, Balatoni u. 63.) közoktatási intézményben meglévő hét, a konyha
működéséhez kapcsolódó álláshelyet 2012. december 31-i hatállyal a képviselő-testület
megszüntette, tekintettel arra, hogy az intézmény konyha szervezeti egysége átadásra
került Balatonkenese Város Önkormányzatához. A hét teljes munkaidejű álláshely a
fentiek alapján 2013. január 1. hatállyal Balatonkenese Város Önkormányzatánál jön
létre, mely álláshelyeket munkáltatói döntés alapján a korábban az intézmény konyha
szervezeti egységénél dolgozó munkavállalók betölthetnek. A Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde volt konyha szervezeti egysége álláshelyeinek az Önkormányzathoz történő
átkerülése után az intézmény létszámát a képviselő-testület 20 főben határozza meg,
mely tartalmazza a Balatonakarattya településrészen lévő tagóvodában meglévő
álláshelyeket is.
2. A Képviselő-testület átszervezés végrehajtásáról dönt a közalkalmazottak jogállásáról
szól 1992. évi XXXIII. törvény 30.§ b) pontja alapján, mely alapján a Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde (8174 Balatonkenese, Balatoni u.63.) közoktatási intézményben meglévő egy
darab álláshelyet, mely álláshelyen fűtő, karbantartó, udvaros feladat ellátása történt, a
képviselő-testület 2013. március 15-i hatállyal megszünteti. Ezzel egyidejűleg a feladat
ellátásának jobb hatékonysága és a munkaerő kihasználtság jobb hatékonysága
érdekében az Önkormányzat fenntartásában lévő Városgondnokság (8174
Balatonkenese, Fő u.43.) intézményben 2013. március 15-i hatállyal új álláshelyet hoz
létre. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszáma 2013. március 15. napjától
20 fő. A Városgondnokság engedélyezett létszáma 2013. március 15. napjától 22 fő.
3. A Kippkopp Óvodánál megszüntetett álláshelyek közalkalmazotti álláshelyek, a
határozat 1. és 2. pontja alapján létrejövő átszervezés utáni új álláshelyek a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatály alá tartozó
álláshelyek.
4. A Képviselő-testület utasítja az átszervezéssel érintett munkáltató jogkört gyakorló
személyeket a szükséges intézkedések megtételére, egyben felhatalmazza őket, hogy a
munkajogi dokumentumok előkészítésére dr. Koczkás Sándor ügyvéd úr jogi segítségét
vegyék igénybe.
Határidő:
Felelős:

2013. március 15.
Tömör István polgármester
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8.

Munkába járás költségeinek átvállalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester ismerteti a bizottsági javaslatokat:
Részönkormányzat javaslata: 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.
Pénzügyi Bizottság javaslata: Kéri pontos összeg meghatározását a Pénzügyi Bizottság, ennek
megfelelően hozzon döntést a Képviselő-testület.
Kéri, aki a bizottsági javaslatokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (I. 31.) határozata
Munkába járás költségeinek átvállalásáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Város
Önkormányzata és az általa fenntartott Intézményeinél jogviszonyban álló
munkavállalók munkába járás költségeinek Balatonkeneséről Balatonakarattya
településrészre,
illetve
Balatonakarattya
településrészről
Balatonkenesére
megtérítéséről az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének készítésekor kíván döntést
hozni. Megvizsgálja a munkába járás költségeinek fedezését a dolgozók cafeteria
juttatása vonatkozásában is.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a
döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. február 10.
Tömör István polgármester

Lengyel János képviselő indítványozza, hogy vegyék előre a 13-as napirendi pont tárgyalását.
A Képviselő-testület az indítvánnyal határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.

14

13.

OMSZ Balatonakarattyai Mentőállomás felújítási lehetőségéről tájékoztatás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Részönkormányzat javaslatok:
•
•
•
•

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

Pénzügyi Bizottság javaslatok:
• A Képviselő-testület hozzon határozatot a mentőállomás megvalósítására vonatkozó
szándékáról
• Kössön együttműködési szerződést az OMSZ-szel
• A ~ 10 M Ft összeget a Képviselő-testület 2013. évi költségvetésében szerepeltesse.

Hozzászólások:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A szerződéskötés kapcsán kérném, hogy határidőnek 2 hét legyen meghatározva.
Tömör István polgármester:
Véleményem szerint inkább folyamatos legyen, a mentőszolgálatot sem kötelezhetjük.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ragaszkodnék hozzá, hogy 15 napon belüli legyen a határidő. Ha a mentőállomással a tárgyalások
már folytak, akkor találtok időpontot rövid időn belül a szerződéskötésre.
Lengyel János képviselő:
Ők kerestek meg bennünket, a költségbecslést megadták, szerintem rajtuk nem múlik.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
A jövő héten kezdeményezzük a szerződés megkötését levélben, hogy ők mikor küldik meg a
tervezetet, nem tudhatjuk, de a Képviselő-testület kérését közöljük velük, hogy 15 napon belül
kérik.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A határozatban szerepeljen a 15 napon belül, ha rajtuk múlik, tudomásul vesszük.
Tömör István polgármester:
Kurucz Henrietta képviselőt javaslom, ő legyen, aki tájékoztatást nyújt a környező településeken.
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Kurucz Henrietta képviselő:
Vállalom, ha megkapom a szükséges anyagokat.
Tömör István polgármester:
Az orvosi lakást, mentőállomást szeretnék bővíteni. A garázs, a motoros kapu, stb., amikről
konkrét terveket nem kaptunk. Elképzelések vannak, hogy mennyire vagyunk nyitottak ennek
megvalósítására. Rendes tervezői költségbecslés ezt követően lesz.
Kurucz Henrietta képviselő:
Úgy gondolom, hogy a szerződéskötés után kellene a környező településeket megkeresni.
Lengyel János képviselő: Egyetértek a felvetéssel.
Dr. Détár Bianka háziorvos:
Egy konstruktív javaslatom lenne a környező települések Képviselő-testületeinek tájékoztatása
kapcsán: elmondták, hogy magas szintű szolgáltatást fogunk kapni, ez hatalmas stratégiai előnyt
jelentene az itt lakóknak. Nem kalapozni menne az önkormányzat a többi településhez, hanem
ezért nagyon komoly szolgáltatást fog kapni Akarattya, Kenese és a környező települések. A
pályázatba tudomásom szerint nem fér bele Akarattya kiépítése, mert szolárrendszerekre és
hasonló célokra van kiírva a pályázat. Az önkormányzat támogatását és jóindulatát várják a
megvalósításhoz. Abból kellene kiindulni, hogy az önkormányzat fejezze ki szándékát ennek a
megvalósítására.
Tömör István polgármester:
Egyetértünk azzal, amit elmondtál és ezért javasoltam Kurucz Henriettát, mert egészségügyi
tapasztalatai alapján bővebb információt tud nyújtani.
Miklós Péter képviselő:
Nem ismerem, hogy Balatonfűzfőn hogyan működött a mentőszolgálat. A fenntartásról kinek kell
gondoskodni?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A mi esetünkben Czirner főorvos úr nyilatkozott, hogy ha az önkormányzat felvállalja a
megvalósítást, az önkormányzatnak a további fenntartásra nincs gondja.
Tömör István polgármester:
A határozati javaslat kiegészítve: 4-es pontban Kurucz Henrietta nevét írjuk be, a 6-os pontba
pedig azt, hogy az önkormányzat a szerződést 15 napon kösse meg. Aki ezekkel a kiegészítésekkel
együtt a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2013. (I. 31.) határozata
a balatonakarattyai mentőállomás felújítási szándékáról
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1. A Képviselő-testület szándékát fejezi ki a balatonakarattya mentőállomás megvalósítására
vonatkozóan.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy az Országos Mentőszolgálattal kötendő
együttműködési szerződéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
3. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy keresse meg a környező településeket a
költségvállalások megosztása, illetve a projektben való együttműködés ügyében.
4. Megbízza Kurucz Henrietta képviselőt, hogy környező települések következő képviselőtestületi ülésén tájékoztatást nyújtson a mentőállomással kapcsolatos ügyről.
5. A Képviselő-testület 10 M Ft összeget a mentőállomás felújítása Képviselő-testület 2013. évi
költségvetésében szerepelteti.
6. Az Országos Mentőszolgálattal az együttműködési szerződés 15 napon belül kerüljön
aláírásra.
7. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

7.

2013. február 15., majd folyamatos
Tömör István polgármester
Kurucz Henrietta képviselő
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

Területi Szociális Szolgáltató Intézmény – kérelem álláshelyek létrehozására
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Pénzügyi Bizottság javaslat: A Képviselő-testület a vizsgálat eredményeként megfogalmazott
hiányosságokat ismerje el; és hatalmazza meg az intézményvezető asszonyt a szükséges
intézkedések megtételével.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2013. (I. 31.) határozata
A Területi Szociális Szolgáltató Intézmény létszámigényéről
1. A Képviselő-testület a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 0,5 fő szociális segítő, vagy
tanácsadó álláshely létrehozásához és betöltéséhez hozzájárul.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokságtól a Területi Szociális Szolgáltató Intézményhez 1
fő gépkocsivezető álláshely áthelyezéséhez hozzájárul.
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3. A Képviselő-testület az álláshelyek személyi kiadásának költségeit 2013. évi
költségvetésébe betervezi.
4. A Képviselő-testület megbízza Pozsonyi Monika intézményvezetőt a szükséges
intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

9.

Tömör István polgármester
Pozsonyi Monika intézményvezető
folyamatos

Alsóréti Üdülőegyesület javaslatai 2013. évre vonatkozóan
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Pénzügyi Bizottság javaslatok:
• 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 Képviselő-testület.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatokat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2013. (I. 31.) határozata
Az Alsóréti Üdülő Egyesület 2013. évre vonatkozó javaslatairól
1. A Képviselő-testület az Alsóréti Üdülő Egyesület 2013. évre vonatkozó javaslatai kapcsán
támogatja az alábbi Pénzügyi Bizottság által tett javaslatokat:
•

•

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”
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•

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.

2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

10.

folyamatos
Tömör István polgármester
Dr. Nánássy Elek jegyző
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

Polgárőrség épületrész használati kérelme
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Pénzügyi Bizottság javaslat: A Polgárőrség türelmét kérje a Képviselő-testület májusig, amíg a Fő
u. 43. szám alatti, jelenleg a TSZSZI által használt épületek megüresednek.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal a határozati javaslattal, hogy jelenleg nem tudjuk a Polgárőrség rendelkezésére
bocsájtani a kért helyiségeket, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2013. (I. 31.) határozata
a Polgárőrség helyiség igényéről
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese 833/2 hrsz-ú ingatlanon lévő faház épületben az
Önkormányzat által lezárt két helyiséget jelenleg nem bocsájtja a Polgárőrség
rendelkezésére.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintettet
értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. február 10.
Tömör István polgármester
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11.

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

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Pénzügyi Bizottság javaslatok:
Az értékbecslés elkészítésének költsége a kérelmezőt terhelje.
Az értékbecslés összegének ismeretében a Képviselő-testület hozzon döntést az értékesítési
szándékról.
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
A szóban forgó terület szerintem többet ér, ha kétezer forintot kihoz az értékbecslés, akkor annyiért
el is kellene adni.
Tömör István polgármester:
Úgy gondolom, hogy a felolvasott javaslat elfogadható.
Miklós Péter képviselő:
A „független értékbecslő” kifejezés kimeríti azt, hogy az önkormányzat bízza meg?
Tömör István polgármester:
Igen. Aki elfogadja a bizottsági javaslat alapján előkészített határozat tervezetet, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2013. (I. 31.) határozata
a balatonkenesei 533/19 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese, 533/19 hrsz alatt felvett „beépítetlen terület”
megnevezésű ingatlanból 514 m2 területnagyság értékesítését megelőzően megbízza
Tömör István polgármestert értékbecslés elkészíttetésére, melynek költsége Csőszi
Lajosné (8174 Balatonkenese, Mikes Kelemen u.20/3.) kérelmezőt terheli.
2. A Képviselő-testület az értékbecslés ismeretében dönt a vételi ajánlatról.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a
döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. január 21.
Tömör István polgármester

20

12.

Hermann Róbert vételi szándék bejelentése
Tömör István
polgármester

Előadó:

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Pénzügyi Bizottság javaslat: Mindkét előterjesztés szerinti határozat tervezetet elfogadásra
javasolja a Képviselő-testületnek a Pénzügyi Bizottság.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti első határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2013. (I. 31.) határozata
a balatonkenesei 833/1 hrsz-ú ingatlanon lévő épület bővítéséről
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese, 833/1 hrsz alatt található (volt „Veditex”) épület
bővítéséhez nyilvános WC üzemeltetése céljából jogszabályi feltételek hiányában nem járul
hozzá.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a döntésről
értesítse.
Határidő:
2013. január 21.
Tömör István polgármester
Felelős:

Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti második határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2013. (I. 31.) határozata
a balatonkenesei 833/1 hrsz-ú ingatlanon lévő épület értékesítéséről
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese, 833/1 hrsz alatt található (volt „Veditex”) épületet
nem kívánja értékesíteni.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a
döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. január 21.
Tömör István polgármester
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14.

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

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Pénzügyi Bizottság javaslat: Elfogadásra javasolja az előterjesztés szerinti határozat tervezetet a
Pénzügyi Bizottság.

Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
A „közforgalom elől el nem zárt terület” azt jelenti, hogy oda bárki bemehet és pénzt sem
kérhetnek érte?
Tömör István polgármester: Így van.
Kurucz Henrietta képviselő: Akkor ezt a jövőben kérem, hogy ellenőrizzük.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013. (I. 31.) határozata
a Hotel Marina Port szálloda bővítés parkolási igény kérelméről
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese, Kikötő u. 4730 hrsz-ú ingatlanon tervezett,
közforgalom elől el nem zárt parkoló létesítését támogatja az alábbi kikötéssel: a helyi
közutak kezelőjével – Balatonkenese Város Önkormányzata – a terület igénybevételére és
fenntartására vonatkozó szerződést haladéktalanul meg kell kötnie az építtetővel, a
bővítmény használatba vételi engedélyének jogerős kiadásáig az ingatlan-nyilvántartásba
elidegenítési-, és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az Önkormányzat javára.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Hetyeiné Bors Ildikó Vagyongazdálkodó
Pintér Róbert műszaki ügyintéző
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
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15.

Balatonfűzfő – közigazgatási határegyeztetéshez bizottság létrehozására javaslat
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Pénzügyi Bizottság javaslat bizottsági tagokra:
Kürthy Lajos, Dr. Nánássy Elek, Kelemen Zoltán.
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Kürthy Lajost felhívtam, de ő jelezte, hogy nem szeretne a bizottságban részt venni, ki kell
húznunk. Még egy javaslatot kérek, szerintem még egy képviselő kellene.
Miklós Péter képviselő: Elvállalom.
Tömör István polgármester a határegyeztetéshez létrehozandó bizottság jelölt tagjait kérdezi,
hogy hozzájárulnak a megválasztásuk nyílt ülésen való tárgyalásához?
A jelöltek hozzájárulnak a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.
Tömör István polgármester:
Dr. Nánássy Elek jegyző, Miklós Péter képviselő és Kelemen Zoltán városgondnok a bizottsági
tagokra javaslat. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással (Miklós Péter képviselő
nem szavazott) meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2013. (I. 31.) határozata
Balatonfűzfővel kötendő közigazgatási határ módosítására létrejövő bizottságról
1. A Képviselő-testület a Balatonfűzfő Városával kötendő közigazgatási határ
módosításával kapcsolatosan létre jövő vegyes bizottság tagjai közé az alábbi személyeket
választja:
Dr. Nánássy Elek jegyző, Miklós Péter képviselő, Kelemen Zoltán városgondnok.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

értesítésre:
azonnal
tárgyalás megkezdésére:
folyamatos
Tömör István polgármester
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16.

HEMO fejlesztéséhez együttműködési megállapodás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság javaslat:
Elfogadásra javasolja a határozat tervezetet a bizottság.
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Véleményem szerint támogatni kell, mert tudomásom szerint elég nagy kulturális központ lesz
létrehozva.
Miklós Péter képviselő:
Le van írva az előterjesztésben, hogy semmi anyagi vonzata nem lesz Kenesének, de van itt egy
mondat: „...a települési partnerek együttműködnek, továbbá azt is kifejezik, hogy a tárgyi
időszakot követő jövőben az elért eredmények további fenntartását lehetőségeikhez képest
biztosítják.” Ez nem támogatást jelent?
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, írjuk bele a határozati javaslatba, hogy anyagi támogatást nem nyújtunk.
Tömör István polgármester:
A határozati javaslat kiegészítése az alábbiakkal: A Képviselő-testület a pályázat megvalósításával
és fenntartásával kapcsolatban pénzügyi kötelezettséget nem vállal. Aki ezzel a kiegészítéssel a
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2013. (I. 31.) határozata
A „Multifunkcionális Közösségi Központ létrehozása Veszprémben” tárgyú pályázat
beadásához megadott együttműködési megállapodásról
1. A Képviselő-testület a TIOP Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi
közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című
pályázati felhíváshoz kapcsolódó együttműködési megállapodást az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület a pályázat megvalósításával és fenntartásával kapcsolatban pénzügyi
kötelezettséget nem vállal.
3. Felhatalmazza Tömör István polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására,
valamint megbízza a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Tömör István polgármester
Határidő:
azonnal
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17.

Zsindelyes Csárda – ügyvédi megbízás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Nem akarják elismerni az önkormányzat elővételi jogát, ezért lenne szükség az ügyvédi
megbízásra. Ügyvéd úr tájékoztatása alapján a megbízás az átalánydíjas szerződésébe beleférne.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Volt korábban olyan vélemény is, hogy lehet, hogy elhamarkodott volt a döntés. Azt szeretném
mondani, hogy a vételi szándékunktól el is állhatnánk, csak abban az esetben bízzuk az ügyvéd
úrra, ha esetleg kártérítéssel élnének a visszalépésünk miatt. Ha ők elfogadják ezt kártérítés nélkül,
akkor szavazzunk újra, hogy akarjuk nagyon ezt a házat, vagy visszalépünk. A visszavonás csak
arra vonatkozik, ha nincs kárigényük.
Miklós Péter képviselő:
Támogatom alpolgármester asszony javaslatát. És ez egyszerűen megoldható, hogy lemondunk az
elővásárlási jogunkról, hogy ha nem élnek kárigénnyel.
Tömör István polgármester:
Kérem, aki egyetért a polgármester megbízásával az ügyvéd meghatalmazására vonatkozóan a
határozati javaslat alapján, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2013. (I. 31.) határozata
1. A Képviselő-testület nem bízza meg Tömör István polgármestert dr. Koczkás Sándor ügyvéd
meghatalmazásával a Veszprémi Járásbíróság előtt 8174 Balatonkenese, Táncsics u. 25., hrsz:
705. ingatlanra elővásárlási jog alapján tulajdonjog érvényesítése iránti perbeni képviseletre.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős:
Tömör István polgármester
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Vissza kellene vonni a az elővásárlási joggal való élésről hozott döntésünket.
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Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Nem lehet visszavonni, mert akkor a továbbiakban az elővásárlási jogot nem lehet feltételhez
kötni. Ha visszavonjuk a határozatot, akkor vége van egy folyamatnak.
Javaslom, vegyük újra napirendre a Balatonkenese, Táncsics u. 25. hrsz: 705. ingatlanra vonatkozó
elővásárlási jogról történő döntéshozatalt.
A Képviselő-testület a javaslattal határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett és felvette
napirendjére az ügy tárgyalását.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Bízzuk meg ügyvéd urat, hogy ezt konkrétan tárgyalja le. Eddig azzal bíztuk meg, hogy
pereskedjen. A határozatot úgy fogalmazzuk meg, hogy megbízzuk ügyvéd urat, tárgyaljon az
ellenérdekű féllel, vagy a képviselőjével, hogy az önkormányzat felajánlja a lehetőséget arra, hogy
az elővásárlási jogával nem él, de csak abban az esetben, ha kártérítési igénnyel nem lépnek fel.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a feltett javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2013. (I. 31.) határozata
1. Az Önkormányzat visszavonja elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos 542/2012. (XI. 21.)
számú határozatát azzal a feltétellel, hogy az elővásárlási joggal érintett ingatlan adásvételi
szerződésében szereplő felek írásban nyilatkoznak arról, hogy nem lépnek fel az
Önkormányzattal szemben semmilyen kártérítési igénnyel az elővásárlási jog gyakorlására
vonatkozó 542/2012. (XI. 21.) számú határozattal kapcsolatosan, nem lépnek fel semmilyen
kártérítési igénnyel az 542/2012. (XI. 21.) számú határozat jelen határozattal történő
visszavonásával kapcsolatban sem.
2. Amennyiben az 1. pontban meghatározott adásvételi szerződésben szereplő felek
nyilatkozata a kártérítési igénnyel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalba megérkezik, a
jelen határozat 1. pontjában megfogalmazott elővásárlási jog visszavonásával kapcsolatos
döntés hatályba lép. A Képviselő-testület megbízza az Önkormányzat jogi képviseletével
megbízott dr. Koczkás Sándor ügyvédet, hogy a 8174 Balatonkenese, Táncsics u. 25., hrsz:
705. ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog visszavonásával kapcsolatos tárgyalást a
kártérítési igényről való lemondásról lefolytassa.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
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18.

A helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Fontos a rendeletmódosítással kapcsolatban elmondani, hogy a természetbeni juttatás kizárólag
krízishelyzetre alkalmazható.
Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 18,50 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom a rendelet kiegészítését azzal, hogy a természetbeni juttatásra elsősorban az óvoda
konyháját vegyék igénybe, és a kiskorú gyermek ellátásnál a gyógyszerigény összeghatárát pedig
3.000.- Ft-ra csökkentsük.
Tömör István polgármester:
Nem értek egyet a 3.000.- Ft-os javaslattal, mert véleményem szerint igen hamar elérik a
gyógyszerárak az 5 ezer forintot.
Kurucz Henrietta képviselő: A gyógyszerárak ismeretében javasoltam a 3 E Ft-ot.
Miklós Péter képviselő:
Szociális Bizottsági ülésen volt szó róla, hogy polgármester úrnak be kell számolnia a Képviselőtestület felé az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Törvényi előírás, hogy az átruházott hatáskörről mennyi időn belül kell elszámolni.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, foglaljuk bele a rendeletbe, hogy a polgármesteri hatáskörbe utalt döntésekkel
kapcsolatban a polgármester a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság soron következő ülésén
számoljon be.
Vatics Erzsébet képviselő az ülésre visszaérkezett 19 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
Felteszem szavazásra a rendelettel kapcsolatos első elhangzott módosító javaslatot: a rendeletben
szereplő természetben nyújtott étkezési, élelmezési szükséglet kielégítése elsősorban az
önkormányzati konyha igénybevételével történjen meg. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavaz.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2013. (I. 31.) határozata
Rendeletmódosítási javaslatról
A Képviselő-testület a helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása kapcsán elfogadja az alábbi módosító javaslatot:
A rendeletben szereplő „természetben nyújtott étkezési, élelmezési szükséglet”
kielégítése elsősorban az önkormányzati konyha igénybevételével történjen meg.
Tömör István polgármester:
Felteszem szavazásra a következő módosító javaslatot: kiskorú gyermek gyermekorvos által
gyógyszerigény kielégítése 3.000.- Ft összeghatárig. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 5 nem szavazattal nem hozott határozatot a javaslatról.
Tömör István polgármester:
A következő elhangzott javaslatot teszem fel szavazásra: A rendeletmódosítás (11) bekezdése
egészüljön ki az alábbiakkal:
A (10) bekezdés a) és b) pontjában szereplő döntésekkel kapcsolatban a polgármester a Kulturálisés Szociálpolitikai Bizottság soron következő ülésén beszámol. Aki ezzel a javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2013. (I. 31.) határozata
Rendeletmódosítási javaslatról
A Képviselő-testület a helyi szociális ellátásokról szóló 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati
rendelet módosítása kapcsán elfogadja az alábbi módosító javaslatot:
A rendeletmódosítás (11) bekezdése egészüljön ki az alábbiakkal:
A (10) bekezdés a) és b) pontjában szereplő döntésekkel kapcsolatban a polgármester a
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság soron következő ülésén beszámol.

Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti rendelettervezetet a két, határozatba foglalt módosítással kiegészítve
elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással megalkotta
2/2013. (II. 01.) önkormányzati rendeletét
a helyi szociális ellátásokról szóló
14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

19.

Gyetvai Károly 4883 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándéka
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Pénzügyi Bizottság javaslat: Nem javasolja a Pénzügyi Bizottság a vételi szándék támogatását a
Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát elfogadja, hogy ne támogassuk a vételi szándékot,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2013. (I. 31.) határozata
4883 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról
1. A Képviselő-testület Gyetvai Károly 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 22. szám alatti
lakosnak a balatonkenesei 4883 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát elutasítja.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Tömör István polgármester

20.

Közvilágítással kapcsolatos pályázat
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Korábban már hoztunk határozatot ez ügyben, és biztos vagyok benne, hogy akkor az
intézmények között a Városgondnokság nem szerepelt, mert arról volt szó, hogy hol van nagy

29

áramfogyasztás és az iskoláról, óvodáról, polgármesteri hivatalról volt szó. A Városgondnokságnál
fogy a legkevesebb áram.
Tömör István polgármester:
De a Városgondnokság is szerepelt akkor a felsorolásban, és azzal bíztuk meg őket, hogy
vizsgálják meg a pályázat megnyerhetősége, a műszaki megvalósíthatóság szempontjából is, hogy
hol lehet hova érdemes úgy telepíteni, hogy a pályázat megnyerhető legyen. Jelezték még azt is,
hogy lehet olyan szerződést kötni, hogy más finanszírozza meg ezt, és a megspórolt
villanyszámlából pedig tudjuk törleszteni estlegesen a tíz százalékot, sőt akár a bekerülési
költséget is. Tehát többféle konstrukció létezik ebben a tekintetben. Akkor őket megbíztuk, mint
szakmai hozzáértőket, ám a mi közreműködésünkre is szükség van, mert a mi nevünk alatt fog a
pályázat futni, ezért fontos az, hogy például ebbe a bíráló bizottságba delegáljunk tagot.
Miklós Péter képviselő:
Szeretném még egyszer pontosítani: nem mi adtuk meg tévesen az épületeket, ahova szeretnénk,
hanem ők mondták, hogy ez nem jó; és saját „kútfőből” kitalálták, hogy a Városgondnokságra kell
tenni?
Tömör István polgármester:
Gyakorlatilag be van adva a pályázat, és nem szeretnénk kockáztatni, hogy a keretből elbukjunk
egy részt, inkább, ami nem megvalósítható, helyette beteszünk olyat, amiben esélyt látnak a
megnyerésre. Áramot nem fog tőlünk az EON megvásárolni, ám az általunk felhasznált áram árát
jóváírják abba a termelésbe.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem ismerjük a költségvetést, nem is tudjuk, lesz-e pénzünk a megvalósíthatóságra. Úgy
gondolom, azokat kellene megvalósítani, amiket már megnyertünk és folyamatban vannak. A
pályázatírót pedig ki kell fizetni, az mindenképp költség.
Tömör István polgármester: A pályázatíró díja be van építve a pályázatba.
Lengyel János képviselő: Úgy gondolom, ha már egyszer elhatároztuk, akkor végig kell vinni.
Miklós Péter képviselő:
Tulajdonképp most arról szavazunk, hogy az előzetes közbeszerzést megcsinálják, és utána lesz
majd beadva a pályázat. Közben megismerjük a költségvetésünket és – ha olyannak látjuk - még
akkor is dönthetünk úgy, hogy nem veszünk részt a pályázaton.
Tömör István polgármester:
A megnyert pályázatból is ki lehet lépni azt megelőzően, hogy a közreműködő szervezettel a
szerződést megkötnénk. Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, kérdezem, hogy ki ért egyet a
határozati javaslattal? Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2013. (I. 31.) határozata
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LED-es közvilágítás kiépítéssel kapcsolatos pályázattal kapcsolatban
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEOP2012-4.10.0/ A napelemes rendszer kiépítési tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a
KözbeszGuru Kft által elkészített, a közbeszerzés megindításához szükséges, az
előterjesztés mellékleteként csatolt dokumentumokat tartalmilag jóváhagyja, az eljárás
megindításához hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert a benyújtandó okiratok
aláírására.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki ügyintéző
Tömör István polgármester:
A pályázat kapcsán a közbeszerzési bíráló bizottságba kellene tagot delegálnunk. Javaslatot kérnék
erre.
Lengyel János képviselő: Elvállalnám a delegálást.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Lengyel János képviselőt delegáljuk a Bíráló Bizottságba tagként,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2013. (I. 31.) határozata
Napelemes rendszer kiépítés tárgyú közbeszerzési eljárás bíráló bizottságba delegálás
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KEOP2012-4.10.0/ A napelemes rendszer kiépítési tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába
tagként Lengyel János képviselőt delegálja.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a képviselő-testületi ülést 19,20 órakor bezárta.

k. m. f.
Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Kurucz Henrietta
képviselő
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