Szám: 12/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. május 21-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Kurucz Henrietta
Lengyel János
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
Hetyeiné Bors Ildikó
Jelen van továbbá:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

igazgatási csoportvezető

2 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 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
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 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
205/2013. (V. 21.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. május 21. napján
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Lengyel
János képviselőket jelöli ki.

Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirend
megtárgyalására azzal a kiegészítéssel, hogy a napirendek megtárgyalását követően tegyék meg a
„Csapadékvíz- elvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekt
projektmenedzsment tevékenységének ellátására beérkezett pályázatok felbontását. Kérdezi, van-e
további javaslat a napirendekre vonatkozóan?
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Lengyel János képviselő javasolja, hogy a strandüzemeltetéssel kapcsolatos szóbeli javaslatait
tárgyalják meg negyedik napirendként.
Tömör István polgármester kéri, hogy aki elfogadja a meghívóban feltüntetett napirendeket
kiegészítve negyedik napirendként a strandüzemeltetéssel kapcsolatos javaslatokkal,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
206/2013. (V. 21.) határozata
A Képviselő-testület 2013. május 21. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1.

„BALATONKENESE – BALATONAKARATTYA MAGASPARTFAL VÉDELME” CÍMŰ PÁLYÁZAT
KIVITELI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSE

2.
3.
4.

Tömör István polgármester
Előadó:
VIS MAIOR TÁMOGATÁS IRÁNT BENYÚJTOTT PÁLYÁZATHOZ HATÁROZATHOZATAL
Előadó:
Tömör István polgármester
ÖBÖL TV KFT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE
Előadó:
Tömör István polgármester
STRANDÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS JAVASLATOK
Előadó:
Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

„BALATONKENESE – BALATONAKARATTYA MAGASPARTFAL VÉDELME” CÍMŰ PÁLYÁZAT
KIVITELI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSE

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő: Súlyos összegnek tartom a tervezési költséget.
Farkas Sándor BART tag:
Generáltervezés volt, az a megállapodás született, hogy az önkormányzat megkéri az
engedélyeket. Elszámolási probléma nem lehet, mert ha megkérte az önkormányzat az
engedélyeket, akkor a tervezőknek pótolni kellett, amire 25 % tervezési díj visszatartva. Az
önkormányzat rendelte meg a generálterveket. Ha tervezési szerződésről beszélünk, akkor jó lett
volna látni a felhívást. Ha nem akarjuk a rosszul sikerült a településnek megfelelő tervezői
ajánlatot kapni, akkor jól megfogalmazott ajánlati felhívást kell megtenni. Ez azt feltételezi, ha van
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engedélye. Kérdezném még, hogy miért nem kaptam betekintési engedélyt az ügyiratba?
Tömör István polgármester: Kapsz betekintési engedélyt.
Farkas Sándor BART tag:
Nem kaptam, többször kértem írásban is. Március 11-i keltű az ajánlat, a másik kettő két hónappal
későbbi, a projekten betervezett tervezési díjjal egyösszegű az ajánlat, ez furcsa. Irreálisan magas, a
feladat pedig nem látszik belőle. Van gépészet, kertészet, holott a költségvetésben kizárólag gabion
támfalról beszéltek. Nehogy kiderüljön, hogy 40-50 %-kal többe fog kerülni. Egyértelmű feladat
kellene, hogy legyen a település érdekében.
Sörédi Györgyné képviselő:
Az I-Quadrat Hungária Kft ajánlatában részletezve lett, hogy mire adta. Mi az, ami hiányzik?
Farkas Sándor BART tag:
Engedélyekkel kapcsolatos elbírálásokat is tartalmaznia kell. Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia
kell pontosan a tervezői feladat-meghatározást. Kérdezem, hogy van-e ilyen?
Tömör István polgármester:
A Szécsi terveit adtuk be engedélyeztetésre. Ennek kell a kiviteli terveinek meglenni, nem tartottuk
fontosnak bővebb anyagot készíteni.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, legyen belefoglalva a szerződésbe, hogy mire kértük, milyen terveket kell készíteni.
Farkas Sándor BART tag:
A piaci árnak a többszöröse az ajánlat, irreálisan magas. Nincs építészet, csak statika an, aki látja az
engedélyezési dokumentációt, azt csak fel kell turbózni, ennyi lenne a feladat. Ehhez képest
nagyon magas az ajánlat.
Lengyel János képviselő: Tudjuk másra fordítani az összeget?
Tömör István polgármester: A tervezésre van elkülönítve.
Farkas Sándor BART tag:
A jegyzőkönyvben az szerepel, hogy a továbbtervezéshez hozzájárultak a Szécsiék, a hivatalban
meg kell ennek lennie. Aláírták 2012. decemberben, hozzájárultak a továbbtervezéshez minden
hozzájárulás nélkül.
Lengyel János képviselő:
Szerintem döntsünk erről, a BART-nak pedig joga lesz felülbírálni.
Farkas Sándor BART tag:
Közös pénzről beszélünk, az 1.800 E Ft a tervezési díj irreálisan magas!
Sörédi Györgyné képviselő:
Javaslom - akár rendkívüli ülésre is - visszahozni a kiírással együtt. Ha lehet lefelé faragni belőle,
akkor tegyük meg.
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Farkas Sándor BART tag: Mindenképp lehet.
Sörédi Györgyné képviselő: Mi a határideje?
Tömör István polgármester: Levethetjük napirendről, - aztán lesz valami a pályázattal.
Farkas Sándor BART tag:
Tarthatatlan, hogy ilyen rosszul megfogalmazott pályázati felhívás lett megírva. Én szeretném, ha
Akarattyán fejlődés lenne, - de aki előkészítette az anyagot, az a hibás.
Sörédi Györgyné képviselő: Vissza kellene hozni, úgy, hogy az ügyintéző is legyen itt.
Lengyel János képviselő: Főépítészi vélemény mindenképp kellene.
Farkas Sándor BART tag:
Javaslom, hogy a tervező kiválasztásában szülessen döntés, és ha a szerződés pontosításra kerül, a
véleményünket belefoglalhatjuk az ár kapcsán. És kérném, hogy a BART-nak beleszólása legyen és
a következő ülésen tárgyalhassunk. Az anyagba pedig szeretnék belelátni.
Tömör István polgármester:
Tehát a tervezői szerződés elkészítésében kérjük, hogy működjön közre a BART. Aki ezzel a
módosítással egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
207/2013. (V. 21.) határozata
„Balatonkenese-Balatonakarattya magaspartfal védelme” című pályázat kiviteli terveinek
elkészítéséről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003
azonosítószámú és „Balatonkenese-Balatonakarattya magaspartfal védelme című
pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervének elkészítésére megbízza az I-Quadrat Hungária
Kft-t (8200 Veszprém, Kádártai u. 27.) és a tevékenységet 1.800.000,- Ft + ÁFA Ft értékben
megrendeli. A költséget Balatonkenese Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése
terhére biztosítja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződéseket a benyújtott és
elfogadott árajánlatok alapján kösse meg és írja alá.
3. Megbízza a Balatonakarattyai Részönkormányzat Testületét, hogy a tervezői szerződés
elkészítésében működjön közre.
Határidő:
Felelős:

2013. május 22.
Tömör István polgármester
Németh Erzsébet
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2.

VIS MAIOR TÁMOGATÁS IRÁNT BENYÚJTOTT PÁLYÁZATHOZ HATÁROZATHOZATAL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
208/2013. (V. 21.) határozata
Vis maior támogatás iránt benyújtott pályázatról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: a 2013. 03. 14-én bekövetkezett szélsőséges időjárás miatt a
településen rekedt, illetve visszafordított személyeket a településen kijelölt befogadó
helyen kellett elhelyezni és ellátni.
A 711-es úton műszaki mentés (gépjárművek hóból való mentése) és hó-eltakarítás zajlott
2013. 03. 14-én és 2013. 03. 15-én.
2. A káresemény forrásösszetétele:
a) Gépjárművek és személyek saját gépjárművel történő hóból való mentése, a 711-es út
hó-eltakarítási költségének költsége:
466.600.- Ft
Ebből saját forrás:
139.980.- Ft
Vis maior támogatási igény:
326.620.- Ft
b) A településen rekedt és gépjárművekből mentett személyek ellátásának élelmiszer
nyersanyag költsége az iskolai tornateremben: 136.108.- Ft
Ebből saját forrás:
40.833.- Ft
Vis maior támogatási igény:
95.275.- Ft
c) A településen rekedt és gépjárművekből mentett személyek sportcsarnokban történt
elhelyezésének rezsiköltsége:
130.350.- Ft
Ebből saját forrás:
39.105.- Ft
Vis maior támogatási igény:
91.245.- Ft
d) A településen rekedt és gépjárművekből mentett személyek és a mentésben részt vevők
részére a HFU-950 frsz-ú gépjárművel történő ételszállítás üzemanyagköltsége: 9.995.Ft
Ebből saját forrás:
2.999.- Ft
Vis maior támogatási igény:
6.996.- Ft
3. A Képviselő-testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 18.)
önkormányzati rendeletében biztosítja.

5

4. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert az igénybejelentés
benyújtására.
Határidő:
Felelős:

3.

azonnal
Tömör István polgármester

ÖBÖL TV KFT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Tömör István polgármester:
Az Állami Számvevőszék felhívta a figyelmünket, hogy minden szerződést be kell vinni a
Képviselő-testület elé. Megyei Bíróság helyett Veszprém Járásbíróságra legyen módosítva ügyvéd
úr kiegészítése alapján a szerződés.
Sörédi Györgyné képviselő: A most meghozandó határozatot pedig be kell írni az 5. pontba.
Tömör István polgármester:
Aki ezzel a két kiegészítéssel támogatja az előterjesztés szerinti szerződést, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
209/2013. (V. 21.) határozata
Öböl TV Kft 2013. évi támogatásáról
1. A Képviselő-testület az ÖBÖL TV Kft-t (8174 Balatonkenese, Mikes Kelemen utca 8/5.;
Cg.j.szám: 19-09-503465; képviseli: Balázs Gyula ügyvezető) 2013. évre szóló támogatási
szerződését az alábbi kiegészítésekkel fogadja el.
a) A támogatási szerződés VI. (a szerződés megszűnése, záró rendelkezések) fejezetének
3./ pontjában szereplő Veszprémi Városi Bíróság helyett Veszprémi Járásbíróság legyen
szerepeltetve.
b) A támogatási szerződés VI. (a szerződés megszűnése, záró rendelkezések) fejezetének
5./ pontjában legyen szerepeltetve a jelen határozat száma, mint a polgármester
aláírására feljogosító határozat.
2. A képviselő-testület kikötésként rögzíti, hogy támogatott a támogatás felhasználásáról
legkésőbb 2014. január 15. napjáig köteles a Polgármesteri Hivatal jegyzője felé
hiánytalanul elszámolni. A pénzügyi elszámolás mellékleteként a számviteli előírásoknak
megfelelő kiegyenlített számlák hitelesített másolatát, illetve a kifizetést igazoló egyéb
dokumentumokat, számlát helyettesítő bizonylatokat a támogató részére a pénzügyi
elszámolás keretében kell átadni.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő:
Felelős:

4.

a támogatási szerződés aláírására: 2013. május 31.
elszámolást illetően: 2014. január 15.
Tömör István polgármester

STRANDÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS JAVASLATOK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Tervezek egy strandbejárást. Kérésem, hogy legyenek kioktatva a kassza kezelésével kapcsolatban
az alkalmazottak, hogy mit vár el tőlük a pénzügy, erről tájékoztatva legyenek.
Tömör István polgármester: Megbeszéljük és így fog lenni, javaslat elfogadva.
Sörédi Györgyné képviselő: A kamerák kerüljenek felépítésre, javaslom.
Farkas Sándor BART tag:
A Bercsényi lejárónál a MÁV helyreállítással kapcsolatban: jelezném, hogy a lemezeket otthagyták
a meglévő fáknál, a gyökere a fáknak a föld alatt el van vágva, és már meg vannak dőlve. A MÁV
szerint június 15-ig elkészülnek a kertépítésekkel is. Szó volt arról, hogy ezt terveztetni kell, de 3
hét múlva azt fogják mondani, hogy nem kaptak tervet. (Egy egybefüggő lemezfalról van szó,
egyszer csak ki fog dőlni - egyáltalán tudja a tervező, hogy támfalak vannak?)
Tömör István polgármester:
A tervező meg van bízva, megnézem, milyen stádiumban vannak a tervek. Menet közben
egyeztettek a MÁV-val, az Erdészettel és a Bányakapitánysággal.

III.
NAPIRENDEK UTÁN:

„CSAPADÉKVÍZ- ELVEZETŐ RENDSZER REKONSTRUKCIÓJA BALATONKENESE VÁROSÁBAN” CÍMŰ
PROJEKT

PROJEKTMENEDZSMENT

TEVÉKENYSÉGÉNEK

ELLÁTÁSÁRA

BEÉRKEZETT

PÁLYÁZATOK

FELBONTÁSA ÉS ISMERTETÉSE MEGTÖRTÉNT.
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 9,20 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

Hetyeiné Bors Ildikó
igazgatási csoportvezető

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Lengyel János
képviselő
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