Szám: 13/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 10-én 16,30 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
Miklós Péter
Lengyel János

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek

I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
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.
Az ülést megnyitja.
JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐK MEGVÁLASZTÁSA
Tömör István polgármester javasolja az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna
alpolgármestert és Miklós Péter képviselőt. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
210/2013. (VI. 10.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 10. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alpolgármestert és
Miklós Péter képviselőt jelöli ki.

TÁJÉKOZATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL
Lengyel János képviselő: Javaslom, hogy az ülés végén tárgyaljuk a tájékoztatót.
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Tömör István polgármester kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
211/2013. (VI. 10.) határozata
A Képviselő-testület a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztatást napirendek után
kívánja megtárgyalni.

STRAND TÉR TERVEKRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Tömör István polgármester:
Meg kell újítani a terveket, újra egyeztetni kell a közműszolgáltatókkal, korszerűségi
felülvizsgálatot kell végezni.

ÓVODA U. – NÉVTELEN U. (FŐ U. 6-8.) ÚTÉPÍTÉSI TERVEKRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Tömör István polgármester:
Most kaptam meg a tervet, ami a Közútkezelővel egyeztetve van, ezt felnagyíttatjuk és a
Képviselő-testület elé tárjuk.

RENDŐRSÉG KÉRÉSÉRE TRAFFIPAXOK ELHELYEZÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÁS
Tömör István polgármester:
Itt van jelen az ülésünkön rendőrkapitány úr, a traffipaxok helyének a kérdését ismertetni fogja.
További rendőrséggel kapcsolatos javaslatok: mivel osztály jogállású lett a kenesei rendőrőrs, a
kenesei őrs épületével kapcsolatos javaslat, illetve támogatás nyújtása az őrsparancsnok részére,
hogy Balatonkenese közigazgatási területén tudjon lakhatáshoz jutni.
Tömör István polgármester ezt követően kéri, hogy akinek a napirendekkel kapcsolatban javaslata
van, tegye meg.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom felvenni 23-as napirendnek Juscsák György lakossági kérelmét, 24-es napirendként a
mentőállomás terveinek a megtárgyalását, illetve 25-ös napirendként az Alsóréti Üdülőegyesület
folyamatban lévő ügyeit. Javaslom továbbá, hogy a Tátorján Szociális – Szolgáltatóház Kft ügyeit
tárgyaljuk az ülésünk elején.
Miklós Péter képviselő:
Jelezném, hogy volt egy beadványunk, ami a képviselő-testületi ülések kezdési időpontjára
vonatkozott, javasolnám, hogy az utolsó napirendek között tárgyalhatnánk.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Az imént említett, Juscsák György kérelmét nem ismerem. Az Alsóréti Üdülőegyesület kérdésében
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már volt képviselő-testületi döntés, ha azóta nem változott, akkor el kell utasítani a napirendre
vételt. A képviselő-testületi ülések kezdési időpontjának változtatása miatt SZMSZ módosításra
vonatkozóan hozhat határozatot a Képviselő-testület, hogy a 16 óra helyett 17 órai kezdésről a
következő ülésre a rendeletmódosítást készítsük elő.
Tömör István polgármester:
Jelzem, hogy az imént pluszban javasolt napirendeket előkészítetlenül vesszük fel napirendre, ha
úgy dönt a Képviselő-testület. Aki a javaslatokkal kiegészítve egyetért a forgatókönyvben
feltüntetett napirendekkel, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
212/2013. (VI. 10.) határozata

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

A Képviselő-testület 2013. június 10. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó:
rendőrkapitány, őrsparancsnok
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft közhasznúsági jelentése
Előadó:
Tömör István polgármester
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft I. negyedévi pénzügyi helyzetéről beszámoló
Előadó:
Tömör István polgármester
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft ügyvezetői álláshelyének pályázati kiírása
Előadó:
Tömör István polgármester
Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
Előadó:
Polgárőrség elnöke
A város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók
Előadó:
háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos
Beszámoló a csecsemővédelem helyzetéről
Előadó:
védőnő
Tájékoztató a központi ügyeleti rendszer működéséről
Előadó:
egészségügyi szolgáltató
Tájékoztató a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről
Előadó:
kuratórium elnöke
Civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolója 2012. évről
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet megalkotása. Vagyonmérleg értékelése.
Előadó:
Tömör István polgármester
Közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása
Tömör István polgármester
Előadó:
Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló 11/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
2013. évi közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
Tömör István polgármester
Előadó:
Társulási megállapodások felülvizsgálata
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16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.

Előadó:
Tömör István polgármester
LEADER pályázat beadása
Tömör István polgármester
Előadó:
„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” c. pályázathoz
projektmenedzsment alkalmazása
Előadó:
Tömör István polgármester
Iskola szakszolgálati feladatok átszervezése, alapító okirat módosítása
Előadó:
Tömör István polgármester
Iskola használati szerződés
Előadó:
Tömör István polgármester
Alapító Okirat módosítás – Közművelődési Intézmény és Könyvtár
Előadó:
Tömör István polgármester
Alapító Okirat módosítás – Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
Előadó:
Tömör István polgármester
Településrendezési terv módosítása, eljárásának lefolytatására megbízandó cég
kiválasztása iránti képviselői indítvány
Előadó:
Tömör István polgármester
Juscsák György kérelmének megtárgyalása
Mentőállomás terveinek megtárgyalása
Alsóréti Üdülőegyesület folyamatban lévő ügyeinek megtárgyalása
PR-Telecom Zrt támogatási szerződése
Tömör István polgármester
Előadó:
Öböl TV Kft támogatási kérelme
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tagok tiszteletdíja
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) döntéseinek megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonkenese, 3531/3. hrsz-ú településvédelmi erdő terv szerinti tisztítása
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonkenesei Sportcsarnok – térelválasztó falra beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonkenesei Általános Iskola - 5. sz. tanterem padlósüllyedésére beérkezett
árajánlatok megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Térfigyelő kamerarendszer bevezetése (Vidikon Kft)
Előadó:
Tömör István polgármester
MTG Metro Gratis Kft. együttműködési javaslata
Előadó:
Tömör István polgármester
Vételi szándék a Balatonkenese 533/19 hrsz-ú ingatlanból 514 m2 területrészre
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatoni Szálláshelyek Kft területbérleti kérelme - MÁV Gyermeküdülő előtti
területrész
Előadó:
Tömör István polgármester
Sportcsarnok bérleti díjával kapcsolatos észrevétel
Előadó:
Tömör István polgármester
Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet szerződése
Tömör István polgármester
Előadó:
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39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

MED-SPIRIT Bt. eszköztámogatási kérelme
Előadó:
Tömör István polgármester
Szabó Tamás – közterület-használati díj és földhasználati díj tartozásra részletfizetés
kérés
Előadó:
Tömör István polgármester
Nagy Béláné – közterület-használati díj és fölhasználati díj tartozásra részletfizetés kérés
Tömör István polgármester
Előadó:
Pólya Lajosné – közterület-használati díj tartozásra részletfizetés kérés
Előadó:
Tömör István polgármester
Horváth Ágnes lakásbérleti szerződés meghosszabbítás
Előadó:
Tömör István polgármester
Kelet-Balatoni Borlovagrend által szobor elhelyezéshez látványterv
Előadó:
Tömör István polgármester
Jurcsó János projekttámogató nyilatkozat iránti kérelme (Kenese-rendezvény Szociális
Szövetkezet)
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatoni Hajózási Zrt. – EAST-TRADE Kft. szerződés
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatoni Hajózási Zrt. részvény felajánlás - Keszthely
Előadó:
Tömör István polgármester
Kacsaetető automata kihelyezése a Parti sétányon
Előadó:
Tömör István polgármester
Kérelem termelői piac kialakítására
Előadó:
Tömör István polgármester
Erzsébet táborhoz kérelem (TSZSZI)
Előadó:
Tömör István polgármester
Képviselő-testületi
ülések
kezdési
időpontjának
megváltoztatása
ügyében
rendeletmódosítás előkészítésére vonatkozó megbízás

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
dr. Szabó János rendőrkapitány:
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a jelenlevőket. Fontosnak tartom elmondani, hogy a
tavalyi évben is elsődleges cél volt a bűnmegelőzés, a közrend megtartása. Bűnügyi
vonatkozásban: rendészettel szoros összefüggésben sikerült fenntartani Balatonkenese város
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vonatkozásában is a rendet, javuló tendenciát mutatnak a bűnüldözés tekintetében a számok, amit
szeretnénk fenntartani, vagy javítani. Biztos, hogy Önök előtt ismert, hogy osztály jogállású őrssé
vált a balatonkenesei rendőrőrs. Az ehhez szükséges alkalmazottat elhelyezni csak úgy lehet, hogy
megfelelő emberi körülményeket kell biztosítani. Ehhez kérném a segítségüket. Építésszel
átnéztük az épületet, falak felhúzása lenne szükséges, valamint a fegyvertartás új szabályaihoz is
igazodnia kell az épületnek. Mindenképp szükség van erre az épületre, ehhez kérem a
segítségüket, ami szeptemberben kell, hogy megvalósuljon. Kérném még, hogy amennyiben tudják
a leendő őrsparancsnok lakhatásához százalékos formában szíveskedjenek megállapítani a
segítséget. A traffipaxokkal kapcsolatban: egyetlen helyszínnel van gond: az Enyingi út 35 előtt.
Felvetődött ez a probléma, és kérdés, gondolják-e Önök, hogy ezt a helyet fenntartsuk? Szeretném
megkérdezni, mivel panasz érkezett ezzel a helyszínnel kapcsolatban. Remélem, hogy érezhető a
változás, amire korábban ígéretet tettem.
Miklós Péter képviselő:
Szeretném jelezni, hogy a Fő utca és Berek utca sarkánál, a kereszteződéstől 2-3 méterre és a
sövény mellett, nem észrevehető helyen áll a sebességmérő autó, amit már több esetben
tapasztaltunk.
dr. Szabó János rendőrkapitány:
Kérem, hogy amikor először tapasztalnak ilyen helyzeteket, hívjanak fel és rendezzük a problémát.
Miklós Péter képviselő:
Jelezte rendőrkapitány úr, hogy az őrsparancsnok részére, aki idejön Kenesére, százalékos
támogatást kérnek. Milyen százalékra gondolt? A BM-től nem kapnak erre támogatást? –
Gondolok itt arra, hogy ha a Minisztérium osztály jogállásúvá minősíti az őrsöt, akkor
feltételezhetően kiegészítést is ad hozzá.
dr. Szabó János rendőrkapitány:
Nem kapunk támogatást. Ha az őrsparancsnok bérel egy házat, akkor annak a lakbérnek a
százalékára gondoltam. A Főkapitányság vonatkozásában pedig nem a vezetőket részesítik
elsősorban támogatásban, hanem a kezdőket próbálják segíteni ezzel.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Szeretném megköszönni a tavalyi jelenlétüket az Üdülőben, a kamerákkal kapcsolatos gyors
intézkedést is köszönjük. Negatív tapasztalatként említeném meg, hogy bejelentettük három
kamera ellopását, az időpontot is meghatároztuk, - elmentem a kenesei rendőrőrsre, de nem
tudtam beszélni velük, ezért küldtem Önnek a levelet. Ha Kenesén nem veszik fel a telefont, nem
lehetne átirányítani a telefont olyan helyre, ahol fel is veszik? (Ezt a lopást elutasították azzal, hogy
a 450 E Ft ma 37 E Ft-ba kerül, így nem nyomoznak ebben az ügyben. Ezért én nem zártam volna le
ezt az ügyet.)
dr. Szabó János rendőrkapitány:
Az ügyelet mobilszámát is meg fogom adni, valamint a 112-es számot kell hívni.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, aki elfogadja a közbiztonságról szóló beszámolót az
előterjesztés szerinti tartalommal, 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
213/2013. (VI. 10.) határozata
Közbiztonságról szóló beszámolóról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság
helyzetéről szóló, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által készített, a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenysége tárgyában készített beszámolót
megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintettet értesítse.
Felelős: Tömör István polgármester
Határidő. azonnal

20.

Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft közhasznúsági jelentése
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Javaslatok:
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság továbbtárgyalásra javasolta az ügyet a Képviselőtestületnek.
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolta a közhasznúsági jelentést.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a Tátorján Kft közhasznúsági jelentését 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
214/2013. (VI. 10.) határozata
Tátorján Kft közhasznúsági jelentéséről
1. A Képviselő-testület a Tátorján Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) 2012. évi
közhasznúsági jelentését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester
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21.

Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft I. negyedévi pénzügyi helyzetéről beszámoló
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság továbbtárgyalásra javasolta az ügyet a Képviselőtestületnek.
Pénzügyi Bizottság tudomásul vette a negyedéves beszámolót.
Novák Éva Tátorján Kft megbízott vezető:
Elkészítettem a táblázatot, amiről polgármester urat tájékoztattam, illetve későbbiekben a
Képviselő-testületet. A Kft taggyűlés összehívásra került és javasolta, hogy a Kft törzstőkéje
visszapótlásra kerüljön – illetve, a 2013. évre megítélt támogatásból hátralévő összeget, a 6 M Ft
kifizetését hozzuk előre. A hiány egyre szebben fogyogat, májusban egy összegben megkaptuk a
támogatás összegét és a szállítói tartozásokat ki tudtuk egyenlíteni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Korábbi ülésen az hangzott el, hogy ezt a Kft-t így, ebben a formában nem tudja tovább
finanszírozni az Önkormányzat. Ez valami miatt nem sikerült, határidőben nem tudtuk tárgyalni.
Az átszervezésre szükség van, át kell szervezni, természetesen ezt itt ebben a helyzeten nem
tudjuk tárgyalni, egy külön képviselő-testületi ülésre kellene előterjeszteni. Szükségesnek látja a
Képviselő-testület olyan megoldást találni, ahol a gyerekek nem kerülnek nehéz helyzetbe.
Előfordulhat, hogy nem lesz Kft, több variáció van, de az a véleményem, hogy nem készültünk fel
ebből erre az ülésre. A legjobb megoldást meg kell találni, úgy gondolom, hogy még júniusban
meg kell tárgyalnunk.
Tömör István polgármester:
A Tátorján Kft 10 M Ft támogatást kap, e felett a normatívát, és egyéb bevételeket. Ezzel a
pénzügyi gonddal pedig most vagyunk kénytelenek szembesülni, erről nem kapunk tájékoztatást
ez idáig. A NAV és MÁK fele fennálló tartozásokkal kapcsolatban most jönnek ide és a Kft
tulajdonosa pedig 97 %-ban az önkormányzat, - ez tarthatatlan és megengedhetetlen, hogy ne
kapjunk megfelelő tájékoztatást. A szakmával nincs gond, de a milliókat most elő kell teremteni és
az egész lakosság zsebéből kellene előteremteni.
Balázsné Tóth Etelka Pénzügyi Bizottság kültag:
A Felügyelőbizottság sem jelezte a problémát. A NAV rögtön inkasszózni fog, - ha meg akarjuk
menteni, akkor csak úgy lehet, hogy az összes adósságot kifizetjük. Közel 6 milliós az adósság.
Egyébként nem olyan veszteséges a bölcsőde, mint amilyennek hittük, 2.700 E Ft körüli összeg
volt, amivel pótolni kellene, - a családi napközi nem veszteséges. Nagyon sokat visz el a működési
költség és nagyon nagy hiány a Mókuska Bölcsődéből jött, ami bezárásra került. Még mindig
annak a levét isszuk, hogy közös pályázatot nyújtottunk be, amiért Kenese keményen fizetett
Papkeszi és Berhida gyerekeiért. Megjegyezem, véleményem szerint ilyen Felügyelőbizottságot
nem szabad megválasztani, amiben egyetlen pénzügyi szakember nincsen. Javaslom, hogy az
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ügyvezetői állásra ne írjanak ki pályázatot, mert meggyőződésem, hogy az ügyvezető mindent
meg fog tenni azért, hogy kikerüljenek az adósságból, de mindent egyedül nem fog tudni
megtenni. Munkabért spórolunk, igazából a játszóház és a játékvár, ami nem hoz megfelelő
jövedelmet. Elmúlt ülésen is volt tiltakozás az ellen, hogy kérjünk térítési díjat a strandi
szolgáltatásért, de úgy gondolom, hogy kellene. Meg kellene vizsgálni, hogy ha adunk egy
összeget, meddig lesz elég. El kell gondolkodni azon, hogy a bölcsődei ellátásokért járuljanak
hozzá a szülők. Nem irreális térítési díjakra gondolok, és nem bántásból mondom. Valahol egy
szemléletváltásra lenne szükség – egy kalap alá véve az óvodai bölcsődét is ezzel. Ha megszavazza
a Képviselő-testület a hatmilliót – amit feltétel nélkül nem lehet -, és jó, ha szeptember végéig elég
lesz.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Az ÁSZ vizsgálatot tartott, már most jeleztek néhány dolgot. Megállapították, hogy az
Önkormányzat számára veszélyt jelent ennek a Kft-nek a támogatása olyan feladatra, amit az
önkormányzat nem vállal. Pénzügyi szempontból már javaslatokat dolgoznak ki, de
megállapították, hogy az Önkormányzat ezt a fajta gazdálkodást ne kövesse. (Ha úgy hozza meg
döntését a Képviselő-testület, akkor amire az ÁSZ által készített jegyzőkönyv elkészül, már
okafogyottá is válhat a probléma.)
Tömör István polgármester:
Elhangzott javaslatként, hogy egy következő ülésen tárgyaljuk a Tátorján Kft ügyét, én is úgy
gondolom, hogy egy rendkívüli ülésen volna előnyös ezt az egy ügyet megtárgyalni.
Kérem, aki a határozati javaslat szerint az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal tudomásul
veszi a Tátorján Kft 2013. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
215/2013. (VI. 10.) határozata
Tátorján Kft I. negyedévi pénzügyi beszámolójáról
1. A Képviselő-testület a Tátorján Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) 2013. I.
negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester

Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, hogy az említett rendkívüli ülés időpontját határozzuk meg. Szeretném, hogy beszéljük
meg, mikor térünk erre vissza.
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Miklós Péter képviselő: Javaslom, hogy a következő napirendnél térjünk ki erre.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Egyetértek.

4.

Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kft ügyvezetői álláshelyének pályázati kiírása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Pénzügyi Bizottság levette napirendjéről az ügyvezetői pályázati kiírást és kezdeményezte a
Tátorján Kft végelszámolásának megindítását.
Tömör István polgármester:
Javaslom az ügy napirendről történő levételét és javaslom a jövő hét csütörtökön, 2013. június 20án 17 órakor az összes Tátorján Kft-hez kapcsolódó téma megtárgyalását. 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
216/2013. (VI. 10.) határozata
Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetői álláspályázatáról
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői állás betöltésre vonatkozó pályázatkiírás
megtárgyalását leveszi napirendjéről.
2. A Kft-hez kapcsolódó ügyeket 2013. június 20-án 17 órától tartandó rendkívüli ülésén
kívánja megtárgyalni.
3. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

2013. június 20.
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester szünetet rendel el 18,00 órától.
A szünetet követően a Képviselő-testület 18,30 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
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2.

Tájékoztató a Polgárőrség tevékenységéről
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja a Polgárőrség által készített
beszámolót, kézfeltartással szavazzon. Javaslom továbbá a Polgárőrség részére a Képviselő-testület
köszönetének kifejezését a településen végzett munkájukért.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
217/2013. (VI. 10.) határozata
Polgárőrség beszámolójáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság
helyzetéről szóló, a Polgárőrség által készített beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja, valamint köszönetét fejezi ki a településen végzett
munkájukért.
2. A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a
Polgárőrség vezetőjét értesítse.
Felelős:
Határidő:

3.

Tömör István polgármester
azonnal

A város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolók
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolókat.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a város egészségügyi helyzetéről szóló beszámolókat, kézfeltartással szavazzon.

11

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
218/2013. (VI. 10.) határozata
Egészségügyi helyzet beszámolókról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok,
gyermekorvos és fogorvos által készített beszámolókat a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester

4.

Beszámoló a csecsemővédelem helyzetéről
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a csecsemővédelem helyzetéről szóló beszámolót, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
219/2013. (VI. 10.) határozata
Csecsemővédelem helyzetéről szóló beszámolóról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő által készített,
csecsemővédelem helyzetéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester
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5.

Tájékoztató a központi ügyeleti rendszer működéséről
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
A jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal aki elfogadja a központi ügyeleti rendszer
működéséről szóló beszámolót, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
220/2013. (VI. 10.) határozata
A központi ügyeleti rendszer működéséről szóló beszámolóról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi
Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft (Balatonalmádi) által
készített, a központi ügyeleti rendszer működéséről szóló beszámolót a jegyzőkönyv
melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester

6.

Tájékoztató a Balatonkenese Városért Közalapítvány működéséről
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a Balatonkenese Városért Közalapítvány beszámolóját, 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
221/2013. (VI. 10.) határozata
Balatonkenese Városért Közalapítvány beszámolójáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Városért
Közalapítvány működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Tömör István polgármester
Határidő:
azonnal
7.

Civil szervezetek szakmai és pénzügyi beszámolója 2012. évről
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolókat.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Az üdülőközösség elég nagy létszámmal van jelenen Akarattyán és Kenesén is, ezért kérjük,
vegyék figyelembe azokat a dolgokat, ami az üdülőkre vonatkozik, ami az együttműködő munkát
szolgálja és nem az ellenségeskedést. Rossz és passzív a hozzáállást tapasztalok a Képviselőtestület részéről.
Miklós Péter képviselő:
Korábban felmerült, hogy a Labdarúgó Klub nem számolt el teljesen a 2,5 M Ft összegű
támogatással. A Pénzügyi Csoportot megkérdeztem, és azt mondták, hogy ennek az az oka, hogy
nem kaptuk meg teljes egészében a Labdarúgó Klub vezetőjétől beérkezett számlák sorát. A
Polgárőrség beszámolója is hiányos volt, csak 350 E Ft-ról szólt az elszámolás.
Tömör István polgármester:
Ismereteim szerint a Polgárőrség elszámolt, lehet, hogy hiányos az anyag. Arról van információm,
hogy az összes civil szervezet elszámolt a motorosok kivételével. Ha meg tudjuk előlegezni a
Polgárőrségnek a bizalmat, kérdezem, hogy aki civil szervezetek pénzügyi beszámolóját az
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
222/2013. (VI. 10.) határozata
A civil szervezetek pénzügyi beszámolójáról
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1. A Képviselő-testület az alább felsorolt civil szervezetek, támogatottak - 2012. évben az
önkormányzat által nyújtott támogatásról szóló - pénzügyi beszámolóját az előterjesztés
melléklete szerinti tartalommal elfogadja:
a) MED-SPIRIT Bt
b) Balatonkenesei Állatvédő Egyesület
c) Balatoni Futár Bt.
d) Gulyás Gergő
e) Kari-Ka Lada Team
f) Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Plébánia
g) Magyar Nordic Walking Akadémia
h) Medicopter Alapítvány
i) dr. Németi Sándor (Kenese-Med Kft.)
j) Nyugdíjas Klub Balatonakarattya
k) Nők a Balatonért Egyesület
l) Pilinszky János Általános Iskola Diákönkormányzata
m) Pilinszky Irodalmi Színpad
n) Rády Diáksport Egyesület
o) Református Egyházközség Presbitériuma
p) Szivárvány Népdalkör
q) Tátorján Nyugdíjasklub
r) Tipegő Klub
s) Táncos Gábor
t) Töreky Balázs
u) Thury Dent Kft.
v) MED-BIANCO Bt.
w) 2008 Balatonkenese Labdarúgó Club
x) ÖBÖL Tv Kft.
y) Rákóczi Szövetség
z) Polgárőr Egyesület
aa) Magyarok Nagyasszony Plébánia Katitasz Csoportja
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a civil
szervezet képviselőjét értesítse.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal

Tömör István polgármester:
Aki a civil szervezetek szakmai beszámolóját elfogadja az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
223/2013. (VI. 10.) határozata
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A civil szervezetek szakmai beszámolójáról
1. A Képviselő-testület az alább felsorolt civil szervezetek 2012. évi tevékenységéről szóló
szakmai beszámolóját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja:
a) Szivárvány Népdalkör
b) Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület
c) Balatonkenesei Horgász Egyesület
d) Balatonkenese Sport Club
e) Rády Diáksport Egyesület
f) Tátorján Nyugdíjasklub
g) Karitasz Helyi Szervezete
h) Tipegő Klub
i) Balatonkenesei Állatvédő Egyesület
j) Kelet-Balatoni Borlovagrend
2.
A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a civil
szervezet képviselőjét értesítse.
Felelős:
Határidő:

8.

Tömör István polgármester
azonnal

Balatonkenese Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
zárszámadási rendelet megalkotása. Vagyonmérleg értékelése.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
TÖT és PÜB javaslat:
A zárszámadást és a vagyonmérleget elfogadásra javasolták a Képviselő-testületnek.
Farkas Sándor BART tag:
Megjegyezném, hogy a 330 milliós tervezett beruházási költségről egyetlen mondat szól az
anyagban. Ehhez a jelentős tervezett összeghez képest mindössze 10 %-os százalékos a teljesítés, úgy gondolom, legalább némi magyarázattal alá kellett volna támasztani.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, aki elfogadja a 2012. évi gazdálkodásról szóló
beszámolót, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
224/2013. (VI. 10.) határozata
az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról
A Képviselő-testület a Balatonkenese Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról
szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Tömör István polgármester:
A rendelettervezet elfogadásával aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4 IGEN SZAVAZATTAL, 1 NEM SZAVAZATTAL, 1 TARTÓZKODÁS MELLETT
MEGALKOTTA

12/2013. (VI. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A 2012. ÉVI PÉNZÜGYI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL.

Tömör István polgármester:
A vagyonmérleg értékeléséről szóló határozat tervezettel aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
225/2013. (VI. 10.) határozata
Vagyonmérleg értékeléséről
1. A Képviselő-testület a 2012. évi vagyonmérleg értékeléséről készített előterjesztést és
mellékleteit elfogadja és jóváhagyja.
2. A határozat mellékletét képezi a 2012. évi vagyonmérleg értékelése.

9.

Közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet megalkotása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
TÖT és PÜB javaslat:
Az alábbi módosításokat tették a bizottságok a rendelettel kapcsolatban:
-

a rendelet 1. mellékletének 3. sora legyen törölve (film- és televíziós felvétel díja)
a rendelet 1. mellékletének 14. a) pontjába a Széchenyi park is legyen felvezetve
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-

a rendelet 1. mellékletének 18. pontjában a strandok területbérleténél 4 m2-ig legyen
meghatározva a 3.300.- Ft
a rendelet egészüljön ki az alábbiakkal:
„Nem adható ki közterület-foglalási engedély a strand területén olyan tevékenységre,
amely során olyan eszközök kerülnek kitelepítésre, amely a strand esztétikai értékét
rontja.”

Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslata volt még a Kulturális Bizottságnak, hogy az önkormányzati rendezvényekre kitelepülő
helyi vállalkozások 50 % kedvezményt kaphassanak a közterület-foglalási díjból.
dr. Nánássy Elek jegyző
Aggályomat fejezem ki a vállalkozások székhelyük alapján történő különbségtétel miatt.
Lengyel János képviselő:
A rendelettervezet 24. §-ába az Alsóréti Strandot is bele kellene venni, úgy gondolom.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
A vízi állások szárazföldi csatlakozása mire vonatkozik? (A 16-os a táblázatban.) Négyzetmétert
nem veszünk igénybe, csupán a partig jutunk el, ami a Vízügyi Igazgatóság területe. A
mederhasználati díj tizede ennek. (6 hónapra fizetek 40 E Ft-ot, hogy tíz cm-re érintettem a partot?)
Tömör István polgármester:
Ez egy eszmei érték, ami nem csak az Alsóréti Strandot érinti. Vízi állás létesítést akkor
engedélyeznek, ha a terület tulajdonosával szerződés van.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Nem kibújni szeretnék a fizetés alól, de az egyesületi pénzből fizetjük, de nem csak az egyesület
használja. A havi díjat is sokallom. A civil szervezeteket így szokták támogatni, hogy nem vetnek
ki adókat külön.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Ha közösségi célokat szolgál, bárki használhatja, akkor ki lehet venni a rendelet hatálya alól. Ha
nonprofit szervezet, működteti közösségi célra, amit bárki ingyenesen használhat, akkor
mentesülhet a közterület-használati díj megfizetése alól. Ha a Képviselő-testület így dönt, akkor a
rendeletben egy külön paragrafusban szerepelhetnek a mentességek.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja az elhangzott, és írásban a forgatókönyvben szereplő módosításokat a
rendelettervezetre vonatkozóan, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
226/2013. (VI. 10.) határozata
Közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet megalkotásáról
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A Képviselő-testület a közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet tervezethez az
alábbi kiegészítéseket, módosításokat teszi:
-

-

-

a rendelet 1. mellékletének 3. sora legyen törölve (film- és televíziós felvétel díja)
a rendelet 1. mellékletének 14. a) pontjába a Széchenyi park is legyen felvezetve
a rendelet 1. mellékletének 18. pontjában a strandok területbérleténél 4 m2-ig legyen
meghatározva a 3.300.- Ft/nap összeg
a rendelet egészüljön ki az alábbiakkal:
„Nem adható ki közterület-foglalási engedély a strand területén olyan tevékenységre,
amely során olyan eszközök kerülnek kitelepítésre, amely a strand esztétikai értékét
rontja.”
a rendelet egészüljön ki az alábbi kedvezmény nyújtásával:
„Az önkormányzati rendezvényekre kitelepülő balatonkenesei székhelyű vállalkozók a
közterület-használati díj összegéből 50 % kedvezményben részesülnek.”
a rendelet 24. §-a egészüljön ki az Alsóréti strand felsorolásával.
a rendelet egészüljön ki az alábbi, 24. §-hoz kapcsolódó mentesség nyújtásáról szóló
paragrafussal:
„A bérleti díj alól mentességet kap az a nonprofit szervezet, aki térítésmentesen
biztosítja közösségi célra a közterületen a nonprofit szervezet által létesített vízállást.”

Tömör István polgármester:
Aki a közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelettervezetet a módosításokkal együtt
elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

13/2013. (VI. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL.

10.

Balatonkenese Város nemzeti vagyonáról szóló 11/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
TÖT és PÜB egyhangú javaslat: Elfogadásra javasolták a bizottságok a rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottságok javaslatának megfelelően a rendelettervezetet támogatja, kézfeltartással
szavazzon.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

14/2013. (VI. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
BALATONKENESE VÁROS NEMZHETI VAGYONÁRÓL SZÓLÓ
11/2013. (IV: 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

11.

2013. évi közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
TÖT és PÜB egyhangú javaslat:
Elfogadásra javasolták a bizottságok a vagyongazdálkodási tervet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja az előterjesztés szerinti tartalommal az Önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
227/2013. (VI. 10.) határozata
Közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási tervről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

12.

Tömör István polgármester
azonnal

Társulási megállapodások felülvizsgálata
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
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Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a társulási megállapodás
módosítását.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Jelezni szeretném, hogy nem csak a Kippkopp Óvodának, hanem a szociális társulásnak is
készítettünk elő társulási megállapodás módosítást, ami is azért került most kiosztásra, mert a
Kormányhivatal részéről mostanra tudták átnézni. Szükséges a megállapodás módosítást
megtenni, mert a későbbiekben csak jogi személyiséggel rendelkező társulások lesznek jogosultak
állami normatívát lehívni.
Kurucz Henrietta képviselő: A társulási tanács elnöke ki lesz?
dr. Nánássy Elek jegyző:
A szociális társulásban száz szavazati egység van összesen, minden társulási tanács tagnak annyi
szavazata van, amennyi hozzájárulást fizetnek a társulás fenntartásához. A társulás fogja
finanszírozni az intézményt, ami jelentős többlet adminisztrációt fog jelenteni a hivatal számára.
Az tanács költségvetésének 2 %-a ezekre a többletkiadásokra fordítódik.
Kurucz Henrietta képviselő:
Volt társulási szerződésünk korábban is, és volt olyan önkormányzat, aki fizetett, és volt, aki nem.
Úgy gondolom, úgy lenne igazságos, ha mindenki ugyanannyit fizetne, mivel minden település
ugyanolyan színvonalú szolgáltatást fog igénybe venni, ezért a társulási szerződésbe az
összegszerűségét is le kellene fektetni.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A társulási szerződésnek készül egy melléklete, egy azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó
levél. A társulás költségvetését nem lehet úgy elfogadni, hogy az állami normatíva mindent fedez.
Ha valaki nem hajlandó semmit sem fizetni, akkor az arra a területre eső állami normatíván kívül
más szolgáltatásra ne tartson igényt. Tehát a szolgáltatás csökkentésével fog járni. Ha mégis fizetni
kell valamit helyette, akkor a felhatalmazó levél alapján azonnali beszedési megbízást lehet
érvényesíteni az adott településre.
Miklós Péter képviselő:
Tudjuk, hogy a normatíva nem elég. „De tíz emberhez tíz plusz részt kell hozzátenni, öt emberhez
öt részt.”
Kurucz Henrietta képviselő: „Fejpénzként” gondoltam én is az összegszerűség meghatározását.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ahány fő igénybe veszi, annyira fizessék meg. Igénybe fogják venni, járuljanak hozzá - tehát ahány
fő igénybe veszi, annyira kapjuk meg a kiegészítést.
Kurucz Henrietta képviselő:
Az intézmény fenntartásával kapcsolatos plusz költségeket nem vállaljuk fel más
önkormányzattól. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy mástól átvállaljunk súlyos tízmilliókat.
Tömör István polgármester:
Egyetértünk, de ez már benne van abban a dologban, hogy a szavazásnál lehet érvényesíteni a
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szándékot a többlet szavazati egységgel.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A társulási tanács meghatározza a költségvetését. Két verzió van: hogy a gesztor önkormányzat
határozza meg a költségvetést, vagy a társulási tanács a saját költségvetését. A társulási tanácsban
hozzájárulási arányos a szavazati arány, egyértelműen a társulás olyan költségvetést fog elfogadni,
amit a Képviselő-testület előzetesen jóváhagy, és polgármester úr megszavaz. Ha jogerőre
emelkedik, be lehet hajtani a másik önkormányzaton.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Tehát arról beszélsz jegyző úr, hogy Balatonkenese a legnagyobb település a társulásban,
Balatonkenese rendelkezik a legmagasabb arányban szavazattal, a társulás elnöke Balatonkenese
polgármestere lesz, neki azt kell képviselni, hogy melyik település mennyivel járul hozzá.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Nem mindegyik Képviselő-testület, hanem a gesztor önkormányzat Képviselő-testülete
meghatározza a térítési díjak mértékét is, amelyik kötelező minden településre vonatkozóan. A
következő félévre már egy töredék költségvetést is el kell fogadni ennek a társulásnak.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az a baj, hogy Balatonkenese mindenhol minden gesztorságot felvállal - és fizetnie kell mindenki
helyett. A szociális tevékenységhez mindig hozzá kell tenni összegeket. Javaslom, szabályozzuk le,
hogy be lehessen rajtuk hajtani ezt a pénzt.
dr. Nánássy Elek jegyző: Bele írhatjuk.
Kurucz Henrietta képviselő:
Adódhat olyan helyzet, hogy a kenesei szavazati arányt a másik három „simán le fogja szavazni”.
Tömör István polgármester: Akkor, ha fizet annyit, vagy többet, mint Kenese.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Nem lakosságszám-arányosan van a hozzájárulás. Ebben az évben a társulási tanács által
elfogadott költségvetésben lesz meghatározva, hogy melyik településnek mennyit kell befizetni és
ez évről évre változni fog. Hozzájárulás alapján megy az egész, és Balatonkenesének sokkal több a
hozzájárulása. A lakosságszám egy dologba jön be: az van a társulási megállapodás végén, hogy ha
a normatíván felül nem kell kipótolni a társulás költségvetését, akkor a szavazati jog
lakosságszám-arányosan illeti meg a településeket. Tehát ha mind a négyen összeállnak, akkor van
talán az, hogy többletszavazatuk van, akkor tudnak többségi szavazatot hozni. Ha csak egy valaki
nem jelenik meg, már akkor nem tudnak megszavazni egyetlen előterjesztést sem. Másrészt a
társulás elnöke polgármester úr lesz, ő hívja össze az ülést, az egészet ő szervezi, ha ő feláll, akkor
megszűnik a tanács. Ennél jobbat nem tudunk kitalálni. A lakosságszám arány sem rossz, de annál
jobb a hozzájárulás aránya. Bele lehet írni képviselő asszony által javasoltakat, hogy az
önkormányzat nem vállalja fel a mindenkori társulási tanács költségvetésben az egy-egy
településre eső hozzájárulás megfinanszírozásának mértékét, hanem azt minden társulásban
részt vevő önkormányzatnak saját költségvetéséből kell fedeznie.
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Kurucz Henrietta képviselő: Javaslom, hogy valamilyen szankciót is fogalmazzunk meg.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Azonnali beszedési megbízást adnak egymásnak az önkormányzatok, és amennyiben nem teljesíti
a pénzügyi hozzájárulást, akkor természetesen ezt a számlavezető bank felé elküldjük, és ő pedig
be fogja inkasszóval hajtani.
Kurucz Henrietta képviselő: Kérem, hogy ugyanez vonatkozzon az óvodára és a bölcsődére is.
Lengyel János képviselő:
Megjegyzem, hogy elvileg Küngös a 6 szavazatával alkalom adtán megakadályozhatja a
döntéshozatalt.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Ahhoz, hogy döntés szülessen, egyszerű többséghez 7, minősített többséghez 8 szavazat kell,
Küngösnek van összesen hat. Vagy polgármester úrnak, vagy alpolgármester asszonynak oda kell
szavazni, tehát döntést csak a küngösiek nem tudnak hozni.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, hogy legyen 7 szavazat szükséges a minősített többséghez és az egyszerű többséghez is.
Tömör István polgármester:
Tehát ezeket a módosításokat beépítjük a tervezetbe. Az egyik, hogy Balatonkenese Város
Önkormányzata nem finanszírozza a másik települések nem fizetése esetén az ellátást. A másik a
szavazati arányokkal kapcsolatban volt, hogy a határozatokat 7 szavazattal lehet meghozni.
Aki egyetért ezzel a két módosítással, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
228/2013. (VI. 10.) határozata
a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Társulási megállapodás módosításáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde előírt
kötelező közoktatás feladatainak közös fenntartásáról szóló Társulási megállapodás
módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá:
a) az önkormányzat nem vállalja fel a mindenkori társulási tanács költségvetésben az egyegy településre eső hozzájárulás megfinanszírozásának mértékét, hanem azt minden
társulásban részt vevő önkormányzatnak saját költségvetéséből kell fedeznie
b) a társulási tanácsban a határozatokat 7 igen szavazattal hozhatják meg a társulási tanács
tagjai.

Tömör István polgármester:
Aki a módosításokkal kiegészített társulási megállapodással egyetért, 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
229/2013. (VI. 10.) határozata
a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Társulási megállapodás módosításáról
2. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde előírt
kötelező közoktatás feladatainak közös fenntartásáról szóló Társulási megállapodás
módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegét előző határozatában meghozott
kiegészítésekkel jóváhagyja.
3. A Társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi.
4. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a Társulási
megállapodás módosítását aláírja.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző

Tömör István polgármester:
Ugyanezek a feltételek érvényesek a TSZSZI társulásra is. Az elhangzott módosításokkal a TSZSZI
társulási megállapodását aki elfogadja, kézfeltartással jelzi.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
230/2013. (VI. 10.) határozata
a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó társulás létrehozásáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és szociális
alapszolgáltatási feladatokat ellátó társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbi kiegészítésekkel hagyja jóvá:
a) az önkormányzat nem vállalja fel a mindenkori társulási tanács költségvetésben az egyegy településre eső hozzájárulás megfinanszírozásának mértékét, hanem azt minden
társulásban részt vevő önkormányzatnak saját költségvetéséből kell fedeznie
b) a társulási tanácsban a határozatokat 7 igen szavazattal hozhatják meg a társulási tanács
tagjai.
2. A Társulási megállapodás a határozat mellékletét képezi.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a Társulási
megállapodás módosítását aláírja.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző
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13.

LEADER pályázat beadása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Pénzügyi Bizottság levette napirendjéről az előterjesztést, a projekt lista ismeretében javasolja
újra tárgyalni az ügyet a Képviselő-testületnek.
A Részönkormányzat javasolta a Balatonakarattya, Iskola u. 7. szám alatti Közösségi Ház
felújítását is a pályázat keretében.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy az összeg felét Akarattya kapja meg, mert a Közösségi Ház nagyon sürgősen
felújításra szorul.
Tömör István polgármester:
A fele - fele megosztást nem javaslom, a bevétel-arányosság alapján javaslom megosztani, így a 30
M Ft 18 %-át javaslom Akarattyára.
Lengyel János képviselő:
Megjegyzem, hogy a „KOVI-telek” árát is akarattyai beruházásokra akartuk fordítani, amiből talán
25 M Ft-ot kaptunk a Bercsényi strand tervezésére, a többi elfolyt Kenesén.
Miklós Pétert képviselő:
Kérdés, hogy akarjuk-e a pályázatot, vagy nem? Tudjuk, hogy Akarattya akar ebből részt. Ha nem
akkora részt szavaz meg a Képviselő-testület, amennyit Akarattya szeretne, akkor a
Balatonakarattyai Részönkormányzat egyetértési jogát gyakorolva megvétózhatja a képviselőtestületi határozatot, így senkinek nem fog jutni semmi sem. Ennek ismeretében
kompromisszumos megoldást javaslok, javaslok 20 M Ft-ot, kétharmadot Kenesére és 10 M Ft-ot,
egyharmad részt Akarattyára.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A bizottsági ülésen is 50-50 %-ról beszéltünk. Akarattya a beruházásoknak sem kapta meg a 18%át. Akarattyának 28 M Ft jutott összesen, Kenese pedig 200 milliót költött el a három évben. A
„KOVI-telek” tartalékösszegét is a Széchenyi utcára, a költségvetésbe be kellett forgatni a
működésbe. Azt mondtuk, ha visszakapjuk, akkor visszatesszük a tartalékalapba. A tavalyi
költségvetésbe bele lett forgatva az 57 millió.
Tömör István polgármester:
A 15-15 milliós megosztást nem tudom támogatni.
Miklós Péter képviselő:
Jelezném, hogy a pályázati anyagot egy hét múlva kell beadni. Ha a BART megvétózza a
határozatot, akkor ki fogunk csúszni az időből.
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Farkas Sándor BART tag:
Megjegyzem, hogy a BART számára mindössze egy hónapja tisztázódott, hogy mi mindennel kell
egyetértenie. Fél év testületi határozatait két hét alatt végigtárgyaltuk, a testületi határozatok 99,9
%-ával egyetértettünk. Ez a 30 M Ft nem Kenese és Akarattya pénze, közös pénz az ÁFA-tartalom
is, ha hozzá akarja tenni a testület. A LEADER szellemiségének megfelelően a workshopon
összeállított listából kell kiválasztani, amit a civilek megszavaztak. Megjegyzem, a 12-ből egyetlen
mellett van összeg, az az akarattyai kultúrház. Hogy dönteni lehessen mindegyik sor mellé oda
kellett volna írni számot, hogy mi mennyibe fog kerülni. Hozzáfűzöm, hogy direkt úgy csináltuk,
hogy ne kelljen hozzá terv. (A Széchenyi park vandál biztos WC-je nem tudom, hogy kapcsolódik a
LEADER szellemiségéhez.)
Miklós Péter képviselő:
Megjegyzem, a Kultúra Háza terveztetésére is volt tavaly összeg a költségvetésben, azóta már újra
előkerült, hogy terveztetni kell a Polgármesteri Hivatallal együtt és nem lett végrehajtva. Össze
kellett volna hívni képviselő-testületi ülést, hogy egy hónap alatt tervek készüljenek. Arra
hivatkozunk, hogy csak a Széchenyi parkra vannak tervek, és azért nem kap Akarattya?
Tömör István polgármester:
A Kultúra Házára vonatkozóan a statikus szakvéleményében az van, hogy nem lehet felújítani egy külső felújítás viszont valóban szükséges lenne.
Miklós Péter képviselő: A Széchenyi park közvilágításával kapcsolatban van költségbecslés?
Tömör István polgármester:
A közvilágítás kötelező önkormányzati feladat, ezért az nem szerepelhet ebben a LEADER
pályázatban.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, szerepeljen a pályázatban Kenesén a Széchenyi park vizesblokk, Akarattyán az Iskola
utcai Közösségi Ház felújítása, 15-15 millió legyen megosztva.
Farkas Sándor BART tag:
Azt látom, hogy rövid időn belül döntés kell oda-vissza, mert rengeteg feltételnek meg kell felelni.
Javaslom, csináljuk meg közösen a Széchenyi parkot és a Kultúrházat is. Próbáljuk meg, hogy
sikeres legyen.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Mikós Péter első javaslatát tudnám elfogadni, a kétharmad-egyharmadot.
Miklós Péter képviselő: Visszavonom a 20-10 milliós javaslatomat.
Tömör István polgármester:
Varga Zsuzsanna módosító indítványát teszem fel szavazásra: 10 M Ft Akarattya Kultúrház, 20 M
Ft Kenese Széchenyi park. Aki ezt a javaslatot támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett nem támogatta.
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Tömör István polgármester:
Az 50 - 50 %-os megosztásra vonatkozó javaslatot (15 M Ft Akarattya Kultúrház, 15 M Ft Kenese
Széchenyi park) aki támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a javaslatot.
Tömör István polgármester: Megszavaztátok magatoknak a 15 milliót.
Miklós Péter képviselő:
Kikérem magamnak, hogy polgármester úr így nyilatkozik, ezzel a döntéssel Kenesének 15 milliót
mentettünk meg.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Pontosan, polgármester úr, te képes lettél volna elbuktatni 30 milliós pályázatot annak érdekében,
hogy Akarattyának ne jusson belőle.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslat szerint a LEADER pályázat benyújtásával: a Balatonkenese,
Széchenyi park turisztikai fejlesztés 15 M Ft + Áfa összegben, és a Balatonakarattya, Iskola u. 7. sz.
alatti Kultúrház felújítására 15 M Ft + Áfa összegben történő megosztásával, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
231/2013. (VI. 10.) határozata
LEADER pályázat beadásáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1. A DIT (ÚMVP) 4-es tengely LEADER jogcímének keretében 2013-ban a Bakony és
Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS által meghirdetett 3. számú intézkedésre az
alábbi címen pályázatot nyújt be:
a) Turisztikai fejlesztés a balatonkenesei Széchenyi Parkban 15 M Ft + Áfa összegben
b) Balatonakarattya, Iskola u. 7. sz. alatti Kultúrház (Közösségi Ház) felújítása 15 M Ft +
Áfa összegben
2. Vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a projektet megvalósítja és a vonatkozó
jogszabályokban előírt kötelező fenntartási időszakban fenntartja, működteti.
3. A projekt megvalósítására vonatkozó adatok:
Település:
Balatonkenese - Balatonakarattya
Helyrajzi szám:
4717/9. hrsz; 2911. hrsz.
Utca, házszám:
Ingatlan megnevezése: Széchenyi Park, Iskola u. 7. Közösségi Ház
Határidő:
Felelős:

2013. július 2.
Tömör István polgármester
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Lengyel János képviselő az ülésről kiment 20,30 órakor.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.

dr. Nánássy Elek jegyző:
Javasolnám, hogy Balatonakarattya 2014. évi leválása után a Balatonakarattya, Iskola u. 7.
felújításával kapcsolatos fenntartási költségeket úgy vállalja el a Képviselő-testület, hogy
amennyiben Balatonakarattya nem léphet be a pályázatba, mint kötelezett, illetve a pályázat nem
engedi meg, hogy a fenntartási költségek Balatonakarattyát terheljék a leválást követően, akkor
Balatonakarattya térítse meg Balatonkenese Város Önkormányzatának a fenntartási költségeket.
Tömör István polgármester:
Tehát a LEADER pályázatból megvalósuló Iskola u 7. fenntartási költségeket a 2014-es
balatonakarattyai leválás után úgy vállalja a Képviselő-testület, hogy amennyiben a pályázat nem
engedi meg, hogy a fenntartási költségek Akarattyát terheljék a leválást követően, akkor
Balatonakarattya megtéríti Balatonkenese városának. (Ha Balatonakarattya nem léphet be a
pályázatba, mint kötelezett, akkor Akarattya megtéríti Balatonkenese Város Önkormányzatának.)
A határozat akkor lép hatályba, ha új községgé alakult Balatonakarattya. Aki ezzel a javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
232/2013. (VI. 10.) határozata
A Képviselő-testület a DIT (ÚMPV) 4-es tengely LEADER pályázatból megvalósuló
Balatonakarattya, Iskola u. 7. felújításával kapcsolatos fenntartási költségeket a 2014-es
Balatonakarattya leválás után úgy vállalja, hogy amennyiben Balatonakarattya nem léphet
be a pályázatba, mint kötelezett, illetve a pályázat nem engedi meg, hogy a fenntartási
költségek Balatonakarattyát terheljék a leválást követően, akkor Balatonakarattya megtéríti
Balatonkenese Város Önkormányzatának.
A határozat hatályba lépése: A 2014. évi általános önkormányzati választásokat követően,
Balatonakarattya
Község
Önkormányzata
Képviselőtestületének alakuló ülését követő napon

Tömör István polgármester szünetet rendel el 20,35 órától.
A Képviselő-testület a szünetet követően 20,55 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
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14.

„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” c. pályázathoz
projektmenedzsment alkalmazása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
TÖT és PÜB információhiány miatt levette napirendjéről az előterjesztést és nem tudott
javaslatot tenni a Képviselő-testületnek.
Miklós Péter képviselő:
Megbeszéltük bizottsági ülésen, hogy akik benyújtották az ajánlatokat, olyan tevékenységeket írtak
bele, amire már nincs szükség. Ha a tervezés és közműegyeztetés is megvolt, akkor nem kell az a
szolgáltatás, amit nyújtani akarnak. Milyen tervek vannak, és milyen stádiumban vannak a
dolgok?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Abban maradtunk, hogy tájékoztatást kapunk arról, hogy a hivatal és a te véleményed szerint
miért nincs szükség projektmenedzsmentre?
Tömör István polgármester:
Be van adva a vízjogi létesítési engedélyezés, a hiánypótlás már reméljük, hogy az utolsó. Nem
építési engedély köteles, csak a vízjogi engedélyezéshez kötött, ez pedig már folyamatban van.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az a véleményem, hogy ha nem lesz projektmenedzsment, akkor a pályázat el fog bukni.
Tömör István polgármester: Szerintem pedig nem. Felolvassa az ügyre vonatkozó hiánypótlást.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ez szégyen, mert azt olvastad fel, hogy két külön tervet csatoltál be! - Mondtam ugye, hogy el fog
bukni, ha nem lesz projektmenedzsment! Fenntartom továbbra is, hogy vesztes lesz a pályázat.
Miklós Péter képviselő felolvassa a hiánypótlásból, hogy: az eredeti kérelem mellékleteként
megküldött tervdokumentáció 2012. júniusi keltezésű, míg a pótlólag megküldött dokumentáció
2012. februári keltezésű, melyek egymástól tartalomban is eltérnek.
Tömör István polgármester: Egy tervező csinálta mindkettő tervet.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
De akkor is eltér a kettő egymástól! A hivatal nem tudom, mit csinál, akkora hibák vannak, és nem
tudom miért? - Mert Akarattyát ez 90 %-ban érinti?
Tömör István polgármester:
Valami félreértés van ebben, mert ilyen nincs, hogy két külön terv van.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A Képviselő-testület félre van tájékoztatva, folyamatosan rossz döntést akarsz kikényszeríteni.
Ezért jegyző úr is felelős, hogy ilyen dolgozók vannak a hivatalban. Egy lehetőség van, hogy vagy
bebuktatjuk a pályázatot, vagy projektmenedzsmentet nevezünk ki.
Tömör István polgármester:
Az én véleményem pedig az, hogy amit nem az önkormányzat végez, azzal mindig hiba van.
Megjegyzem, olyan pályázat nincs, ahol nincs hiánypótlás.
Miklós Péter képviselő:
Ha ilyen levél jön, nem az lenne az első, hogy megnézze valaki, hogy miért nem jó? Most azt
mondod, hogy biztos, csak kis dolog lehet az eltérés?
Kurucz Henrietta képviselő:
Az a baj, hogy nincs olyan ember a hivatalban, aki tud tervet olvasni.
Tömör István polgármester:
Ne hogy azt higgyétek, hogy ezért a hivatali bérért ide lehet csábítani a versenyszférából
szakembereket.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Most a hivatalnak 68 millió plusz a járulékai a bér. Hármat felvettetek, egyik sem tudja, mit kell
csinálni?
Tömör István polgármester:
Három területre szól a tervezés, lehet, hogy ott van a hiba, hogy azok dátuma nem egyforma.
Farkas Sándor BART tag:
Idén februárban volt képviselő-testület határozat arról, hogy a főépítésszel nézzük meg a terveket,
összeállt egy javaslat sor, - feltételezem, hogy ezeket végignézték volna, aszerint a tervező a
terveket átdolgozza. Ezzel kapcsolatban a vasút szakasz át lett dolgozva, úgy, hogy két terv volt.
Egyik helyszín tervei csak júniusban készültek el, ez egy másik terv, - az utolsó az érvényes, úgy
gondolom. Ezért kérem, hogy betekinthessek abba a tervdokumentációba, ami beadásra került. Ha
a felvetéseinket beépítették, aszerint korrigálva lett a terv, akkor az biztos, hogy 2012. februári,
vagy júniusi. Amit mi leírtunk, ezek szerint a kukába lett dobva és be lett adva valami, ami össze
lett keverve az egyik projektelemnél. Nem értem, hogy miért okoz problémát, hogy a
tervdokumentációba betekintsek és összesítést leírnék és lehetne látni, amit a képviselők
hiányolnak. Elég durva hiányosságok vannak, mert nincs közműegyeztetés.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Csak ismételni tudom, hogy vagy elfogadjuk a projektmenedzsmentet, vagy elbukjuk a pályázatot.
Miklós Péter képviselő: A magam részéről nem javaslom a 9 milliós ajánlat elfogadását.
Pokornik István BART tag:
Felhívnám a levél azon részére a figyelmet, hogy már másodszor kérik a hiánypótlást és nem
adnak több haladékot. Valamint nem tudom elfogadni, hogy a hivatal úgy küld el egy tervet, hogy
nem nézi át.
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Tömör István polgármester:
Jelezném, hogy a pályázatban a projektmenedzsmentre nincs annyi pénz, mint amilyen ajánlatokat
beadtak. Ha döntetek, döntsetek az összeg forrásáról is.
Lengyel János képviselő:
Ha akármelyiket választjuk ezek közül, jobb lesz a helyzet? - Ugyanazok fogják az adatokat adni.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A résztervek dátuma más, ez lehet a hiánypótlásban feltüntetett probléma oka.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, nyilatkozzanak a hivatal részéről, és ha az adatszolgáltatás nem volt megfelelő, akkor
fegyelmit kapjon az, aki ezért felelős.
Véleményem szerint 9 M Ft-ot az Önkormányzat nem tud felvállalni, mert a pályázat nem
tartalmaz ekkora összeget.
Ne bízzunk meg projektmenedzsmentet, de ha bizonyíthatóan a hivatal hiányossága miatt bukik el
a pályázat, akkor automatikusan fegyelmit kezdeményezzünk a polgármester ellen – mindenféle
következménnyel. Nyomatékosítom, hogy folyamatosan nyomon fogjuk követni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Kiegészíteném azzal, hogy ha elbukik a pályázat, - mivel 90 %-a Akarattyát érinti, akkor Kenese
megfizeti Akarattyának.
Tömör István polgármester: És ha megnyerjük, akkor Akarattya mit fizet Kenesének?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Kötelességed legjobb tudásod szerint végig vinni.
Miklós Péter képviselő:
Ha elbukik a pályázat és a hivatal felelősségére bizonyítható, akkor automatikusan fegyelmit
kezdeményezünk a polgármester ellen.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az elhangzottakkal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
233/2013. (VI. 10.) határozata
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy amennyiben a „helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” c. pályázat nem kap támogatást, és a pályázat
elvesztéséért a Polgármesteri Hivatal mulasztása bizonyítható, fegyelmi eljárást
kezdeményez Tömör István polgármester ellen.
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Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 21,40 órakor.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Miklós Péter képviselő:
Ha köztisztviselőt érint az ügy, téged is megkérünk jegyző úr, hogy nagyobb figyelmet fordítsatok
erre.
Pokornik István BART tag:
Javasolnám, hogy egy helyi szakemberrel, Révfalusi László tervezővel vegye fel a kapcsolatot a
polgármester úr. (Véleményem szerint ő egy megbízható helyi szakember, aki a gyakorlatban
tudná, hogy mit hogyan kell csinálni, - nézze már meg, hogy jók-e a tervek.)
Miklós Péter képviselő:
Egyetértek a javaslattal. Utasítjuk a polgármestert, hogy Révfalusi László tervezővel vegye fel a
kapcsolatot a tervek átvizsgálása céljából. Mikor van a határideje a hiánypótlásnak?
Tömör István polgármester:
Két nap múlva lejár a határidő, de rendben van a hiánypótlás.
Tehát azt teszem fel szavazásra, hogy projektmenedzsmentet nem alkalmazunk, valamint vegyük
fel a kapcsolatot Révfalusi Lászlóval a projektben való együttműködés ügyében. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
234/2013. (VI. 10.) határozata
Pályázati projektmenedzsmentről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója” c. pályázathoz projektmenedzsmentet nem
alkalmaz.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot Révfalusi
László balatonkenesei vállalkozóval a projektben való együttműködés ügyében.
Felelős:
Határidő:

15.

Tömör István polgármester
azonnal

Iskola szakszolgálati feladatok átszervezése, alapító okirat módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozattervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2013. (VI. 10.) határozata
Iskola átszervezésről
1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonalmádi Tankerülete fenntartásában
működő Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola intézményt érintő
átszervezéssel a Képviselő-testület egyetért.
2. Az átszervezés a szakszolgálati feladatok átszervezésén belül a gyógytestnevelést érinti,
tekintettel arra, hogy a szakszolgálati feladatokat jogszabályváltozás miatt megyénként egy,
a központ által fenntartott intézmény látja el.
3. Az átszervezés érinti az alapító okirat módosítását annyiban is, hogy küngösi telephelyen
már semmilyen oktatási tevékenység nem folyik, ezért az alapító okiratban telephely
törlése javasolt.
4. A Képviselő-testület a 100-1/2013/KIK/171. iktatószámú dokumentum alapján hozta meg
döntését, mely a határozat mellékletét képezi.
5. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

16.

2013. június 15.
Tömör István polgármester

Iskola használati szerződés
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a határozattervezetet.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozattervezettel 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
236/2013. (VI. 10.) határozata
Iskola használati szerződésről
1. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a határozat mellékletét
képező használati szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester
Vatics Erzsébet képviselő az ülésre visszaérkezett 21,50 órakor
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

17.

Alapító Okirat módosítás – Közművelődési Intézmény és Könyvtár
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a határozattervezetet.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozattervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
237/2013. (VI. 10.) határozata
a Közművelődési Intézmény és Könyvtár Alapító Okiratáról
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete 1. számú melléklet szerint, 2013. július 1-jei
hatállyal a Közművelődési Intézmény és Könyvtár egységes szerkezetbe foglalt 2. számú
Alapító Okirat módosítását elfogadja.
2. A Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2 számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratát elfogadja.
3. Felkéri a Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja alá, valamint a határozatról az érdekelteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2013. június 15.
Tömör István polgármester
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dr. Nánássy Elek jegyző
18.

Alapító Okirat módosítás – Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta a határozattervezetet.
Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozattervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
238/2013. (VI. 10.) határozata
a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratáról
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete 1. számú melléklet szerint, 2013. július 1-jei
hatállyal a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetbe foglalt 2.számú Alapító
Okirat módosítását elfogadja.
2. A Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2 számú egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát
elfogadja.
3. Felkéri a Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot írja alá, valamint a határozatról az érdekelteket
tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

19.

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

Településrendezési terv módosítása, eljárásának lefolytatására megbízandó cég
kiválasztása iránti képviselői indítvány
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
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PÜB és TÖT az alábbi javaslatokat tette a napirendhez:
- A főépítész az általa a Településrendezési Tervben eddig feltárt hiányosságokat, hibákat
szerződés mellékleteként átadja a tervezőnek.
- A tervező 2013. június 30-ig nyilatkozzon, hogy hajlandó-e szerződést kötni az
önkormányzattal a hibák kijavítására.
- Az elkövetkező három éven belül felmerülő olyan hiányosságért, ami a tervezőnek
felróható, szavatoljon a tervező, és díjmentesen javítsa azt.
- Vállaljon kötelezettséget a tervező, hogy a főépítész által átadandó hiányosságok, hibák
javítását milyen határidővel végzi el.
- Mivel a lakosságnak és az önkormányzatnak már számos hátránya származott a digitális
térkép nem léte miatt, a hibák javítása után a digitális változatot tervező bocsássa az
önkormányzat részére.
- A szerződés előkészítésével bízza meg a Képviselő-testület az Önkormányzat ügyvédjét.

Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Kiegészíteném a javaslatokat, fenntartom, hogy a képviselő-testületi eredeti határozatnak
megfelelően indítsuk meg a rendezési terv módosítását az Aligai úton, a Soós-hegyen és a MOLkút körül. Másik javaslatom: az alku pozícióval kapcsolatos az építészirodával. Évek óta küzdünk,
nem látom értelmét, hogy tovább küzdjünk, ezért javaslom, hogy egy másik irodát bízzunk meg a
következő rendezési terv módosítással. Kérem, hogy ezt így támogassátok.
Miklós Péter képviselő:
Azzal a javítással is az új irodát bízzuk meg, amely hiányosságokat főépítész úr feltárt?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Igen, véleményem szerint egy másik irodát meg kell bízni és ő végezze el a javításokat.
Miklós Péter képviselő:
Vagy lehetne egy rövid határidőt szabni az előző irodának a javításra. Ha nem javítja ki, akkor
kártérítési igénnyel léphet fel az önkormányzat.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Elképzelhetőnek tartom ezt a megoldást is.
Szabó Zoltán főépítész:
Javaslom, hogy június 30-ig a tervezővel a hibajavításokat végeztessük el. Ha a digitális állományt
átadja, akkor sokkal gyorsabb lehet a javítás.
Miklós Péter képviselő:
Véleményem szerint ezzel párhuzamosan a javaslatokat be kellene kérni a módosításra, és
településfejlesztési irányvonalat is ki kellene írni. Az megint időt vesz igénybe, míg ez össze van
írva, addig a mostani iroda a módosítást átvezeti és egy másik irodával tovább lehet vinni ezt.
Kérjük főépítész urat, hogy írja le a menetrendjét ennek, hogy írásban meglegyen ez a folyamat.
Kurucz Henrietta képviselő:
Módosító javaslatom, hogy június 27-e legyen a határidő, ne június 30.
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Tömör István polgármester:
A bizottsági javaslatokat június 27-i határidővel aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
239/2013. (VI. 10.) határozata
Településrendezési eszközökről
A Képviselő-testület a településrendezési eszközökkel kapcsolatban az alábbiakat rendeli
el:
-

-

A főépítész az általa a Településrendezési Tervben eddig feltárt hiányosságokat, hibákat
szerződés mellékleteként adja át a tervezőnek.
A tervező 2013. június 27-ig nyilatkozzon, hogy hajlandó-e szerződést kötni az
önkormányzattal a hibák kijavítására.
Az elkövetkező három éven belül felmerülő olyan hiányosságért, ami a tervezőnek
felróható, szavatoljon a tervező, és díjmentesen javítsa azt.
Vállaljon kötelezettséget a tervező, hogy a főépítész által átadandó hiányosságok, hibák
javítását milyen határidővel végzi el.
Mivel a lakosságnak és az önkormányzatnak már számos hátránya származott a digitális
térkép nem léte miatt, a hibák javítása után a digitális változatot tervező bocsássa az
önkormányzat részére.
A szerződés előkészítésével megbízza dr. Koczkás Sándor ügyvédet.
A szükséges intézkedések megtételével megbízza Tömör István polgármestert.
Határidő:
Felelős:

2013. június 27.
Tömör István polgármester
dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Szabó Zoltán főépítész

Tömör István polgármester:
Elhangzott egy módosító indítvány, miszerint a rendezési terv módosítását indítsuk el az Aligai út,
a Soós-hegy és a MOL –kút környékén, és javaslom, hogy a továbbiakban pedig a szükség szerinti
területeken. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
240/2013. (VI. 10.) határozata
Rendezési terv módosításának elindításáról
1. A Képviselő-testület Településrendezési Tervének módosítását indítja el az Aligai út, a
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MOL kút környéke, a Soós-hegy vonatkozásában, a továbbiakban pedig szükség szerint
von be területeket a Településrendezési Terv módosítása alá.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert és Szabó Zoltán főépítészt a
szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: Tömör István polgármester
Szabó Zoltán főépítész
Miklós Péter képviselő:
Javasolnám még, hogy a június 27-én tartandó ülésünkön szavazzunk a tervezői ajánlatbekérésről.

Tömör István polgármester:
Mivel nagyon sok napirendünk lenne még, ami tárgyalásra vár, 22 óra elmúlt, és az SZMSZ-ünk
úgy rendelkezik, hogy 22 óráig tartható a képviselő-testületi ülés, ezennel a mai ülést bezárom és
elrendelem folytatását 2013. június 17. napján 17 órakor.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 22,15 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Miklós Péter
képviselő

38

