Szám: 7/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. április 4-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
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Nánássy Elek
Szabó Zoltán
Hollósiné Kovács Ildikó
Thury Attiláné
Kiss Tamásné
Kiss Tamás
Farkas Sándor
Rozs Péter
Jelen van továbbá:

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok (16,11 órától)
képviselő (18,00 órától)
képviselő
képviselő

jegyző
főépítész
Tátorján Kft ügyvezető
óvodavezető
PÜB kültag
TÖT kültag
BART tag
BART tag

7 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 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐK MEGVÁLASZTÁSA (2 FŐ)
Tömör István polgármester ezt követően javasolja a rendkívüli ülés jegyzőkönyvének
hitelesítésére Sörédi Györgyné és Lengyel János képviselőket. Kéri, aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
109/2013. (IV. 04.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 4. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Lengyel János
képviselőket jelöli ki.
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TÁJÉKOZATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
110/2013. (IV. 04.) határozata
A lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
1. A Képviselő-testület a 2013. április 4. napjára beterjesztett, lejárt idejű határozatokról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

TÁJÉKOZATÓ
TÖRVÉNYESSÉGI

A

Tömör István polgármester
folyamatos

VESZPRÉM

MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

FELÜGYELETI

BÍRSÁG

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

KORMÁNYMEGBÍZOTTJÁNAK
BALATONKENESE

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁVAL SZEMBEN.
(Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
A tájékoztatót a Képviselő-testület megismerte és tudomásul vette.

Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek
megtárgyalására, kiegészítve 28. napirendként a MÁV Zrt-vel egyeztetés kapcsán felvett
jegyzőkönyv alapján erdészeti tervek elkészíttetéséhez történő hozzájárulással, illetve 29.
napirendként a Közvilágítás számlatartozással kapcsolatos szóbeli előterjesztésekkel. Kéri, aki a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
111/2013. (IV. 04.) határozata
A Képviselő-testület 2013. április 4. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.
3.

Vagyonrendelet megalkotása
Előadó:
Tömör István polgármester
Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó:
Tömör István polgármester
A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Tömör István polgármester

2

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

19/a.
19/b.
20.
21.
22.
23.

A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása
Előadó:
Tömör István polgármester
Védelmi erdők erdőterv szerinti, egészségügyi állományritkító fakivágása
Tömör István polgármester
Előadó:
Építéshatósági kihelyezett ügyfélfogadás
Előadó:
Tömör István polgármester
Hulladékkezelési rendelet módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás
működtetéséről szóló 16/2012. (VII. 04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése
Előadó:
Tömör István polgármester
A tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 19/2012. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó:
Tömör István polgármester
2012. évi költségvetési rendelet módosításának kidolgozásához határozathozatal
Előadó:
Tömör István polgármester
Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Tömör István polgármester
Előadó:
Területi Szociális Szolgáltató Intézmény szakmai anyagainak megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Tátorján Kft ügyvezetőjének lemondása, ügyvezetői feladatokkal történő megbízás
Előadó:
Tömör István polgármester
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde - Alapító Okirat, Házirend megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Vatics Erzsébet tanácsnok indítványainak megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Lengyel János képviselői indítványainak megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonakarattyai Részönkormányzat előterjesztéseinek megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Központi orvosi ügyelet szerződésének módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
KDOP-4.1.1/E kódszámú, Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek
rekonstrukciója című pályázat saját forrásának változása
Tömör István polgármester
Előadó:
A KDOP-4.1.1/E pályázattal kapcsolatban szükséges intézkedések
Előadó:
Tömör István polgármester
A KDOP-4.1.1/E pályázat menedzseri megbízása
Előadó:
Tömör István polgármester
Öböl Televízió támogatási keretösszegével kapcsolatos kérelem megtárgyalása
Tömör István polgármester
Előadó:
Alsóréti Üdülőegyesület kérelmeinek megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
A Balatonkenesei Rendőrőrs osztályállású rendőrőrssé történő alakulásáról tájékoztató
Előadó:
Tömör István polgármester
Bánki Lajos közterület-használati tartozására részletfizetés kérése
Előadó:
Tömör István polgármester
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24.
25.
26.
27.

28.

29.

Marton Dénes közterület-használati díj mérséklési kérelme
Előadó:
Tömör István polgármester
Bagi Zoltán tulajdonában lévő építmény felajánlása megvételre
Tömör István polgármester
Előadó:
Újrakezdés 2003. Kft. (képviseli: Hegedűs Gézáné) Elővásárlási jogról való lemondás
Előadó:
Tömör István polgármester
A KDOP-3.1.1./C-11-2012-0008 számú, „Élhetőbb környezetben… játszani is engedd
fiadat” című pályázat többletköltségének fedezéséről
Előadó:
Tömör István polgármester
MÁV Zrt-vel egyeztetés kapcsán felvett jegyzőkönyv alapján erdészeti tervek
elkészíttetéséhez hozzájárulás
Előadó:
Tömör István polgármester
Közvilágítás számlatartozás
Előadó:
Tömör István polgármester

II.
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
(Napirendekre vonatkozó bizottsági javaslatok jelzései:
TÖT: Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testülete
PÜB: Pénzügyi Bizottság.)

1.

Vagyonrendelet megalkotása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
TÖT és PÜB egyhangú javaslat:
A rendeletet polgármesteri hatáskörök nélkül, és a hiányzó mellékletekkel kiegészítve tárgyalja
újra a Képviselő-testület. Napirendről levételt javasoltak a bizottságok.
Tömör István polgármester:
Aki azt javasolja, hogy tárgyalja a Képviselő-testület a mai ülésen ezt a napirendi pontot,
kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 tartózkodással nem támogatja a napirendi pont
tárgyalását.
Vatics Erzsébet képviselő az ülésre megérkezett 16,11 órakor.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.
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2.

Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A PÜB 5 igen, 1 tartózkodás mellett, a TÖT 3 igen, 2 tartózkodás mellett javasolta a
közbeszerzési terv elfogadását.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2013. (IV. 04.) határozata
a 2013. évi közbeszerzési tervről
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
szerinti, - a Kbt. 33.§ (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő – 2013.
évre szóló éves összeállított közbeszerzési tervét.
Határidő:
Felelős:

3.

a határozat elfogadására azonnal
Tömör István polgármester
Ignácz Melinda pályázatíró, műszaki ügyintéző

A településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB 4 igen, 2 tartózkodás mellett, a TÖT egyhangúlag javasolta a rendelet napirendről való
levételét.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok alapján egyetért azzal, hogy levegyük napirendről az ügy tárgyalását,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
113/2013. (IV. 04.) határozata
A Képviselő-testület a „Településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet megalkotása”
előterjesztés megtárgyalását leveszi napirendjéről.

4.

A településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB 4 igen, 2 tartózkodás mellett, a TÖT egyhangúlag javasolta a rendelet napirendről való
levételét.
Kérdések, hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Kérdezném főépítész urat, hogy helytálló-e az az információ, hogy a 4-es nagyságú hirdetményt,
plakátot is engedélyeztetni kell?
Szabó Zoltán főépítész:
Van lehetőség reklám rendeletet alkotni, jelenleg testületi megegyezés alapján történik.
Reklámtartót engedély nélkül enged a jogszabály, reklámfelületet nem. Jelen pillanatban csak a
reklámtartó a nem engedélyköteles. Valószínűleg ezen helyesbítést fognak végrehajtani.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Azt javaslom, hogy vegyük le az ügyet a napirendről és a főépítésszel egyeztetés legyen tartva,
ahol végig tárgyaljuk a rendelettervezetet, mert van több pont, amivel a bizottság nem értett egyet.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület egyeztessen főépítész úrral és utána a rendeletet tárgyaljuk
újra és most vegyük le a napirendről.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy vegyük le napirendről a településképi bejelentési eljárásról
szóló rendeletről szóló előterjesztés megtárgyalását, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
114/2013. (IV. 04.) határozata
A Képviselő-testület a „Településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotása”
előterjesztés megtárgyalását leveszi napirendjéről.
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5.

Védelmi erdők erdőterv szerinti, egészségügyi állományritkító fakivágása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A PÜB és a TÖT nem fogadta el a tájékoztatást, Képviselő-testületre ruházta át a döntést arra
vonatkozóan, hogy továbbtárgyalja-e az ügyet.
Kérdések, hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
1 ha területről van szó, javaslom, hogy a szakemberek vizsgálják újra, mitől lett a 44 m3-ből 11 m3
kitermelhető fa.
Tömör István polgármester: Hozzáfűzném, hogy május 31-ig kell a munkálatokat elvégezni.
Sörédi Györgyné képviselő:
Tavaly, amikor erről beszéltünk, több képviselőnek az volt a véleménye, hogy a Városgondnokság
meg tudja csinálni a feladatot. Úgy gondolom, hogy a határidőt be kellene tartani.
Tömör István polgármester:
Én is így vélem. Most 10 m3-ről van szó, amikor beszéltünk erről, 44 m3-ről van szó. Javaslom,
egyeztetni kellene, hogy negyed áron ezt a 11 m3-t elvégzik-e az ajánlattevők.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A Városgondnokság neve is felmerült, amikor tárgyaltuk, és később derült ki, hogy nem az EON
általi gallyazásról van szó. Ez Akarattya területét érinti, a Városgondnokságra nem lehet rábízni,
hogy irtsák ki, logikus az a javaslat, hogy az ajánlattevőket kérdezzük meg. Úgy gondolom, hogy a
Részönkormányzattal le kellene egyeztetni, ebben megint nem tudunk dönteni, javaslom a
napirendről való levételét az ügynek. Rendkívüli ülést kellene összehívni, hogy úgy történjen meg,
hogy minden félnek megelégedésére legyen a döntés. Nem láttam az anyagban, hogy csak a
tisztításról van szó, vagy telepíteni is kell-e helyette?
Tömör István polgármester: Csak tisztításról van szó.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ebben az esetben úgy gondolom, hogy a hónap közepéig le lehet rendezni.
Lengyel János képviselő:
Meg szeretném jegyezni, hogy tavaly a költségvetésbe ez nem volt betervezve, kérés volt, hogy
legyenek betervezve az ilyen nagy összegű erdőtisztítások. Korábbi években a városgondnok ezt
betervezte és nem kellett a Képviselő-testületnek beleavatkoznia.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal a módosító javaslat szerint, hogy vegyük le napirendről az ügyet, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem támogatta az
előterjesztés megtárgyalásának napirendről való levételét.
Lengyel János képviselő:
Meg kellene vizsgálni, hogy a Városgondnokság hogy tudja megoldani ezt a kérdést.
Tömör István polgármester: A Városgondnokságnak jelenleg erre nincs megfelelő kapacitása.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Bekérik az ajánlatot, akkor tudunk róla tárgyalni, úgy gondolom.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az ajánlatok bekérése után visszatérünk az ügy tárgyalására,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2013. (IV. 04.) határozata
1. A Képviselő-testület a „Védelmi erdők erdőterv szerinti, egészségügyi állományritkító
fakivágása” előterjesztés kapcsán ajánlatok bekérését határozza el, az ajánlatok beérkezését
követően az ügyet újra tárgyalja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

6.

2013. április 25.
Tömör István polgármester

Építéshatósági kihelyezett ügyfélfogadás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A PÜB 5 igen, 1 tartózkodás mellett, a TÖT 3 igen, 2 nem szavazattal támogatta a határozat
tervezet elfogadását.
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti határozati javaslattal aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
116/2013. (IV. 04.) határozata
az építéshatóság kihelyezett ügyfélfogadásáról
1. A Képviselő-testület hozzájárul az építéshatósági kihelyezett ügyfélfogadáshoz
Balatonkenesén.
2. A határozat mellékletét képező megállapodást változatlan tartalommal elfogadja.
3. A megállapodásban foglalt 500.000.-Ft/év összeget a költségvetésben az általános
tartalék terhére biztosítja.
4. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse, és a
megállapodást aláírja.
Felelős:
Határidő:

7.

Tömör István polgármester
2013. április 15.

Hulladékkezelési rendelet módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB és TÖT egyhangúlag támogatta a rendeletmódosítást.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a rendeletalkotással az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

5/2013. (IV. 08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A SZERVEZETT TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRÓL
SZÓLÓ

1/2009. (I. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

8.

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők részére adósságkezelési szolgáltatás
működtetéséről szóló 16/2012. (VII. 04.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezése
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB és TÖT egyhangúlag támogatta a rendelet hatályon kívül helyezését.
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Tömör István polgármester:
Aki egyetért a rendeletalkotással az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

6/2013. (IV. 08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK RÉSZÉRE ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS
MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ 16/2012. (VII. 04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK HATÁLYON KÍVÜL
HELYEZÉSÉRŐL

9.

A tiltott közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 19/2012. (IX. 28.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB és TÖT egyhangúlag támogatta a rendelet hatályon kívül helyezését.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a rendeletalkotással az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

7/2013. (IV. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A TILTOTT KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 19/2012. (IX. 28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL

10.

2012. évi költségvetési rendelet módosításának kidolgozásához határozathozatal
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB és TÖT egyhangúlag támogatta a határozattervezetet.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a határozattervezettel az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
117/2013. (IV. 04.) határozata
a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendelet módosításának
kidolgozásához
1. A Képviselő-testület az adósságkonszolidáció révén kapott összeg előirányzatát kéri
betervezni a 2012. évi költségvetésről szóló 5/2012. (III. 09.) önkormányzati rendeletbe,
mellyel a bevételi és a kiadási előirányzat főösszege 77.461 e Ft-tal módosul.
2. A költségvetési rendelet módosításának határideje a 2012. évi költségvetési beszámoló
elkészítésének határideje, hatálya: 2012. december 31.
Felelős a rendelettervezet beterjesztéséért:

11.

Tömör István polgármester
Dr. Nánássy Elek jegyző

Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB és TÖT egyhangúlag támogatta a rendeletmódosítást.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a rendeletalkotással az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
5 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

8/2013. (IV. 05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
AZ EGYES SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV.30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

12.

Területi Szociális Szolgáltató Intézmény szakmai anyagainak megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Az intézményvezető kinevezését 5 év határozott idejű kinevezésre javasolták módosítani a
bizottságok, ezzel a módosítással egyhangúlag elfogadásra javasolták az intézmény szakmai
anyagait.
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Dr. Nánássy Elek jegyző:
Az alapdokumentum nem érinti a jelenlegi intézményvezető státuszát, hanem általában a
határozatlan idejű megbízást kell módosítani 5 év határozott idejűre módosítani. 2011. január 1-től
határozott 5 éves szerződésre alakult át a határozatlan idejű. Ez általános meghatározás, de rosszul
maradt benne az alapdokumentumban a határozatlan idejű meghatározás és helyesen vették észre
a bizottságok, hogy módosítani szükséges.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Tehát a 2011-es januári törvénnyel ez átalakult, nincs vezető beosztásban határozatlan idejű
kinevezés, ezzel a törvénnyel az ő szerződésük, akik határozatlan idejűek voltak, átalakult a
törvény által 5 évesre, módosult, tehát 5 év után nekik ez a szerződés lejár, akkor a Képviselőtestületnek kötelező kiírni a pályázatot.
Dr. Nánássy Elek jegyző: Így van, helyesen látja képviselő asszony.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a határozati javaslatot az előterjesztés szerint, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
118/2013. (IV. 04.) határozata
1. A Képviselő-testület a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény (Balatonkenese) alábbi
iratait az előterjesztés szerinti formában elfogadja.
- Szakmai program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

13.

azonnal
Tömör István polgármester

Tátorján Kft ügyvezetőjének lemondása, ügyvezetői feladatokkal történő megbízás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hollósiné Kovács Ildikó és Novák Éva hozzájárultak az ügy nyilvános ülésen való
tárgyalásához.
A bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták mindkét határozati javaslatot.
Tömör István polgármester megköszöni Hollósiné Kovács Ildikó munkáját.
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Hollósiné Kovács Ildikó megköszöni, hogy itt dolgozhatott és köszöni a munkájához nyújtott
segítséget.
Novák Éva bemutatkozik a Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti első határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
119/2013. (IV. 04.) határozata
A Tátorján Kft. ügyvezetője munkaviszonyának megszüntetéséről
1. A Képviselő-testület egyetért Hollósiné Kovács Ildikó, a Tátorján Szociális Szolgáltató Kft.
(8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) ügyvezetője munkaviszonyának 2013. április 20.
napjával, közös megegyezéssel történő megszüntetésével.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén jelen
határozat értelmében az önkormányzatot képviselje.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti második határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2013. (IV. 04.) határozata
a Tátorján Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására történő megbízásról
1. A Képviselő-testület egyetért a Tátorján Szociális Szolgáltató Kft. (8174 Balatonkenese,
Dózsa Gy. tér 1.) ügyvezetői feladatainak ellátására vonatkozóan Novák Éva (Tátorján Kft
munkavállalója) megbízásával.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy a Kft. taggyűlésén jelen
határozat értelmében az önkormányzatot képviselje.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tömör István polgármester
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Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy határozatban köszönje meg a Képviselő-testület Ildikó itt végzett munkáját. Aki a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
121/2013. (IV. 04.) határozata
A Tátorján Kft ügyvezetőjének történő köszönetnyilvánításról
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Hollósiné Kovács Ildikónak a Tátorján Szociális
Szolgáltató Kft ügyvezetőjeként végzett munkájáért.

14.

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde - Alapító Okirat, Házirend megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A bizottságok egyhangúlag elfogadásra javasolták az intézményi iratokat.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
122/2013. (IV. 04.) határozata
Kippkopp Óvodai és Bölcsőde Házirendjéről
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
Házirendjét az 1. melléklet szerint elfogadja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa
Határidő:
Felelős:

2013. április 15.
Tömör István polgármester
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15.

Vatics Erzsébet tanácsnok indítványainak megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB 5 igen, 1 tartózkodás mellett, a TÖT egyhangúlag javasolta, hogy a PR Telecom ajánlata a
Képviselő-testület elé kerüljön, és annak megépítését támogassa a Képviselő-testület.
Kérdések, hozzászólások:
Sörédi Györgyné képviselő: Erre nem kell több ajánlatot bekérni?
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Ez egy speciális a feladat, amit ellát a szervezet, nem kötelező önkormányzati feladat, de
vállalhatja a Képviselő-testület. Gondolom, nincs a képviselők közül, aki személyesen érintett az
ügyben.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Mire vonatkozóan gondoltad az érintettséget? Az általam üzemeltetett cég saját költségén igénybe
fogja venni a szolgáltatást – ha erre gondoltál.
Dr. Nánássy Elek jegyző: Tehát nincs személyes érintettsége senkinek sem.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Arról szól az előterjesztés, hogy ez a hotel és a többi is Invitel szolgáltatással oldotta meg, amíg a
július 1-jei digitális szolgáltatásra való átállás nem húzta keresztül az egészet. TV-szolgáltatást csak
digitálisan lehet igénye venni, megkerestem az Invitelt, ő maximálisan elzárkózott, nem hajlandó
befektetni, hogy tudjon továbbra is szolgáltatni. Úgyhogy ez az egy szolgáltató van, neki van
jogosultsága. Nyilatkozták azt is, hogy ők valójában még főleg bontanak Akarattya területén, mert
ritkán lakott. Amennyiben viszont az önkormányzat hozzájárul a Bercsényin az ő költségeihez,
akkor hajlandók biztosítani nekünk a szolgáltatást. Nekem 30 TV-re kell szerződést kötnöm velük
– de felvállaljuk, mert nem akarunk visszafele lépni a szolgáltatásban. Ők nézték meg a terepet, és
azokat a helyrajzi számokat írták be, amelyeken a hotelok vannak, azokat érinti a kábel.
Sörédi Györgyné képviselő:
Csak az az aggályom, hogy a külső szemlélő azt mondhatja, hogy az Önkormányzat ott, azon a
helyen biztosítja a lehetőséget, Balatonakarattya egyéb területén, a lakosság részére pedig nem.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Amikor ez a szolgáltatás be lett vezetve Kenesén, az is mind Önkormányzati beruházás volt.
Egyébként, ha ebből születne újságcikk, ebben a beadványban olyat kértem, ami ezelőtt a lakosság
részére önkormányzati beruházásban készült. Nehogy félreértés essék, hogy én képviselő vagyok,
ezért kivételes helyzetben vagyok. A ritkán lakott utcákban pedig sajnos lebontják a szolgáltatás
elérhetőségét. Adóban az én szállodám révén 2 M Ft az adóbefizetés, tehát nem csak kérek, hanem
fizetek is.
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Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a hozzájárulást, kérjük a PR Telekomtól,
hogy olyan vezetéket vigyen le, ami utána bővíthető. Ha pedig igaz, hogy a strandokon lévő
pénztárgépeket internetre kell kötni, akkor a strandokig le kellene vinni, úgy gondolom.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Lenne egy másik indítványom, mert nem látom jónak, hogy támogatást adjunk. Nem lehet azt
megoldani, hogy az iparűzési- és idegenforgalmi adóból adunk ennyi mentességet azok számára,
akik ott, azon a területen üzemelnek? A három cégnek kellene az adójából megoldani.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az idegenforgalmi adóra mentességet nem is lehet adni, elengedni nem lehet. Ezt nem nekem kell
adni, mert azt én megoldom, és a tulajdonos megoldja.
Tömör István polgármester:
Varga Zsuzsanna javaslatát átfogalmazom: a három hotel által befizetett iparűzési- és
idegenforgalmi adó befizetésének nagyságáig adunk mentességet - maximum eddig az összegig.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Amit az önkormányzatnak fizetnek adót, annyi összeggel támogatná az önkormányzat a PR
Telekomot.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, legyen kigyűjtve a szóban forgó adók összege, és ha lesz két hét múlva rendkívüli
ülésünk, tárgyaljuk újra.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.

Vatics Erzsébet képviselő indítványával kapcsolatos bizottsági javaslatok:
Becsületsértés miatti feljelentés megtétele legyen napirenden a Képviselő-testületi ülésen az
önkormányzat ügyvédjének jelenlétében.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Jelezni szeretném, hogy amit bizottsági ülésen elmondtam, továbbra is fenntartom.
Sörédi Györgyné képviselő:
Az biztos, hogy a teremben ülőknek, és sok embernek a „hócipője tele van” az oda-vissza
írogatásokkal. Ezzel már a település tele van. Amikor az Éva hasonló ilyen írásokkal illetett engem
és a hozzám tartozókat, én is fontolgattam a feljelentést, de nem vitt rá a lélek, mert soha senkit fel
nem jelentettem, az én hitem szerint nem így kellene elintézni a dolgokat. Le kellene állítani ezeket
a dolgokat, mert katasztrofálisan mérgezi a hangulatot Kenesén. Nem hiszem, hogy a Nemzeti
Hírmondóban és a Kenesei Hírlapban ezeket az egymásra mutogatásokat kellene olvasni. Ne
legyen cenzúra, ne remegjen a szerkesztőbizottság, hogy megjelenteti az ilyen írásokat. Válasszuk
újra a szerkesztőbizottságot, de ez így nem mehet tovább.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Engem valójában nem az zavar, amit a képviselőkről ír, eddig nem is hoztuk be testület elé, mert a
képviselők megvédik magukat. Az újságban a Kormányhivatal, a Miniszter a Köztársasági Elnök
vannak megrágalmazva. Ezzel, hogy az Éva azt írta, hogy: „ők hazudtak”, „keresztapák“-nak hívta
őket, - ennek tárgyalását úgy gondolom, a polgármesternek kellett volna javasolni. A település
lakosait nem lehet az ellenkező irányba vinni egy olyan okirattal szemben, amit a Köztársasági
Elnök is hitelesített. Nem kellene az egész lakosság elé ilyeneket tárni. Ezért kell az Évát és az
újságot rágalmazásért beperelni.
Sörédi Györgyné képviselő:
Azokat a cikkeket, ami a Kormányhivatalt sértegeti, azt javaslom, hogy az érintett szerveknek
küldjük meg, - ez jogunkban áll, úgy gondolom. Viszont okulásul a magunk magatartásán is
változtatni kell, mi se csináljuk, mert nincs ennek értelme. Voltak közösen elkövetett hibáink,
próbáljunk belőle tanulni, ezt javasolnám.
Tömör István polgármester:
Isten irgalmazzon a Köztársasági Elnöknek, ha nekünk kell megvédenünk őt az ilyenek ellen.
Braccini Éva:
Tegyenek kicsit több jót a településsel, - akkor azt is megírom. A feljelentést meg lehet tenni, természetesen nem közpénzen. A köztársasági elnökkel kapcsolatban nem kell, mert már rég
bíróság előtt van, január 28 óta.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Becsületsértés és rágalmazás magánindítvánnyal indítható, nem képviselő-testületi hatáskör.
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Megteheti a feljelentést a Képviselő-testület, és beszerzi a magánindítványokat. Ha nincs,
megszünteti az eljárást, ha van, lefolytatja.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Évának tennék egy kiigazítást: ha az önkormányzat teszi meg a feljelentést, az nem adópénz, mert
ügyvéd úr ilyen eseteket az átalánydíjában lát el 10 M Ft pertárgyértékig.
Sörédi Györgyné képviselő:
Azt javaslom változatlanul, hogy mindenki saját nevében és költségén tegyen feljelentést és
küldjük meg az illetékes szerveknek az újságot.
Név szerinti szavazást javasolnék ez ügyben a Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a név szerinti szavazással a becsületsértés és rágalmazás vádjával történő feljelentés
ügyében, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
123/2013. (IV. 04.) határozata
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Név szerinti szavazásról
A Képviselő-testület a Vatics Erzsébet képviselő által indítványozott becsületsértés és
rágalmazás vádjával történő feljelentés ügyében név szerint kíván szavazni.

Tömör István polgármester:
Kérdezem, hogy becsületsértés és rágalmazás vádjával a Képviselő-testület az Önkormányzat
ügyvédjének bevonásával feljelentse-e Braccini Évát a Nemzeti Hírmondóban megjelentekért?
Vatics Erzsébet:
Igen. (És amennyiben nem sikerül, akkor visszahozom a Képviselő-testület elé.)
Sörédi Györgyné:
Nem.
Varga Zsuzsanna:
Nem.
Lengyel János:
Igen.
Tömör István:
Nem.
A Képviselő-testület 2 igen és 3 nem szavazattal nem támogatta, hogy becsületsértés és
rágalmazás vádjával a Képviselő-testület az Önkormányzat ügyvédjének bevonásával feljelentse
Braccini Évát a Nemzeti Hírmondóban megjelentekért.
Tömör István polgármester 17,40 órától szünetet rendelt el.
A Képviselő-testület 18,00 órától folytatja munkáját.
A szünet ideje alatt megérkezett Kurucz Henrietta képviselő.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Vatics Erzsébet képviselő indítványával kapcsolatos bizottsági javaslatok:
MÁV csúszásveszélyes partfallal kapcsolatosan az április 4-én tartott egyeztető tárgyalás
anyagát tárgyalja meg a Képviselő-testület.
(Egyeztető tárgyalás jegyzőkönyve mellékelten csatolva.)
Lengyel János képviselő:
Úgy gondolom, sikerült viszonylag egy korrekt jegyzőkönyvet felvenni a megállapodásról, kéreml
hogy szavazza meg a Képviselő-testület.
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Fontos tudni, hogy minden kedden tíz órakor van a MÁV-val, a Strabaggal egyeztetés a
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helyszínen. Aki fontosnak tartja, jelen lehet ezeken a megbeszéléseken, hogy az igényeket be
lehessen jelenteni, és az adatokat összegyűjtve eléjük tárni.
Farkas Sándor Részönkormányzat tag:
Két kérésem lenne, hogy gördülékenyebb legyen az ügymenet. Az a terv, amire hivatkoztak,
hozzáférhető legyen, illetve az eredeti állapot anyaga is, mert könnyebb úgy készülni, hogy ahhoz
kell viszonyítani. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a tervezést támogassa, - azért is, mert június
15-ig szeretnék teljesen befejezni, a kertészeti munkákra is kell időt fordítani, valamint az előzetes
terveztetésre, hatóságokkal való egeztetésre.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy ezen jegyzőkönyvben foglaltakat fogadja el a Képviselő-testület, ez alapján
készülhet az együttműködési megállapodás. 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
124/2013. (IV. 04.) határozata
MÁV Zrt építkezéssel kapcsolatos jegyzőkönyvről
A Képviselő-testület a „Székesfehérvár – Tapolca vasútvonal Balatonakarattya mh.,
Balatonkenese Üdülőtelep mh. 335-05 – 337+07 szelvények közötti pályaszakaszán a rézsű
megtámasztó szerkezet (vasúti pálya végleges helyreállítása) kivitelezése” tárgyban 2013.
április 4. napján felvett jegyzőkönyv tartalmát megismerte és elfogadta.

Vatics Erzsébet képviselő indítványával kapcsolatos bizottsági javaslatok:
Beruházási előadói munkakör meghirdetése (térkép-, mérnöki rajz olvasás, gyakorlat, bér igény
megjelölése), illetve a pályázatok projektmenedzseri összege szerinti meghirdetés volt a
bizottsági javaslat.
Sörédi Györgyné képviselő:
Köztisztviselőre gondoltatok? Mert én is úgy gondolom. Határozatlan időre, vagy a futó
pályázatok idejére? Azt javaslom, hogy a határozott feladatokra legyen meghirdetve.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Közalkalmazottat, köztisztviselőt általában határozatlan időre szoktak felvenni, de ha a feladat
határozott időre szól, akkor lehet határozott időre szerződést kötni.
Tömör István polgármester:
Ha a határozott időn túl nyúlik a pályázat, akkor hozhat a Képviselő-testület arról döntést, hogy
meghosszabbítja. De jelentkezik további pályázat, amiben az erre vonatkozó összeg fog megoldást
jelenteni a foglalkoztatására.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Aggályom, probléma véleményem szerint, hogy a hivatalnak nincs hozzáértő dolgozója. A
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határozott idő hátránya az lesz, hogy nem azok az emberek fognak jelentkezni, akik megfelelőek
lennének. A határozatlan időre jelentkezik olyan ember, akinek ez életcélja lesz, ezt a fél év
próbaidő alatt ki lehet szűrni. Valószínűleg jobb szakembert találunk így. Véleményem szerint
középkorú, jól felkészült, gyakorlattal rendelkező szakembert kell keresnünk.
Tömör István polgármester:
A bizottsági javaslatot annyival javaslom módosítani, hogy határozatlan időre, beruházói
munkakörbe, egy magasan képzett műszaki végzettségű álláshelyet hirdetünk meg 6 hónap
próbaidővel. 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
125/2013. (IV. 04.) határozata
Beruházói előadói munkakör meghirdetéséről
1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatására 1 fő felsőfokú
műszaki végzettségű álláshely meghirdetését határozta el, határozatlan idejű
kinevezéssel, 6 hónap próbaidővel.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

16.

2013. április 15.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző

Lengyel János képviselői indítványainak megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Az indítványokat a soron következő képviselő-testületi ülésre történő előkészítését és
megtárgyalását javasolták a bizottságok, kivéve: Vollár Péterné levelét, melyhez előterjesztés
készül április 4-re.

-

Vollár Péterné kérelme:

Lengyel János képviselő:
Javasolnám, hogy abban döntsünk csak, hogy adunk-e helyet számára a standon.
Tömör István polgármester:
Úgy gondolom, hogy megér annyit, hogy ne kérjünk érte pénzt, a szolgáltatásunk pedig
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emelkedik. Adjuk ingyen a területet, az egyes határozati javaslattal aki egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
126/2013. (IV. 04.) határozata
Vollár Péterné területbérleti kérelméről
1. A Képviselő-testület támogatja Vollár Péterné (Balatonkenese, Szabadság u. 6.)
területbérleti kérelmét a Balatonakarattya Bercsényi strandon arcfestés és
csillámtetoválás szolgáltatás végzése céljából 2013. június 15. – augusztus 25. között,
naponta délután 15 – 18 óra közötti időszakban.
2. A területet díjmentesen biztosítja, amennyiben kérelmező térítésmentesen, saját
eszközparkja felhasználásával gyermekprogramot és gyermekfelügyeletet biztosít az
érdeklődők részére.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
2013. április 15.

Lengyel János képviselő:
Kérem, hogy az előterjesztéseim közül, ami képviselő-testületi határozat nélkül megoldható, annak
intézése legyen folyamatos.
Tömör István polgármester:
Lengyel János a bizottsági üléseken elhangzottak alapján a további előterjesztéseit visszavonja és a
következő ülésen tárgyaljuk. 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
127/2013. (IV. 04.) határozata
A Képviselő-testület Lengyel János képviselői indítványainak megtárgyalását elnapolja, azt
következő ülésén tárgyalja.

17.

Balatonakarattyai Részönkormányzat előterjesztéseinek megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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A bizottságok egyhangú javaslata, hogy a napirendhez tartozó előterjesztéseket a láthatólag két
héten belül megtartandó kerekasztal-megbeszélésre (Képviselő-testület – Balatonakarattyai
Részönkormányzat) dolgozza ki a Polgármesteri Hivatal.
„A KDOP-4.1.1/E pályázat menedzseri megbízása” tárgyú előterjesztést javasolták a 19-es
napirenddel együtt megtárgyalni a bizottságok.
Tömör István polgármester:
Aki azzal a javaslattal egyetért, hogy Balatonakarattyai Részönkormányzat előterjesztéseinek
megtárgyalását levegyük a napirendről, azokat kerekasztal egyeztetést követően tárgyaljuk meg,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
128/2013. (IV. 04.) határozata
A Képviselő-testület a Balatonakarattyai Részönkormányzat előterjesztéseinek
megtárgyalását leveszi napirendjéről, azokat kerekasztal egyeztetést követően tárgyalja
meg későbbi időpontban.

18.

Központi orvosi ügyelet szerződésének módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A bizottságok egyhangúlag javasolták a határozat tervezetek elfogadását a Képviselőtestületnek.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a határozattervezetekkel az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/1/2013. (IV. 04.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2013.(II.28.) számú
határozatát a központi ügyelet feladatainak közös ellátásáról szóló megállapodásáról
visszavonja.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
129/2/2013. (IV. 04.) határozata
a központi ügyelet feladatainak közös ellátásáról szóló megállapodásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzata a háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére
Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonalmádi, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér,
Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatával 2013. június 1.
napjától - a határozat mellékletét képező tartalommal - határozatlan időre megállapodást köt.
2. A megállapodáshoz Papkeszi Község Önkormányzata 2013. június 1-től csatlakozik,
amennyiben a megállapodás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el és a megállapodást
jóváhagyja.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező
tartalommal - a háziorvosi központi ügyelet közös szervezéséről szóló megállapodás aláírja.
Felelős:
Határidő:

19.

Tömör István polgármester
2013. június 1.

KDOP-4.1.1/E kódszámú, Helyi és térségi jelentőségű
rekonstrukciója című pályázat saját forrásának változása
Előadó:

vízvédelmi

rendszerek

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A bizottságok egyhangúlag javasolták a határozat tervezetek elfogadását a Képviselőtestületnek.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a határozattervezettel az előterjesztés szerinti tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
130/2013. (IV. 04.) határozata
KDOP-4.1.1/E pályázat saját forrásának változásáról
1.

Balatonkenese Város Önkormányzata a KDOP -4.1.1/E-11-2012-0009 azonosítószámú „Helyi
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és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” című projekthez szükséges
önerő mértékét, azaz, bruttó 20.531.683,- Ft összeget a 2013. évi költségkeretből biztosítja.
Megbízza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges lépéseket
megtegye és a Támogatási Szerződést aláírja.

2.

Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
Ignácz Melinda műszaki ügyintéző
2013. április 5.

Kurucz Henrietta képviselő:
Javasolnám, hogy abban az esetben, ha pályázati forrás módosítás van, akkor kérjük a hivataltól,
hogy a KDRFÜ-től, vagy az NFÜ-től kapott levelet mellékletben kérjük a testületi anyaghoz, hogy
mivel indokolják a változtatást.

19/a.

A KDOP-4.1.1/E pályázattal kapcsolatban szükséges intézkedések
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Be kellett volna vonni szakembereket, ezt már meg kellet volna csinálni.
Tömör István polgármester: A tulajdonjogi dolgokat magamtól intéztem.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Örülök, hogy sikerült ügyvéd úr bevonásával, - de tudod te is, hogy mire gondolok. Ez a pályázat
veszélyeztetése volt. Ami nem sikerült egy év alatt, most sikerült egy hónap alatt, hogy kézbe
vetted. Ezért kell beruházót felvenni.
Tömör István polgármester:
Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
131/2013. (IV. 04.) határozata
A KDOP-4.1.1/E pályázattal kapcsolatban szükséges intézkedések megtételéről
1. A Képviselő-testület elhatározza, hogy a Demény Zoltán tervező által elkészített 2011/U1125 munkaszámú tervrajzon szereplő vízelvezető árok létesítmény önálló helyrajzi
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számmal rendelkező önkormányzati ingatlanként kerüljön Balatonkenese Város
Önkormányzatának tulajdonába. Az ehhez szükséges, a határozat mellékletét képező
előterjesztésben leírtak végrehajtására felhatalmazza Tömör István polgármester urat.
2. A létesítmény megvalósítását célzó pályázat sikeres lebonyolításához szükséges szolgalmi
jog létesítése és egyéb megállapodások előkészítésével megbízza dr. Koczkás Sándor
ügyvédet, aki felelős a szolgalmi jog bejegyzéshez szükséges nyilatkozatok és
megállapodások előkészítéséért. A vízelvezető árok engedélyeztetéséhez szükséges
szolgalmi jog létesítését célzó szerződések és egyéb nyilatkozatok, megállapodások a
tulajdonosok által történő aláírásáról - amennyiben ügyvédi ellenjegyzés szükséges -, dr.
Koczkás Sándor ügyvéd gondoskodjon legkésőbb 2013. április 10-ig. Azon nyilatkozatok,
megállapodások, szerződések előkészítéséről, amelyek nem igényelnek ügyvédi
ellenjegyzést, is dr. Koczkás Sándor ügyvéd gondoskodik, aki az előkészített
dokumentumokat 2013. április 15-ig Tömör István polgármester részére átad.
Felelős:

19/b.

Tömör István polgármester
dr. Koczkás Sándor ügyvéd

A KDOP-4.1.1/E pályázat menedzseri megbízása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások:
Tömör István polgármester:
Úgy gondolom, ha találunk egy megfelelő műszaki szakembert, amiről az előbb döntöttünk, akkor
az meg fogja oldani ezt a menedzseri feladatot is.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy két hét múlva tárgyaljuk újra, akkor még tudunk dönteni az ügyben.
Tömör István polgármester:
Aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
132/2013. (IV. 04.) határozata
A Képviselő-testület a KDOP-4.1.1/E jelű pályázat menedzseri megbízásával kapcsolatos
előterjesztés ügyét két héten belül újra tárgyalja.
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20.

Öböl Televízió támogatási keretösszegével kapcsolatos kérelem megtárgyalása

Tömör István
polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Előadó:

A Pénzügyi Bizottság 3.600 E Ft-os javaslatról szavazott, mely javaslat 3 igen és 3 nem szavazatot
kapott.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottság által is szavazásra feltett 3.600.000.- Ft összegű támogatási javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A javaslatra 3 igen, 3 nem szavazat volt.
Tömör István polgármester megállapítja, hogy a javaslatra nem született határozat, így marad a
költségvetésben elkülönített támogatási összeg, ami 2 M Ft.

21.

Alsóréti Üdülőegyesület kérelmeinek megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB egyhangúlag javasolta, hogy az Alsóréti strandon üzemelő büfések szerződése legyen
egyeztetve és szerezzen érvényt a Polgármesteri Hivatal a vállalkozók általi felvállalt
kötelezettségekre, az összes általa keletkezett szemét elszállítására pedig hatóságilag
kötelezzék. A parkolásra vonatkozó javaslatot dolgozza ki a hivatal és kerüljön vissza a
bizottságok, illetve a Képviselő-testület elé.
A PÜB 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással szavazott az alábbi javaslatról
(nem volt egyszerű többségi támogatás):
Megadja-e a tulajdonosi hozzájárulást a Pénzügyi Bizottság a nyúlvány legvégén (a fűzfánál),
amennyiben megkapja az Alsóréti Üdülőegyesület az engedélyt a vízügyi igazgatóságtól?
Kérdések, hozzászólások:
Bór Ádám – Alsóréti strandon lévő „Balcsi büfé” képviselője.
Nagy konténerre kötött a „Balcsi büfé” szerződést, elégnek szokott bizonyulni a
kötelezettségeinket maximálisan teljesítjük a Balcsi büfé nevében. 2007-ben köttetett egy
megállapodás, a fizetőssé tétel úgy tudna életbe lépni, ha kölcsönösen szerződésmódosítással
keresnénk meg egymást, harmadik fél beleszólása nincs. Amíg egyik fél nem támogatja, addig
következmények nélkül nem következhet be.
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Lengyel János képviselő:
Sokat járok ara a strandra, az út tönkretételét látom sajnos. Az Alsórét sok pénzt beleölt az
Önkormányzattal együtt, sokat fejlődött, akkor az volt, hogy a vendégforgalmat valamiféleképpen
csillapítani kellene, ebből jött, hogy legyen fizetős a strand. Tudom, hogy a szerződés nem erről
szól, de az Önkormányzatnak még így is sok pénzébe kerül. A szerződés arról szól, hogy 19 óra
után üzemeltetik a strandot, de ez nem működik.
Sörédi Györgyné képviselő:
Az is igaz, hogy a szerződés köt bennünket még évekig, ha kétoldalúan módosítanánk mindegyik
büféssel, látnák-e realitását?
Bór Ádám „Balcsi büfé” képviseletében: Nem.
Lengyel János képviselő:
Vagy parkoló díjat kell szednünk, de valamit ki kell találni.
Bór Ádám büfétulajdonos:
Időjárás függvényében is változik a helyzet, voltak extrém meleg időjárások, akkor hangsúlyosabb
helyzet. A forgalommal minden bizonnyal kell kezdeni valamit, de nem hiszem, hogy a strand
fizetőssé tételével megoldható lenne. Próbálkozások voltak behajtani tilos táblával, ennek
betartatása is feladat.
Domin Judit – „Balcsi büfé” képviseletében:
Nyilván nagyon sok pénzbe kerül a fenntartás, de a megépítés sem került kevés pénzbe és ez egy
hosszú távú dolog is lehet az önkormányzatnak, hisz amikor aláírtuk a szerződést, akkor abban az
is benne volt, hogy a büféknek is az önkormányzat lesz a tulajdonosa. Nagyon sok pénzbe került
és sok mindennek kellett megfelelni lépésről lépésre. Mindennek megfeleltünk, mert ez volt a
lehetőségünk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Meg kell oldanunk a parkolást, és nem olyan megoldással, amivel önöknek rosszabb lesz, mert az
önkormányzat bevételeit nagy részben a vállalkozók hozzák. Nem támadjuk Önöket, viszont meg
kell oldanunk a parkolást. Közösen az Önkormányzatnak, a vállalkozóknak és az egyesületnek a
legjobb megoldást kell találni, amire várjuk Önöktől is a javaslatokat.
Bór Ádám „Balcsi büfé” képviseletében:
Természetesen partnerek vagyunk, ez mindenkinek érdeke. Lehet, hogy nem a strandra való
bejutásért, hanem a parkolásért kellene díjat szedni. Talán vannak olyan üdülőegységek, ami
nagyobb autómennyiséget is be tudnak fogadni akár bizonyos pénzösszegért.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Az egyesület vezetősége és tagsága volt a kezdeményezője a strand fizetőssé tételének. Abból
indultunk ki, hogy a szerződés megkötésekor harcoltunk azért, hogy a strand maradjon szabad. Ez
idő közben változott, egyre szebbé tettük egyre vonzóbb lett az emberek részére, de nem kísérte
ezt utómunkálat. A megépített stég nem ennek az embertömegnek a befogadására alkalmas.
Szűkíteni kellene a létszámot, hogy arra bárki rámenjen. Javasoltuk sokszor, hogy a vizesblokk
legyen pénzdíjas. Mi sem ismertük a szerződést, ügyvéd úr leírta, miért nem lehet, tudomásul
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vettük. Kértünk egy embert, aki folyamatosan felügyelné a tisztaságot, ezzel az egy emberrel sok
mindent meg lehetne tenni – igaz, a strandolók létszámát nem lehet csökkenteni. Igaz az is, hogy
ez a strand nem ekkora létszám befogadására lett építve. Javasoltuk a Vak Bottyán strandra is,
hogy legyen térítésmentes, és legyen szolgáltatás, ami fizetős. Minden sérelmet félretéve, aki úgy
gondolja, hogy az egyesület csak rosszat akart volna, - ez nem így van. Ha valakit kijelölne a
Hivatal, hogy egész nap ott lenne a strandunkon, a közösségi helyiséget felajánljuk, hogy egész
nap igénybe veheti.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatok első részével egyetért, hogy a Hivatal az Alsóréti strandon üzemelő
büfések szerződését egyeztetve érvényt keressen a vállalkozók általi felvállalt kötelezettségekre, a
parkolóval kapcsolatban dolgozza ki a javaslatot és a szemétszállítási problémát hatóságilag oldjuk
meg, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
133/2013. (IV. 04.) határozata
1. A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az Alsóréti strandon
üzemelő büfések szerződését egyeztetve érvényt keressen a vállalkozók általi felvállalt
kötelezettségekre, a megfelelő szemételszállítást pedig hatóságilag kötelezze. A
parkolásra vonatkozó javaslatot dolgozza ki, és terjessze azt a bizottságok, illetve a
Képviselő-testület elé.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző

Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy megadjuk a tulajdonosi hozzájárulást az Alsóréti
Üdülőegyesület számára a nyúlvány legvégén (a fűzfánál), amennyiben megkapja az egyesület az
engedélyt a vízügyi igazgatóságtól, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem értett egyet a
javaslattal.

Vatics Erzsébet és Lengyel János képviselők az ülésről kimentek 19,25 órakor.
Jelen van: 4 fő képviselő, az ülés határozatképes.
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22.

A Balatonkenesei Rendőrőrs osztályállású rendőrőrssé történő alakulásáról tájékoztató
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a Balatonkenesei Rendőrőrs mögötti lakást ajánlja fel a
Képviselő-testület az őrsparancsnok részére.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatot támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
134/2013. (IV. 04.) határozata
A Képviselő-testület a Balatonkenesei Rendőrőrs osztály állású rendőrőrssé történő
alakulásával kapcsolatban a Balatonkenesei Rendőrőrs (8174 Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u.
7.) mögötti lakást ajánlja fel az őrsparancsnok részére lakhatás céljára.
Lengyel János képviselő az ülésre visszajött 19,30 órakor.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.

23.

Bánki Lajos közterület-használati tartozására részletfizetés kérése
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB és TÖT egyhangúlag elfogadásra javasolták a határozat tervezetet.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2013. (IV. 04.) határozata
közterület-használati díj tartozás részletfizetéséről
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1. A Képviselő-testület Bánki Lajos (1143 Budapest, Gizella u.12.) tulajdonában lévő
Balatonakarattya, Napfény pavilonsor 4. sz. pavilonra vonatkozó 2012. évi, 334.378.Ft összegű közterület-használati díj tartozására 6 havi részletfizetést biztosít.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős:
Határidő:

24.

Tömör István polgármester
2013. április 15.

Marton Dénes közterület-használati díj mérséklési kérelme
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB és TÖT egyhangúlag elfogadásra javasolták a határozat tervezetet.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
136/2013. (IV. 04.) határozata
közterület-használati díj mérsékléséről
1.

2.

A Képviselő-testület Marton Dénes (9400 Sopron, Győri u.5.) tulajdonában lévő
Balatonakarattya, Napfény parkoló 1. sz. pavilon közterület-használati díjának 1/3 részének
megfizetésétől eltekint, és a közterület-használati díj befizetésére 6 havi részletfizetést
biztosít.
Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős:
Határidő:

25.

Tömör István polgármester
2013. április 15.

Bagi Zoltán tulajdonában lévő építmény felajánlása megvételre
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Pénzügyi Bizottság támogatta a határozat tervezetet.
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Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
137/2013. (IV. 04.) határozata
Bagi Zoltán tulajdonában lévő épület vételi ajánlatáról
1. A Képviselő-testület Bagi Zoltán (5000 Szolnok, Szolnok Ispán krt. 1. VI/5.)
tulajdonában lévő Balatonakarattya, 3534/5 hrsz alatti ingatlanon, Bercsényi strand
területén található 39 m2 nagyságú üzlethelyiségre vonatkozó vételi ajánlattal nem
kíván élni.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a
döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

26.

2013. április 15.
Tömör István polgármester

Újrakezdés 2003. Kft. (képviseli: Hegedűs Gézáné) Elővásárlási jogról való lemondás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A Pénzügyi Bizottság egyhangú javaslata, hogy ne éljen elővásárlási jogával a Képviselőtestület.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint azzal, hogy nem kívánunk élni
elővásárlási jogunkkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
138/2013. (IV. 04.) határozata
a Balatonkenese, 3705/A hrsz-ú ingatlanon található üzlethelyiség elővásárlási jogáról
1. A Képviselő-testület az Újrakezdés Kft. (képviseli: Hegedűs Gézáné, 8174
Balatonkenese, Álmos vezér u.2.) tulajdonában lévő Balatonkenese, 3705 hrsz alatt
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található, 72 m2 nagyságú üzlethelyiségre vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván
élni.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a
döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

2013. április 10.
Tömör István polgármester

Vatics Erzsébet képviselő az ülésre visszaérkezett 19,40 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

27.

A KDOP-3.1.1./C-11-2012-0008 számú, „Élhetőbb környezetben… játszani is engedd
fiadat” című pályázat többletköltségének fedezéséről
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Sörédi Györgyné képviselő: Támogatom a hosszú távra történő megoldás érdekében.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Rosszak ezek a tervek is.
Tömör István polgármester:
Tavaly készültek a tervek, akkor még gyártották, ma pedig már nem, most álltak le a gyártással.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A helyi vállalkozót kizártuk, mert kétmillióval többe került volna, ennek a vállalkozónak pedig
ráteszünk másfél milliót?
Tömör István polgármester:
A helyi vállalkozó ugyanúgy nem kapta volna meg a követ, amiről most szavazunk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Pótmunka biztosításával a helyi vállalkozót olyan helyzetbe hozzuk, hogy ne nyerhessen.
Tömör István polgármester:
Azt javaslom, hogy vállaljuk be. Ezzel nem a vállalkozót tesszük gazdaggá, hanem esélyesebben
tudjuk megvédeni az oszlopainkat és a területet.
Kiss Tamás TÖT kültag:
Szerződés kötődött? Benne van, hogy mit kell megcsinálni? Ha benne van, hogy milyen műszaki
tartalommal, mennyiért vállalja, akkor meg kell csinálni. Különben ő fizet. Ragaszkodok ahhoz,
hogy a szerződésben foglaltakat tartassuk be. Ami aláírt szerződés, ahhoz ragaszkodjon az
önkormányzat - ha csak nem plusz műszaki tartalmat akar.
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Tömör István polgármester:
Igen, van szerződés, de a szerződésben nincs benne a piros szín, csak a típusa van leírva. Nem
gyártják, ami be lett árazva, 500 m2 lenne belőle még, de itt van 1100 m2 terület.
Sörédi Györgyné képviselő:
Ha vis maior helyzetnek fogjuk fel, legalább felezzük a problémának az összegét.
Farkas Sándor Részönkormányzat tag:
Egyetértek Tamással, hogy a szerződés a mérvadó. Nem értem, hogy nyertes pályázat után derül
ki, hogy vandálok ellen kell védekezni? Szerződéskötés előtt kellene ilyeneket tisztázni. 1.200 E Ft
szerződés ellen?
Tömör István polgármester: Visszavonom az indítványt.

28.

MÁV Zrt-vel egyeztetés kapcsán felvett jegyzőkönyv alapján erdészeti tervek
elkészíttetéséhez hozzájárulás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Tömör István polgármester:
Azért kellene a képviselő-testületi döntés, hogy a terveket sürgősséggel el tudjuk készíttetni. Aki
egyetért az erdőtelepítési tervdokumentációra történő ajánlat bekérésével, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
139/2013. (IV. 04.) határozata
Erdő tervek megkéréséről
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese 34 EZ erdőtervi jelű erdőrészlet
igénybevételével kapcsolatosan csereerdő létesítéséhez szükséges termőhelyfeltárási szakvélemény és erdőtelepítési kiviteli tervdokumentáció elkészítésére
ajánlatot kér be.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
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29.

Közvilágítás számlatartozás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Kérdések, hozzászólások:
Tömör István polgármester
Akiktől régebben a közvilágítási szolgáltatást kaptuk, azok túlszámláztak felénk. A szakértő
készített szakértői véleményt, ami alátámasztotta az önkormányzat álláspontját és egyeztetések
indultak, a szolgáltató nem kívánta felvállalni, és a szolgáltató lelépett, nem tudjuk, hol vannak.
Mindenkit becsaptak, akivel szerződésben álltak. 2011 végén értesítettek bennünket, hogy az EONnal felmondták a szerződést, így januártól áram nélkül maradtunk volna, miután másik
szolgáltatóval szerződtünk és ez a mai napig így van. Azóta pozitív irányba változott a
közvilágítás helyzete. A hivatalban most folyó vizsgálat a 11.672 E Ft tartozást függőben levő
tartozásnak értékeli – ami az is, – képviselő-testületi határozat kellene a számla kifizetésének
elzárkózásáról. Amikor a tárgyalások abba maradtak, ők is szakértőt akartak megbízni, de
megszakadt a kapcsolat. Olyan határozat kellene, hogy nem ismeri el az önkormányzat ezt a
tartozást.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Nyilvántartásunkban még mindig szállítói tartozásként szerepel több éve. Ez senkinek nem jó,
ezért szeretnénk a nyilvántartásból törölni. Arról dönthet a Képviselő-testület, hogy nem ismeri el
a tartozást és a nyilvántartásból törölje a Polgármesteri Hivatal.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy a határozat mellé csatoljuk az említett, önkormányzat álláspontját alátámasztó
szakértői véleményt és a határozatba is foglaljuk bele.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy – szakértői vélemény alapján - nem ismerjük el a tartozást, a
számlákat a Polgármesteri Hivatal törölje a nyilvántartásból, és a polgármester a szükséges
intézkedéseket tegye meg, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
140/2013. (IV. 04.) határozata
Számla nyilvántartásból történő törléséről
1. A Képviselő-testület az EC Multienergie Kft (8792 Zalavég, Dózsa Gy. u. 48.) által
Balatonkenese Város Önkormányzata felé kiállított alábbi számlák szerinti tartozást –
szakértői vélemény alátámasztásával - nem ismeri el:
2.
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Számla száma
2010/00416
2010/00511
2010/00512
2010/00415
2010/01169
2010/00659
2010/01168
2010/00749
2010/00653
2010/00750
Összesen:

Összege
2.101.026.- Ft
233.448.- Ft
2.101.026.- Ft
233.448.- Ft
2.101.026.- Ft
233.448.- Ft
233.448.- Ft
233.448.- Ft
2.101.026.- Ft
2.101.026.- Ft
11.672.370.- Ft.

3. A Képviselő-testület kéri a számlatartozások nyilvántartásból történő törlését, valamint
megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 20,15 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Lengyel János
képviselő
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