Szám: 5/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. március 14-én 16,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Tömör István
Vatics Erzsébet
Kurucz Henrietta
Lengyel János
Miklós Péter
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Nánássy Elek
I.
N A P I R E N D

polgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

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 a rendkívüli ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére Sörédi Györgyné és Miklós Péter képviselőket. Kéri, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
100/2013. (III. 14.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 14. napján
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Miklós
Péter képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek
megtárgyalására, kiegészítve a forgatókönyvben szereplő plusz napirendekkel, illetve még
nyolcadik napirendként Varga Zsuzsanna alpolgármester asszony írásbeli indítványát javasolja
tárgyalni, mely a Táncsics utcába történő súlykorlátozó tábla kihelyezéséről szól. Kéri, aki ezekkel
a napirendekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
101/2013. (III. 14.) határozata
A Képviselő-testület 2013. március 14. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonkenese Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
Helyi népszavazás eljárási határidői és határnapjai, pénzügyi fedezete
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonvilágosi elszámolással kapcsolatos tájékoztatás
Előadó:
Tömör István polgármester
SZMSZ 1. számú függelékének módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
Soron következő képviselő-testületi és bizottsági ülések időpontjának módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonkenese, Táncsics u. – súlykorlátozó tábla kihelyezése
Előadó: Tömör István polgármester

Tömör István polgármester ezt követően, még napirend előtt tájékoztatja a Képviselő-testület
tagjait, hogy a Polgármesteri Hivatalban az Állami Számvevőszék 2013. március 18. napjától
ellenőrzést végez a 2009-2012. évekről, mely az ütemtervnek megfelelő ellenőrzés.
Miklós Péter képviselő:
Úgy beszéltük meg, hogy erre a testületi ülésre eljön Szabó Zoltán főépítész úr és tájékoztatást
nyújt a csapadékvizes pályázatról. Kérdezném, hogy meg fog érkezni az ülésre?
Tömör István polgármester:
Kérdeztem főépítész urat, aki jelezte, hogy más elfoglaltsága miatt nem tud jönni a mai ülésre.
Miklós Péter képviselő: Írásos anyagot sem küldött?
Tömör István polgármester:
Nekem annyit mondott, hogy Farkas Sándorral állítólag felvette a kapcsolatot ez ügyben.
Farkas Sándor:
Jelezte főépítész úr, hogy nem ér rá a jövő hétig, - de nem tudja, hogy mi a feladat, nem kapott
határozatot, csak beszéltek vele.
Miklós Péter képviselő:
Úgy gondolom, egy kicsit túl van misztifikálva ez a feladat. Elhiszem, hogy határozatban kellene,
hogy szerepeljen, de már nagyon sokszor beszéltünk erről, nem hiszem, hogy Zoltán ne tudna
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erről a dologról, de ha így van, akkor megkérlek, mondd el neki te, hogy mi a feladat. Ha
mindenki arra vár, hogy egészen pontosan, papírra legyen fogalmazva a feladat, akkor soha nem
fogunk erről beszélni.
Farkas Sándor:
Tegnap volt bizottsági ülésen polémia arról, hogy az a határozat, ami két hete született, - tanácsnok
asszony hitelesítése során felvetette – nem teljesen ugyanaz, mint ami elhangzott. Én tudom, mit
kell csinálni, - de csak annyit szeretnék kérni, hogy legalább két sort kapjak arról, hogy mit kérnek.
(Mert ha azt csinálom, amit magamtól gondolok, az úgy sem lesz jó, erre már volt példa.) Az volt
kiélezve, hogy a főépítész a felelős, nem Farkas Sándor. Lehetek felelős, fel is vállalom, csak akkor
nevezzük meg.
Miklós Péter képviselő:
Megkérném polgármester urat, hogy Szabó Zoltán főépítész urat bízza meg, jövő héten beszéljék
meg, emiatt ne csússzon már tovább az ügy.
Tömör István polgármester: Jó.

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
102/2013. (III. 14.) határozata
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségről
1. A Képviselő-testület az Áht. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat
saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre
várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
2012. 0 Ft
2013. 0 Ft
2014. 0 Ft
2015. 0 Ft
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2. A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3)
bekezdésében foglalt követelménynek, mely szerint:
„Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem
haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.”
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

2.

Tömör István polgármester
folyamatos

Balatonkenese Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági javaslatok:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen, 3 nem szavazattal az alábbi javaslatot tette:
Elfogadásra javasolta a költségvetés tervezetet azzal, hogy a Turisztikai Egyesületnél 8 M Ft
zárolva legyen és az összeg akkor kerülhessen feloldásra, amikor tisztázódik az egyesület
feladatvállalása.
A Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat 2 igen, 4 nem szavazattal nem támogatta a
költségvetés tervezet elfogadását.
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a
költségvetés tervezet elfogadását, továbbá javasolja, hogy a Képviselő-testület a soron következő
ülésén határozza meg, hogy a Turisztikai Egyesület az Önkormányzat által befizetett tagdíj
összegét mire használhatja fel.
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Megemlíteném, hogy sem ehhez az anyaghoz, sem a korábbi 2012 évi rendeletmódosításokhoz
nem kaptunk könyvvizsgálói jelentést. Eddig szükségszerű része volt az anyagnak, már nem
kötelező?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ha nem kötelező a könyvvizsgáló, akkor felbontottuk a
könyvvizsgálói szerződést? – Mert ez közel 1,5 M Ft-ba kerül évente, és öt évre kötöttünk vele
szerződést.
Tömör István polgármester: Nem bontottuk vele fel a szerződést.
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Dr. Nánássy Elek jegyző:
2013. évre nem lett megbízva a könyvvizsgáló semmilyen feladattal. Költségvetésre biztos nem kell
kérni könyvvizsgálói záradékot, de az nem azt jelenti, hogy a Képviselő-testület nem kérhet, ha
akar.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ne tartsunk fenn ennyi pénzért könyvvizsgálót, ha a költségvetésnél nincs szerepe, dönthetünk a
megszüntetésről.
Tömör István polgármester:
Körbejárjuk, ne hamarkodjuk el, két hét múlva tárgyalhatunk róla.
Miklós Péter képviselő:
A könyvvizsgáló díja nincs is betervezve a költségvetésbe? (Szellemi szolgáltatások között szokott
szerepeltetve lenni.)
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Nevesítve is volt, és én most nem láttam nevesítve.
Lengyel János képviselő:
Hiányolom, hogy bizottság elnöki keretek nem lettek betervezve. Úgy gondolom, hogy azt az
egészen kis összeget jól fel tudtuk használni, amikor hozzánk fordultak a választópolgárok.
Miklós Péter képviselő: Polgármesteri keret sincsen tervezve.
Sörédi Györgyné képviselő:
Úgy gondolom, hogy az ilyen javaslatot a legközelebbi rendeletmódosításnál is meg lehetne tenni,
- már korábban is javasolni lehetett volna -, de véleményem szerint nem most, a költségvetés
átdolgozása után kellene erről beszélni.
Lengyel János képviselő:
Azért vetettem fel, mert szó volt róla, hogy bizottság elnöki keret nem lehet, viszont bizottsági
keretet meg lehet határozni.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Attól függ, milyen hatásköröket ruház át a Képviselő-testület a bizottságoknak.
Lengyel János képviselő:
Úgy gondolom, hogy az akarattyai beruházások megvalósítására csak a pályázati pénzekből jutnak
összegek, - ha jutnak. Azt szeretném megkérdezni, tudtok-e ígéretet tenni arra, hogy – ha tegyük
fel, augusztusban már látjuk, hogy nem valósulnak meg a projektek, - ezek önrészét
felhasználhassuk Akarattyára?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Úgy gondolom, hogy majd akkor dönt róla a Képviselő-testület, és módosítja a költségvetési
rendeletet.
Sörédi Györgyné képviselő:
Ebben az esetben visszakérdeznék, hogy abban az esetben, ha Kenesén is lesz meg nem valósuló
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pályázati beruházás, akkor azt pedig Kenesére fordítjuk? - Gondolom, vagyunk annyira értelmes
lények, hogy eldöntsük majd, hogy lehet felhasználni ezeket az összegeket, egyébként pedig
augusztusig még sok idő van hátra, és sok minden történhet.
Miklós Péter képviselő:
Én a magam részéről Lengyel János által feltett kérdésre azt tudom mondani, hogy megígérem,
hogy visszatérünk erre. Egyben javaslom, hogy ne így álljunk hozzá a pályázatok kérdéséhez,
hogy „úgysem fog megvalósulni”, inkább tegyünk érte, hogy valósuljanak meg.
Tömör István polgármester szót ad az Öböl TV Kft jelen levő ügyvezetőjének, Balázs Gyulának.
Balázs Gyula Öböl TV Kft ügyvezetője:
Szeretném kérni, hogy a média támogatási keretét a most benyújtott újabb megkeresésem alapján a
két hét múlva tartandó ülésén tárgyalja újra a Képviselő-testület. A 2012. évi támogatási összeg a
Balatonakarattya leválására hangsúlyozódott. Most Balatonkenesének van egy nagyon fontos
népszavazása, amit véleményem szerint le kellene kommunikálni, ezért kérem a kenesei
képviselőket, hogy álljanak a támogatás emellé annak érdekében, hogy megfelelően lehessen ezt az
eseményt kommunikálni a lakosság felé.
Miklós Péter képviselő:
Megjegyezném, hogy a 2012. évi támogatási összeg megszavazásakor még nem volt szó a
leválásról, kérném, hogy ne kössük össze a kettőt. A leválás kapcsán egy közszolgálati televízió
természetes, hogy tudósít az eseményekről.
Tömör István polgármester:
Ez már napirenden volt a Képviselő-testület előtt, ebben döntés született. Azt én nem tudom
támogatni, hogy addig tárgyaljunk egy ügyet, amíg minden, ügyben szereplőknek mindenkinek
nem tetszik az a döntés, amit a testület meghozott.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Úgy gondolod polgármester úr, hogy ezt a kérelmet, amit most kaptunk meg az ügyvezető úrtól,
nem fogod a Képviselő-testület elé tárni?
Tömör István polgármester: Elétek tárom, de nem fogom napirendre tűzni.
Sörédi Györgyné képviselő:
Szeretném kérni, hogy két hét múlva tűzzük napirendre ezt a ma benyújtott kérelmet.
Szolgáltatásról van szó, amit igénye veszünk, tárgyaljuk meg még egyszer, ezt javaslom.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Támogatom a javaslatot.
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság részéről én is támogatom a javaslatot.
Tömör István polgármester:
Rendben, újra tárgyaljuk, - bár a cél az, hogy több pénzt kapjon az Öböl TV. Javaslom, térjünk
vissza a napirendhez. Javaslom, amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, kézfeltartással szavazzon,
aki egyetért az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásával.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4 IGEN SZAVAZATTAL, 2 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

3/2014. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL.
(Mely rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

3.

Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági javaslatok:
Pénzügyi Bizottság: amennyiben a bizottsági ülésen feltett kérdésekre a testületi ülésen kielégítő
választ kapnak, úgy egyhangúlag elfogadásra javasolták a rendeletmódosítást.
Balatonakarattya

Településrészi

Önkormányzat:

egyhangúlag

elfogadásra

javasolta

a

rendeletmódosítást.
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság: egyhangúlag elfogadásra javasolta a rendeletmódosítást.
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A tegnapi bizottsági ülésen kérdések merültek fel, amire jegyző úr készített tájékoztatót, illetve egy
módosító tábla került a képviselők elé. Kiss Tamás és Kiss Tamásné, akik tegnap feltették a
kérdéseket, ma nincsenek jelen az ülésen, de a tájékoztatót ők is megkapják.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Ígéretet tettem, hogy testületi ülésen elmondom a válaszokat. Megelégszik a Képviselő-testület az
írásos válaszadással?
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a feltett kérdésekre az írásos válaszadást.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, kézfeltartással szavazzon, aki egyetért az
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet megalkotásával.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

4/2013. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 5/2012. (III. 09.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
(Mely rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
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4.

Helyi népszavazás eljárási határidői és határnapjai, pénzügyi fedezete
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági javaslat:
Pénzügyi Bizottság: 4 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett javasolta elfogadásra a
határozat tervezetet.
A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti határozati javaslatról 3 igen, 0 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett nem hozott határozatot.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Kiegészíteném, hogy a határozati javaslatban a jegyzőnek a meghatározott összeg feletti
rendelkezésére történő felhatalmazásáról van szó. A költségvetésbe az összeg be van tervezve, az
pedig elfogadásra került. Valamilyen forrásból biztosítani kell a népszavazás lebonyolítását, a
választással kapcsolatban muszáj eljárnom. Javaslom, hogy polgármester úr a tájékoztatás
tudomásulvételével szavaztassa meg a napirendet. A tájékoztatásban szerepel az is, hogy a
választási kiadásokra utalványozóként én vagyok a felelős. Szeretném, ha szavazáskor arról
szavazna a Képviselő-testület, hogy az 1 M Ft felhasználására felhatalmaz. Ez egy demokratikus
kezdeményezés, ennek lebonyolításának megakadályozása nem biztos, hogy jó fényt vetne
Balatonkenese városára.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Jegyző úr miről beszélsz? Nem akadályozta meg senki, betettük a költségvetésbe. Ne várjátok
tőlünk, hogy a Jánossal megszavazzuk.
Sörédi Györgyné képviselő:
Annak idején Akarattyán a népszavazásra is biztosította a Képviselő-testület az összeget, amit
ráadásul pluszba kellett beletenni a költségvetésbe, ez pedig be van tervezve.
Kurucz Henrietta képviselő:
Akkor úgy fogalmazzuk meg ezt a tájékoztatást, hogy a most elfogadott 2013. évi költségvetésből
biztosítjuk az 1 M Ft-ot.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Javaslom, hogy – amennyiben polgármester úr felteszi szavazásra -, a tájékoztatást úgy vegye
tudomásul a Képviselő-testület, hogy a 2013 évi rendeletében 1 M Ft-ot a március 24-i
népszavazásra elkülönített; és tudomásul veszi, hogy a jegyző az 1 M Ft felhasználásáról dönt.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért jegyző úr által elmondottakkal, és ezt tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2013. (III. 14.) határozata
A helyi népszavazás határnapjairól, költségeiről
1. A Képviselő-testület a helyi népszavazás lebonyolításával összefüggésben a választási
eljárásról szóló 1997. C. törvény alapján elkészített határidőket és határnapokat a jelen
határozat mellékletében foglaltak szerint tudomásul veszi.
2. Tudomásul veszi továbbá, hogy a helyi népszavazás során felmerülő eljárási költségekre
Balatonkenese Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésében biztosított 1.000.000.Ft felhasználásáról dr. Nánássy Elek jegyző dönt.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

5.

Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző
2013. március 31.

Balatonvilágosi elszámolással kapcsolatos tájékoztatás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági javaslatok:
Pénzügyi Bizottság: 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a határozat
tervezetet.
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság: 3 igen, 1 nem szavazattal elfogadásra javasolta a
határozat tervezetet.
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Tegnap bizottsági ülésen Miklós Péter felvetette, hogy meg kellene vizsgálni, hogyan keveredett
ilyen helyzetbe Kenese, és azt is felvetette, hogy ezek után az esetek után a felelősök mindig
eltűnnek a hivatalból. Kérem, hogy ennek nézzen utána a hivatal, mert elég sűrűen vannak ilyen
csapdáink sajnos.
Miklós Péter képviselő: Hozzászólásommal arra céloztam, hogy számon is kell kérni a felelősöket.
Tömör István polgármester:
Kézfeltartással szavazzon, aki elismeri és elfogadja a Balatonvilágos felé a fizetendő összeget.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
104/2013. (III. 14.) határozata
Balatonvilágosi tagintézményi elszámolás per kapcsán nyilatkozattételről
1. A Képviselő-testület a Veszprémi Törvényszék előtt 1.G.40.083/2012. szám alatt,
elszámolási különbözet megfizetése iránt folyamatban lévő perben, egyezségkötés
keretében:
a)
elismeri a felperesi önkormányzat követelésének jogalapját
b)
elfogadja Balatonvilágos Község Önkormányzatának járó, az elszámolás során
rendezendő 3.125.763.- Ft összeget, a 2013.évi költségvetés általános
tartalékkeretének terhére.
2.

Megbízza Tömör István polgármestert és Dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

2013. március 31.
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Szénási Andrea pénzügyi csoportvezető

A Balatonvilágosi tagintézményi pénzügyi elszámolásról készült ellenőrzési jelentés az ülés előtt
a Képviselő-testület tagjai részére kiosztásra került.

6.

SZMSZ 1. számú függelékének módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Ezt a módosítást tulajdonképp két testületi üléssel ezelőtt elfogadta a Képviselő-testület
határozatban, de az SZMSZ függelékének elfogadását is határozatban kéri a MÁK, ezért kellett a
napirendek közé felvenni – ami akkor is nyilvánvaló volt és előttünk volt.
Kurucz Henrietta képviselő:
A határozattervezetben Thury Attiláné óvodavezető meg van jelölve felelősnek? Már nem az
óvodáé a konyha, ezt javaslom módosítani.
Dr. Nánássy Elek jegyző: Így igaz, a határozati javaslatot eszerint javítani kell.
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Tömör István polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal – azzal a módosítással, hogy Thury Attilánét nem jelöljük
felelősnek -, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
105/2013. (III. 14.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosításáról
1. Balatonkenese
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
Balatonkenese
Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló. 8/2007.(IV.16.)
önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosítását az előterjesztés szerinti formában
és tartalommal jóváhagyja;
2. A Balatonkenese Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló.
8/2007.(IV.16.) önkormányzati rendelet 1. számú függeléke a határozat mellékletét képezi.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse
Határidő:
Felelős:

7.

2013. március 31.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző

Soron következő képviselő-testületi és bizottsági ülések időpontjának módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Tömör István polgármester:
Javasolnám, hogy a március végére tervezett képviselő-testületi és bizottsági üléseinket egy héttel
későbbi időpontokba tartsuk meg a húsvéti ünnepek miatt. A javasolt időpontokat a
forgatókönyvben szerepeltettük.
Hozzászólások:
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, hogy az utalások miatt a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság tartson egy rendkívüli
zárt ülést március 27-én 16,30 órakor.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott kiegészítéssel egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
106/2013. (III. 14.) határozata
Képviselő-testületi és bizottsági ülések időpontjának módosításáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete soron következő
képviselő-testületi ülése, illetve bizottságainak ülései időpontját – a korábban
elfogadott munkatervtől eltérve - az alábbiak szerint határozza meg:
2. Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülése:
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság zárt ülése:
TÖT ülése:
Pénzügyi Bizottság ülése:
Képviselő-testületi ülés:

2013. április 2., kedd 16,30 óra
2013. március 27. szerda 16,30
2013. április 3., szerda 15 óra
2013. április 3,. szerda 17 óra
2013.április 4.,csütörtök16 óra

3. Az üléseken a munkaterv szerint 2013. március 28. napjára tervezett napirendeket
tárgyalja.
4. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével és az érintettek értesítésével.
Határidő:
Felelős:

8.

2013. március 29.
Tömör István polgármester

Balatonkenese, Táncsics u. – súlykorlátozó tábla kihelyezése
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
107/2013. (III. 14.) határozata
Balatonkenese, Táncsics utcában súlykorlátozó tábla kihelyezéséről
1. A Képviselő-testület Varga Zsuzsanna alpolgármester asszony írásbeli indítványa kapcsán
– műemlékek védelme érdekében - szándéknyilatkozatát fejezi ki a Balatonkenese, Táncsics
M. u. 22. és 25. házszám közötti útszakaszon súlykorlátozás elrendelésére vonatkozóan.
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2. Megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy a súlykorlátozásra vonatkozó eljárást készítse elő
szakmailag és terjessze azt a Képviselő-testület elé soron következő ülésére.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. április 4.
Tömör István polgármester

III.
NAPIRENDEK UTÁN:
Miklós Péter képviselő:
Úgy tudom, hogy az idősek háza építésénél problémák adódtak a tervezővel. Tudhatnánk erről
bővebben?
Tömör István polgármester:
A tervező úr a „szokásos módon” áll hozzá a dolgokhoz. Hétfőn 14 órára lett volna összehívva a
megbeszélés, ő 13,53 órakor küldött e-mailt, hogy nem tud részt venni a megbeszélésen. Ügyvéd
urat bevonjuk a későbbiekben is, - pillanatnyilag egy gázterv hiányunk van, de ezt a KÖGÁZ-on
keresztül meg tudjuk oldani – ügyvéd úrral pedig megoldjuk, hogyan tudjuk törvényesen
birtokolni ezt a gáztervet.
Miklós Péter képviselő:
Ő generál tervező, - a megbízási szerződés alapján, tehát minden tervet végig kellett … de úgy
tudom, hogy már ki is van fizetve.
Tömör István polgármester:
A tervek ki vannak fizetve, de nem szerepelt a szerződésében, hogy engedélyezési terveket kell
neki átadni. És most ezért külön pénzt akar kérni.
Miklós Péter képviselő:
Úgy értelmeztem, hogy – nem engedélyezési, de maga a terv sincs a birtokunkban.
Tömör István polgármester:
Kiviteli terv van a birtokunkban, de a kiviteli terv nem az engedélyes terv. A kettő között van egy
kis különbség. Tehát a kiviteli tervből kivonatolnak egy bizonyos részt, amit engedélyeztetnek, ami
engedélyköteles.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
De a gázra külön terv kell. Hiába van kiviteli terve, ha nincs engedélyezett terve. És ezért megint
pénzt akar kérni!
Tömör István polgármester:
Igen. Eddig nem jelentkezett ez az igénye. Meghívtam, levélben küldtem meg neki, hogy jöjjön el
erre a megbeszélésre. Utána írt e-mailt, hogy mielőtt visszajelzi érkezését, szeretné tudni, mi az
oka a megbeszélésnek. Megfogalmaztam, hogy a beruházásnak az általa papírokkal alátámasztott
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dolgokat szeretnénk tisztába tenni, és szeretnénk a jövőbeni költségigényeket is látni, ezért jöjjön
el. Erre történt az, hogy hét perccel a megbeszélt időpont előtt jelezte, hogy nem tud jönni.
Miklós Péter képviselő:
Azért tettem fel a kérdést, mert túl engedékenynek tűnik az önkormányzat minden hasonló
esetben. Hallottunk, hogy Mezei úr már más komplett pályázatokat is bedöntött ezzel a
hozzáállásával. Úgy gondolom, hogy az „asztalra kellene csapnunk”, pl. a kamaránál felelősségre
vonást kezdeményezni.
Tömör István polgármester:
Ügyvéd úr meg van bízva a feladattal. Még az e-mailjének a végét nem mondtam el: írta még azt
is, hogy: „nem érti, hogy az önkormányzatnál jelentkező egyéb tervezési feladatokra miért nem
kap megbízást”.
Miklós Péter képviselő:
Azért a történtek után még van önbizalma tervező úrnak.
Szeretném még jelezni, hogy a következő képviselő-testületi ülésre a „Balatonkenese Városért”
Közalapítvány elnökének megválasztását napirendre kellene tűzni, mivel már sok idő eltelt azóta,
hogy a korábbi elnök lemondott.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 17,00 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Miklós Péter
képviselő
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