Szám: 16/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. június 27-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Közösségi Ház
Balatonakarattya, Iskola u. 7.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek

I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül mindenki jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Tömör István polgármester javasolja az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné
és Kurucz Henrietta képviselőket. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
292/2013. (VI. 27.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 27. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta
képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javasolja megtárgyalni a forgatókönyvben feltüntetett
napirendi pontokat.
Kurucz Henrietta képviselő módosító indítványai a napirendeket illetően:
- elsőként a 11-es napirendet, a mentőállomás tervezésére beérkezett ajánlatokról szóló
előterjesztést tárgyalják meg
- 17-es napirendként vegyék fel az Öböl TV támogatási kérelmét, amelyről nem hoztak
döntést az előző ülésen, mert adatokat kértek be az Öböl TV Kft ügyvezetőjétől.

1

Tömör István polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslat alapján egyetért azzal, hogy a
forgatókönyv szerinti 11. számú, a mentőállomás tervezésére beérkezett ajánlatokat tárgyalják meg
első napirendként, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
293/2013. (VI. 27.) határozata
A Képviselő-testület első napirendként a forgatókönyvben feltüntetett 11., a „Mentőállomás
tervezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása” tárgyú ügyet kívánja megtárgyalni.
Tömör István polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslat alapján egyetért azzal, hogy 17.
napirendként felvegyék az Öböl TV Kft támogatási kérelmét, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
294/2013. (VI. 27.) határozata
A Képviselő-testület 17. napirendként felveszi 2013. június 27. napi ülésének napirendjére
az Öböl TV Kft támogatási kérelmét.
Tömör István polgármester kéri, hogy aki a módosításokkal együtt a napirendekkel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
295/2013. (VI. 27.) határozata
A Képviselő-testület 2013. június 27. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Mentőállomás tervezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Tátorján bölcsőde és családi napközi átszervezéssel kapcsolatos határozathozatal
Beszámoló a Balatonakarattyai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
A közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
Alapító okiratok módosítása:
- Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
- Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
Pályázati státuszriport
Lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet módosítása
Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola névváltoztatása
Part Üdülő kérelme bérleti díj meghatározásának újra tárgyalása iránt
Picard Cirkusz kérelme
Alsóréti Üdülőegyesület kérései
Közművelődési Intézmény és Könyvtár pályázathoz hozzájárulás kérése
Civil szervezetek támogatási kérelmei
Koronczai János kérelme
Öböl TV Kft támogatási kérelme

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

Mentőállomás tervezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kurucz Henrietta képviselő:
A tegnapi napon még történt egy bejárás a mentőállomás átalakításával kapcsolatban. Tervezési
ajánlatok érkeztek be, amelyek ugyanazzal a műszaki tartalommal lettek bekérve. Mellékletként
szerepel azoknak a feladatoknak a listája, amelyek a nem engedélyköteles belső átalakításokhoz
szükségeltetnek.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslatot tennék, kérem polgármester urat, hogy tegye fel szavazásra a legalacsonyabb összegű
ajánlatot. Javasolnám még, - mivel az szerepel a határozati javaslatban, hogy a belső átalakításokat
mi végezzük el a Városgondnokság keretén belül -, valószínű, hogy nem lesz meg erre a munkára
a kapacitása, szervezze ki a Városgondnokság ennek a munkának az elvégzését, hogy minél előbb
meg tudjon valósulni.
Tömör István polgármester:
Aki a javaslatnak megfelelően a legalacsonyabb, a Letfusz és Fia Kft általi bruttó 349.250.- Ft
összegű ajánlatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
296/2013. (VI. 27.) határozata
Balatonkenese, 2359/3 hrsz-ú ingatlanon mentőállomás létesítéséről
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1. A Képviselő-testület megtárgyalta a Balatonkenese, 2359/3 hrszú-ú, orvosi rendelővel
beépített ingatlanon mentő-gépkocsi tároló tervezésére a Letfusz és Fia Kft (2600 Vác,
Petőfi u. 13.) ajánlatát fogadja el 275.000.- Ft + 27 % áfa = bruttó 349.250.- Ft összegben.
2. A nyári szakszolgálat július 01-i megkezdhetősége érdekében szükséges belső építészeti
(válaszfalazás, festés-mázolás, gépészeti vezetékek és berendezések áthelyezése) és
épületgépészeti munkák végzésével megbízza a Városgondnokságot.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

1). pont vonatkozásában: folyamatos
2). pont vonatkozásában: azonnal
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki ügyintéző
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd

Tömör István polgármester 17,20 órától szünetet rendel el.
A szünetet követően a Képviselő-testület 17,25 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

2.

Tátorján bölcsőde és családi napközi átszervezéssel kapcsolatos határozathozatal
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
dr. Nánássy Elek jegyző:
Ahogy az előterjesztett tájékoztatásban is szerepel, a szociális- és gyámhivatal megkérdezése
nélkül a Képviselő-testület határozatot nem hozhat az intézmény működését érintően, csak annak
a véleményének a figyelembevételével tud döntést hozni a Képviselő-testület. A mai ülésen - mivel
ez nincs meg -, döntést nem hozhat. Javasoltam, hogy ne döntsön a Képviselő-testület, amíg
szakembereket nem kérdezünk meg, ezután vettük fel a kapcsolatot a gyámhivatallal, a jövő héten
fogunk sort keríteni arra, hogy a megfelelő elképzeléseket a gyámhivatallal egyeztessük.
Tömör István polgármester:
Az óvodában tartottunk egy megbeszélést az intézmények működtetésével kapcsolatban, ami
alapján a szülői munkaközösségtől kaptunk egy levelet, amit most kiosztottak. Átadom a szót a
szülői közösség jelen levő képviselőjének.
Lukácsné Antal Ildikó, a szülői közösség képviseletében:
Előre szeretném bocsájtani, hogy békés szándékkal vagyunk itt. Szóban is elmondanám, amit le is
írtunk, hogy szeretnénk kérni, hogy partnerek lehessünk a megvitatásban. A szülőkkel ezt
megvitattuk, ez alapján született ez a levél. Nem szeretnénk állást foglalni, ami miatt mi úgy
gondoljuk, hogy nem szabadna ezt a lépést megtenni, de mi a mostani helyzetet jónak tartjuk, és
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nem szeretnénk áthelyezni egy másik intézménybe. Tudjuk, hogy a Tátorjánban is dolgoznak jó
alkalmazottak, viszont vagyunk egy helyen, ahova beírattuk a gyermekeinket, ahol szeretnénk
megmaradni. Nem lenne jó, ha át kellene vinni másik bölcsődébe, aztán vissza az előző helyre az
óvodába. A szülők döntöttek, hova szeretnék beíratni a gyermekeket, és most sakk-matt helyzetben
vagyunk.
Bajnok Andrea, a szülői közösség részéről:
Szeretnénk kérni, hogy amikor ennyi dolgozó embert érint egy ügy, akkor vonja be őket a
Képviselő-testület és fontos, hogy legyen róla információnk.
Lukácsné Antal Ildikó, a szülői közösség képviseletében:
Úgy gondolom, hogy az iskola – óvoda, - bölcsődeválasztásban a szülőnek van a legnagyobb
jogosultsága. Ha már valami működik, azt nem rombolnám szét. Szeretnénk tájékoztatást kapni
valamilyen fórumon a következő lépésekről, amit tesz a Képviselő-testület. Békés úton szeretnénk
rendezni ezt az ügyet, de kitartunk a jelen álláspontunk mellett.
Hámori Gáborné, a szülői közösség részéről:
Mindenki szeretné, ha oda járna a gyermeke, ahova beíratta. Ha ugyanazon településen egyik
helyről átkerülne a másik helyre, nem látom, hogy mi lenne ennek a megoldásnak a gazdasági
értelme. Hogy a Tátorján működjön, meg kell oldani valamilyen módon, de nem úgy, hogy egy jól
működő intézményből átvisszük a gyerekeket.
Hámori Gábor, a szülői közösség részéről:
Van az érzelmi oldal, ami már említve lett, de átnéztük az összes kimutatást és ez alapján
szeretném megerősíteni, hogy ezekből a számokból semmiféle gazdasági előny nem mutatkozik.
Hiányzik belőle ráadásul az átalakítás költsége. Nem érzékeljük, hogy amit a szülőknek meg
kellene hozni áldozatként, a település valamiféle szinten kompenzálná. Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy jól gondolja meg a döntést, mert nem látjuk az előnyét. Kérésem, hogy ezt a
projektet valamilyen más formában kellene pozitív szaldóba fordítani.
Miklós Péter képviselő:
Úgy érzem, mintha azt gondolnák, hogy a Képviselő-testület elkötelezett olyan irányban, hogy a
Tátorjánban legyen két bölcsődei csoport. Tudni kell, hogy a mostani működését a Tátorjánnak
nem lehet folytatni, ezért került szóba, hogy változtatni kell. Tiszteletben tartom a szülők kérését, a
Képviselő-testületnek figyelembe kell venni ezt. Viszont gazdaságilag is figyelembe kell venni a
költségvetést. Felmerült megoldásként, hogy vagy az egyik, vagy a másik helyen legyen két
bölcsődei csoport, de mint új információként tudjuk, mindkét épület esetében négyzetméter
gondok vannak, nem kivitelezhető átalakítás nélkül. Fel sem merült, hogy munkavállalóktól
válnánk meg, sőt a csoportáthelyezésnél is azt mondtuk, hogy a dajkák is átmennének a
gyerekekkel együtt, hogy a megszokott környezetükben maradhassanak.
Lukácsné Antal Ildikó, a szülői közösség képviseletében:
A számoktól eltekintve - nem robbantanék egy olyan dolgot, ami már jól működik. Ha tudjuk,
hogy csak felvetések vannak a Képviselő-testület részéről, nem vagyunk itt ennyien.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az nem fedi a valóságot, hogy gazdaságosabban működik a lenti bölcsőde. A számítások szerint
40-50% között hozzá kell tenni a normatíva feletti összeghez. A Péter által elmondottakat
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megerősítem. Eltelt az öt év, ami alatt kötelező volt fenntartani, ezt figyelembe kell venni ahhoz,
hogy lépéseket tegyünk meg, de ragaszkodni kell a szülői akarathoz is. Ott is van 19 gyermek,
ezért dilemma, hogy mit csináljunk. Jó megoldást kellene találni és jó, ha besegítetek. A
Tátorjánban sem és a lenti óvodában sem lehet két csoport, vagy beruházáshoz kell nyúlni. A
szülők dolgoznak, ezt fenn kell tartani. Nem tudjuk, hogy mit csináljunk, a költségvetésünk szorít,
biztos vagyok benne, hogy úgy fog működni továbbra is, hogy így kell futni a kettőnek együtt,
mert jelen pillanatban nem tudunk mást tenni. Azért volt ez a probléma, mert késve tudtuk meg az
adatokat. Biztos vagyok benne, hogy az önkormányzatnak máshol kell megszorítást alkalmazni
ennek érdekében, mert a gyerekeknek meg kell maradni.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A Tátorján Bölcsőde 2011- és 2012 évi költségvetésében is benne van a kiegészítés, amit a
Kippkopp Óvoda és Bölcsőde is megkap. Megkapja mindkettő, és ennek ellenére is nagyon
veszteséges. A vállalkozási tevékenység, amit elvártunk a Tátorjántól, nem valósult meg, sőt
megszűnt. Sem hotelekben, sem rendezvényeken nem vesznek részt a szolgáltatásaikkal. A
strandbevételt is megkapták eddig, ami az idén másképp alakult, - pont azért, mert az
Önkormányzatot szorítja a költségvetés.
Lukácsné Antal Ildikó, a szülői közösség képviseletében:
Kiegészítve a levelünket elmondanám, hogy 2014-ben új Képviselő-testület lesz Balatonakarattya
leválását követően, külön önkormányzata lesz, ne kövessük el a hibát, hogy egy új Képviselőtestületnek a jelenlegi Képviselő-testület döntését kelljen viselnie. Thury Attiláné óvodavezető is
nyugdíjba megy, az ő feje fölött hozott döntés, stb., és vannak apró dolgok, amik folyamatosan
jönnek ebben a döntésben. És ha jól gondolom, a Maci csoportba beíratott gyerekeknek a jogutódja
nem is lehet a Tátorján bölcsődei csoport?
Sörédi Györgyné képviselő:
Csatlakozva Ildikó gondolataihoz: lehet, hogy az elmúlt ülésen hajszálhíján döntés születhetett
volna. Az akkori Képviselő-testület olyan jelzést kapott az akkori szülői kérések alapján, hogy a
gyermek-felügyeletet oldjuk meg. Pályázati lehetőségből meg lehetett építeni egy ilyen házat,
amiben a gyermekfelügyeletet, bölcsődét üzemeltethetünk. Így épült meg a Tátorján ház. Nincs
rosszabb annál, hogy egy sikeres ház felépítésénél 5 %-ot kellett hozzátenni. A következőt tudom
elképzelni: nem támogatnám, hogy zárjuk be a Tátorján házat. 2014-ben turisztikai pályázatok
lesznek, érdemes lenne azon gondolkodni, hogy a Tátorjánt turisztikai célokkal próbáljuk kitölteni.
Be kell fektetni, de ha sikerülne egy jó pályázati lehetőséget megfogni, ezzel meg lehetne menteni
és rentábilissá tenni esetleg. Ma megjön a vélemény a gyámhatóságtól, akkor ezt a megoldást
tudnám támogatni.
Hámori Gáborné, a szülői közösség részéről:
Tisztelettel tartozunk a Képviselő-testületnek, hogy bölcsődét fenntart, de nem biztos, hogy több
bölcsődés lesz az elkövetkező években és az is lehet, hogy csak pár év az, amíg szükség van a két
csoportra.
Thury Attiláné óvodavezető:
Ezt szeretném alátámasztani számokkal: 2012-ben 20 gyermek született, 2011-ben születettek 27-en
vannak. A 2013-ban június 17-ig 9 gyerek született. A 2012-es létszámból következtetve nem lesz
két csoport.
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Hámori Gábor, a szülői közösség részéről:
Komoly beruházást betenni egy olyan beruházásba, amire lehet, hogy nem lesz szükség, nem
biztos, hogy bölcs dolog lenne. Meg kellene vizsgálni, milyen bevételi lehetőségei lennének,
költségszerkezetén mit lehetne megfogni.
Tömör István polgármester:
Az előző képviselő-testületi ülésen volt egy javaslatom: a Tátorján több, mint öt éve működik, a
pályázat kötött ehhez bennünket. Elméletileg bármikor bezárható, - de a szándék nem ez. A
Tátorján egy Kft működteti és most jutott a tudomására a meglepő információ a Képviselőtestületnek, hogy az adósságokat azonnal törleszteni kell és ez több millióba mérhető. Ez
bizonyítja, hogy a gazdálkodás nem optimális enyhén szólva. Erre volt az a megoldás, hogy fent
legyen a bölcsőde, lent az óvoda, ám a lenti óvodához tartozzon a fenti bölcsőde, így a rálátás
biztosítva lenne. Az egyéb tevékenységet meg kell vizsgálni vállalkozói szinten, hogy lát-e valaki
benne fantáziát, illetve mekkora gazdasági kockázat az önkormányzatnak, hogy azt a
tevékenységet folytassa. Szerintem ez a legoptimálisabb áthidaló megoldás.
Kiss Tamás Részönkormányzat (TÖT) kültag:
Örülök, hogy ennyien jelen vannak a szülők részéről. A legfontosabb a civil kontroll a Képviselőtestület számára. Ha máskor is eljönnének az ülésekre, látnák, hogy milyen anyagokból dolgoznak
ilyen döntési sorozatok születnek egyes ügyekben. Javaslom, hogy az adatokat nézzék a honlapon,
amik folyamatosan felkerülnek. Ezekből mindent meg lehet tudni, - a többi a „falurádió” és arra ne
adjanak, ezt kérném.
Tömör István polgármester:
Igazat adok, bárki bármikor jöhet és a civil kontroll nagyon fontos számunkra. Minden egyéb
döntés is szorosan kapcsolódik a családok sorsához és mindenkinek van véleménye és biztos
vagyok benne, hogy vannak jó ötleteik. A Képviselő-testületnek az a feladata, hogy a lakosságot
szolgálja az érdekeiknek megfelelően.
Sörédi Györgyné képviselő:
Jelen pillanatban, amíg a gyámhivataltól visszajön az állásfoglalás, így kell üzemelni tovább, amíg
az alternatívák kidolgozásán még nem vagyunk túl. Úgy kellene folytatni az életet, ahogy eddig
ment. A szülőket megnyugtathatjuk, egyik csoport sem lesz bolygatva, amíg nem lesz döntés.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek, nem lehet, hogy a szülőket kényszerpályára tegyük, valamilyen módon meg kell
találni a támogatás forrását. Egy olyan Kft üzemelteti a Tátorjánt, amire teljes rálátása van az
Önkormányzatnak, - ugyanolyan, mint a másik óvodára – és talán nagyobb lehetősége van egy Kftnek pályázati lehetőségeket is kihasználni. Most derült ki a nagy adósság, de minden évben
tudjuk, hogy hozzá kell tenni a pénzt. Nagyobb rálátást akkor sem tudunk eszközölni, ha bevonjuk
saját intézményünk alá. A bérek mindenhol hasonlóak, így nem lehet olcsóbbá tenni. A
felügyelőbizottságnak viszont meg kell tennie a beszámolóját havonta a Képviselő-testület felé a
Tátorján működéséről.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Elhangzott a civil kontroll fontossága. Javaslom, hozzanak létre a szülők egy bizottságot, akik részt
vehetnének a munkában és ezzel együtt előkészítve kerülhetne az anyag a Képviselő-testület elé.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nagyon jó ötletnek tartom, a szülők közül ki kell egy olyan csoportot választani, aki együtt
dolgozik a hivatallal és a Képviselő-testület már az előre kidolgozott alternatívákat kapja meg,
hogy dönteni tudjon.
A napirendhez több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester 18,15 órától szünetet rendel el.
A Képviselő-testület a szünetet követően 18,25 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

3.

Beszámoló a Balatonakarattyai Településrészi Önkormányzat (TÖT) tevékenységéről
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Lengyel János képviselő, TÖT vezetője:
Nagyrészt leírtam mindent a beszámolóban, egyedül a mentőállomás ügyét hagytam ki. Ezzel
kapcsolatban kérném a Képviselő-testületet, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy
ez megvalósuljon. Kenesén azért mindig vannak beruházások, de Akarattyán ez nulla. Örülünk,
hogy aláírták a leválási dokumentációt, talán nagyobb lehetőségünk lesz arra, hogy fejleszthetjük
Akarattyát.
Sörédi Györgyné képviselő:
Megjegyezném, hogy azért voltak elért eredmények Akarattyán is, buszmegálló, játszótér, stb.
Lengyel János képviselő, TÖT vezetője:
Arra gondoltam, amit önmagunktól kellene csinálni: pl. útszakaszok rendbetétele, kilátó
rendbetétele, bicikliút.
Sörédi Györgyné képviselő:
Épp most voltam a kilátónál, és azt tapasztaltam, hogy az rendben van. Sovány vigasz, de Kenesén
sem voltak óriási „attrakciók”, de sajnos nem volt rá lehetőség. Kívánom, hogy a leválás után
legyen elég pénz hozzá.
Lengyel János képviselő, TÖT vezetője:
Tudom, hogy fáj ez a megfogalmazás, de ha Kenese leköti a Városgondnokságot az év túlnyomó
részében, az itteni munkák nem fognak elkészülni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek Jánossal, a Városgondnokság költségvetésében benne voltak olyan munkálatok, amik
nem valósultak meg időhiány miatt. Amíg Kenesén elkészült tíz járda, addig Akarattyán egy sem.
A járdaszakaszt, ami Akarattyán jó, azt a villamos művek csinálták meg, amire Sörédi Györgyné
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képviselőtársam hivatkozott, a kilátó, az pedig civil munkákból valósult meg, ebben
önkormányzati pénz nincsen. Itt szeretném megköszönni ezúton is a civil szervezetek munkáját.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendhez.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a Balatonakarattyai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről szóló beszámolót,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
297/2013. (VI. 27.) határozata
Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat
beszámolójának elfogadásáról
1. A Képviselő-testület a Balatonakarattyai Településrészi Önkormányzat tevékenységéről
szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Felelős:
Határidő:

4.

Tömör István polgármester
azonnal

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7 IGEN SZAVAZATTAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL
MEGALKOTTA

15/2013. (VI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
8/2007. (IV. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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5.

A közösségi együttélés
jogkövetkezményeiről
Előadó:

alapvető

szabályairól,

és

ezek

elmulasztásának

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Sörédi Györgyné képviselő:
Szerepelnek a rendeletben a tilalom alá tartozó dolgok, csak az lesz a kérdés, hogy be tudjuk-e
tartatni.
Tömör István polgármester: Bizonyára nem lesz könnyű betartatni, de próbáljuk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem találtam a rendelettervezetben, hogy a Bercsényi és Bezerédj strandok környékén a megállniés várakozni tilos táblák kihelyezéséről rendelkezne.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A megállni tilos tábla kihelyezéséről dönteni kell az út fenntartójának, a Képviselő-testületnek. Ha
erről dönt a Képviselő-testület, akkor majd lehet bírságolni. Ez egy más típusú rendelet, amiben a
zaj védelemmel, piactartással kapcsolatos szabályozások vannak. Voltak ezek korábban
szabályozva, de ki kellett emelni a rendeletekből és most újra lehet szabályozni. Nem a lakosság
sújtására, de ha nincs szankció, nem lehet eredményt elérni.
Kiss Tamásné Pénzügyi Bizottság kültag:
Ha már a táblakihelyezéseknél tartunk, megjegyezném, hogy az utcanév-táblák pótlása is kötelező
lenne az önkormányzat számára.
Farkas Sándor Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tag:
Mivel üdülőterület, a nyári hónapokban az építési tevékenységeket megtiltanám. Ennyit meg
kellene tenni a magunk és a nyaralók nyugalma érdekében. El kellene dönteni, hogy üdülőterület
vagyunk-e. A zajkorlátozásra van példa már Balaton-parti településeken.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Fűnyírás kapcsán szeretném mondani, hogy van, ahol 3 méter van az útig, de van, ahol 30 méter is
és sok helyen idősek laknak. Ezeken a helyeken le kellene redukálni ezeket a távolságokat, fele
lenne az önkormányzaté, fele pedig a tulajdonosoké.
Mocher Istvánné lakossági érdeklődő:
Kérdezném, hogy azokat a reklámtáblákat nem
vendéglátóegység szerepel, amely már nem is üzemel?

lehetne

levetetni,

amelyeken

olyan

Bracccini Éva lakossági érdeklődő:
A temetőnél szabályozni lehetne, hogy „kutyát sétáltatni tilos”. Már több panasz volt erre.
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Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője:
Felhívnám a figyelmet, hogy félreigazító táblák is kint vannak néhány helyen.
Lengyel János képviselő az ülésről kiment 17,05 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Javasolnám, hogy fogadjuk el a rendelettervezetet a javasolt formában és mihamarabb
alkalmazzuk, és ha valakibe felmerül módosító ötlet, akkor egy későbbi időpontban módosíthatjuk
a rendeletet.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A település lakosainak újdonság lesz ez a rendelet, javaslom, hogy a szankciók alkalmazását toljuk
ki 8-10 nappal, hogy meg lehessen ismertetni a lakossággal a szabályozásokat.
Tömör István polgármester:
Szavazásra bocsájtom az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6 IGEN SZAVAZATTAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL
MEGALKOTTA

16/2013. (VII. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK
JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL.
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
6.

Alapító okiratok módosítása:
- Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
- Területi Szociális Szolgáltató Intézmény
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
dr. Nánássy Elek jegyző:
Nem csak az alapító okiratokról volna szó, tegnap volt egy megbeszélés a társult önkormányzatok
polgármesterivel. Néhány módosítást tettek a Képviselő-testület által előzőleg elfogadott társulási
megállapodáshoz, amit minden Képviselő-testületnek ugyanazzal a tartalommal kell elfogadnia.
Ismerteti a társulási megállapodás módosítását (előterjesztés mellékleteként csatolva).
Kurucz Henrietta képviselő:
Az előző tárgyaláskor szó volt arról, hogy a társult önkormányzatoknak egységesen kellene
hozzájárulniuk a költségekhez.
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Tömör István polgármester:
Az anyagi hozzájárulást külön megállapodás szabályozhatja.
Kurucz Henrietta képviselő:
Akkor az idei évben a társult önkormányzatok nem fognak hozzájárulni a társuláshoz?
Tömör István polgármester: A költségvetés szerint fognak hozzájárulni.
Kurucz Henrietta képviselő:
De nem történt meg a módosítás, az előző éveknek megfelelően Balatonvilágosnak nagyobb
összegben, Balatonfőkajár pedig egy fillérrel sem járul hozzá. Jelen pillanatban nem áll úgy a
költségvetésünk, hogy ez mellett elmehetnénk. Így, hogy a bölcsőde fenntartása kérdéseses, nem
vállalhatjuk át a környező településektől a fenntartási költségeket.
Tömör István polgármester:
Így van, de hogy mi a megoldás, én sem tudom, mert a megvalósított pályázatok kötnek
bennünket egymáshoz, meg kellene találni a megoldást.
Kurucz Henrietta képviselő:
A gesztori vállalások kötötték Kenesét. Az épület megvalósításakor felmerült, hogy lépjünk ki, de
nem tudtunk kilépni, illetve ők fenyegettek kártérítési eljárás elindításával. Úgy gondolom, mi is
visszavághatunk, mert megvalósultak ezek a dolgok, kérjük az igénybe vett szolgáltatásért a
hozzájárulást. Nem gondolnám, hogy ezt el kellene engednünk.
Tömör István polgármester: Egyetértek, tényszerű, ami elhangzott.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Azért van szükség a módosításra, mert év közben jogi személyiséggel rendelkező társulásokká át
kell alakulni. Erre a félévre is költségvetést kell készíteni a társulásnak, amit a Képviselőtestületnek is jóvá kell hagyni. Ha azt a költségvetést elfogadják a Képviselő-testületek, ki lesz
számolva, kinek mennyi a részesedése, azzal elismerik a tartozást, amit később rendezni kell.
Lényeg, hogy a működés folyamatos legyen. A MÁK-ba be kell vinni hétfőn a társulási
megállapodásokat, hogy a törzskönyvi nyilvántartásban szerepeljen. Az alapító okiratokat, - amit a
társulási tanács fogad el – csak tájékoztatásként terjesztettük a Képviselő-testület elé.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Két hónapja tárgyalta a Képviselő-testület a társulási megállapodásokat, ugyanakkor elhangzottak
ezek a javaslatok - én így nem fogom támogatni. Mindig Balatonkenese fizet, mert bevállalja a
gesztorságot. Csak akkor szabad elfogadni, ha látjuk a pénzügyi helyzetet. Nem érdekel, hogy
hétfőn be kell vinni a MÁK-hoz.
Miklós Péter képviselő:
Úgy emlékszem, ellátottak létszáma alapján kellene a településeknek fizetnie.
Tömör István polgármester:
A hozzájárulás mértékének külön megállapodásban kell szerepelnie, nem ebben a társulási
megállapodásban.
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Sörédi Györgyné képviselő:
Azzal tudnám támogatni, hogy kiegészítésképpen belefoglaljuk, hogy azzal fogadjuk el, hogy ha a
költségvetésben rendezve lesz az egységes támogatási rendszer és az ellátottak száma alapján
történik a finanszírozás.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Úgy fejeződött be a tegnapi tárgyalás, hogy mindegyik Képviselő-testület 2013. augusztus 31-ig ezt
a társulási megállapodást felülvizsgálja. A határozatba ez kerülhet bele, hogy a Képviselő-testület
elfogadja azzal, hogy 2013. augusztus 31-ig a társulási megállapodás teljes felülvizsgálatát
megteszik az önkormányzatok.
Pozsonyi Monika Területi Szolgáltató Szociális Intézmény intézményvezető:
A jogi forma változik csak, ha nekünk nem lesz fenntartónk, akkor ellehetetlenül a dolog és nem
kapunk normatívát. Így sincs meg a jogi háttér július 1-el, de ha nem történik meg a társulási
megállapodás elfogadása, Kenesének lesz a legnagyobb gondja ezzel. Továbbra is az
önkormányzat hívhatja le a normatívát, de törzskönyvének lennie kell. Ha nincs meg az alap,
amivel a szociális és gyámhivatalhoz odamehetek, akkor nem tudom felvállalni, hogy mindenki
lóg a levegőben.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Két hónapja a tárgyalt erről a Képviselő-testület, ma nincs előttünk anyag, amiről tudnánk dönteni,
itt kellene lennie, hogy a társult önkormányzatok anyagilag mit vállalnak. Itt kellene lenni
előttünk, hogy mibe kerül ez nekünk és ők mit fizetnek ebből. Nem lett előkészítve az anyag és
bevállaljuk, hogy Kenese megint fizetni fog? - Én ezt nem tudom felvállalni.
Javaslom, hogy az alapító okiratok tárgyalását vegyük le napirendről.
Miklós Péter képviselő:
Arról beszéltünk korábban, hogy szavazati jogunk van, a költségvetést Kenesének a két szavazata
legalizálni tudja, nem számít, hogyha Küngös, vagy más nem fogadja el.
Kérdezném, hogy ha Balatonfőkajár nem fizet semmit, akkor is jár neki minden szolgáltatás?
Tömör István polgármester: Ezt a társulási tanács szabályozza.
Pozsonyi Monika intézményvezető: A tanács kizárhatja a települést.
Miklós Péter képviselő:
Ha el van fogadva a költségvetés a hozzájárulásokkal és Balatonfőkajár ennek ellenére nem fizet,
akkor mi a megoldás?
dr. Nánássy Elek jegyző: Bírósági eljárás.
Tömör István polgármester:
A legtisztább az lenne, ha egyedül csinálnánk, de fajlagosan sokkal kevesebb normatívát kapnánk.
Ha Balatonfőkajár nem fizet, akkor azt mondom én is, hogy zárjuk ki, de még mindig ki kell
számolni abban az esetben is a normatívát - és ezt tudja Balatonfőkajár is.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A 40-ből 15-öt mi teszünk hozzá, pontosan ezért, mert vagy nem fizetnek, vagy nem eleget.
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Pozsonyi Monika intézményvezető: Kellett volna már rendezni ezt korábban.
Kurucz Henrietta képviselő: Megjegyzem, hét éve ezt kérjük.
Pozsonyi Monika intézményvezető:
Én is ezen a véleményen vagyok, de az előző jegyzők nem voltak hajlandóak ezt megtenni. Most
jegyző úr ebbe belecsöppent. Ha nem fogjuk megoldani a mostani helyzetet, ha nem lesz jogi
helyzetünk, nincs fenntartó, nem tudom, mit fogunk csinálni. Új fenntartó van, új költségvetés kell.
Tömör István polgármester:
Úgy gondolom, hogy ezzel a döntéssel nem kerülünk rosszabb helyzetbe, amibe voltunk.
Augusztus 31-ig teljesen felül kell vizsgálni a társulási megállapodást.
Kérem, aki a társulási megállapodás módosítását és egységes szerkezetben foglalt szövegét az
elhangzottak alapján elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
298/2013. (VI. 27.) határozata
a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó
társulásról szóló megállapodás módosításáról
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete 1. számú melléklet szerint, 2013. július-1-jei
hatállyal Balatonkenese Város Önkormányzata, Balatonfőkajár Község Önkormányzata,
Balatonvilágos Község Önkormányzata, Csajág Község Önkormányzata és Küngös Község
Önkormányzata között a gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó
társulás létrehozására vonatkozó társulási megállapodást elfogadja azzal a feltétellel, hogy
a 2013. augusztus 31. napjáig az érintett önkormányzatok teljes egészében a társulási
megállapodást ismételten felülvizsgálják.
2. Felkéri a Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy a gyermekjóléti és
szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó társulásról szóló megállapodás írja alá,
valamint a határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

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

Tömör István polgármester a következő napirend tárgyalása előtt szót ad az ülésen jelen levő
Szabó Zoltán főépítésznek, hogy a településrendezési eszközök készítőjével, az Art és Arch
Építészeti és Művészeti Stúdió Bt-vel folytatott tárgyalásokról beszámoljon.
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Szabó Zoltán főépítész:
Összegyűjtöttem az általam eddig feltárt hibákat, amik a Képviselő-testület által 2012. április 4-én
elfogadott Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat alapján felszínre kerültek.
Tételesen végig egyeztettük a tervezővel az általam leírt hibát, amit elismert és a szavatossági
kötelességét is, és a hiba javításának nekiáll. Ígéretet tett arra is, hogy amennyiben előkerülnek
rejtett hibák, - amíg idegenkezű javítása nem történik meg az anyagnak -, addig köteles ő javítani.
A digitális változat megszerzése kapcsán azt lehet mondani, hogy amióta elkészült a jóváhagyott
állomány, kérjük tőle – de ez idáig szemtelen ajánlatokat adott erre és szigorú feltételeket próbált
szabni. Eljutottunk odáig, hogy végre úgy gondolom, hogy korrektnek tűnő megállapodás
körvonalazódott - jegyző úr nagy segítségével. A most hatályos állományt hibáival együtt
szerkeszthető állapotban szeretnénk megkapni, illetve a hibajavítás utáni állományra is
szükségünk van. A javítás térítésmentesen történik, a 800 E Ft + áfás korábbi ajánlatához képest
lecsökkent, állományonként 100 E Ft- + áfa összegben hajlandóak átadni. Július 15-ig a most
hatályos javítás előtti állomány, ez 100 E Ft + Áfa, illetve a javítás után augusztus 15-ig garantálják,
hogy a javított állomány egyeztetésre ki tud menni, annak a digitális állományát javaslatuk szerint
jóváhagyástól számított 15 napon belül részünkre átadják. Megküldte a megállapodás tervezetét,
amit át kell néznünk. Az ő részükről arra tettek megfogalmazást, hogy a digitális állományt milyen
módon használhatjuk, és nem használhatjuk fel, de ezt végig kell nézni, hogy nagy problémát ne
okozzon senkinek. Úgy gondolom, hogy ez most részünkről elfogadható javaslat, záros határidőn
belül megtörténik a tudomásunkban lévő összes hiba javítása és a digitális változatok átadása.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy aki aláíró lesz a szerződésen, kapjon felhatalmazást.
Továbblépésnek ez az alapja, illetve a digitális állománnyal megoldható lesz, ha nálunk van, hogy
az önállóvá válás után legyen Akarattyának és Kenesének is külön használható településeszköz
állománya.
Tömör István polgármester:
Az ár nem magas, de meg kellene vizsgálni, hogy miként befolyásolhatja az iroda azt, hogy ezt
mire használhatjuk, vagy nem használhatjuk fel? Nyilván jogász tudja erre a választ.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ügyvéd úr ezzel tisztában van, be kell vonni az ügyvéd urat és szerződést kell kötni az ajánlatot
alapján. Polgármester úrral maximálisan egyetértek, hogy képzeli, hogy a mi anyagunkat használja
– nem az ő szellemi terméke – ezt nem fogja megmondani tervező asszony, ehhez már jogász kell.
Fizessük ki, kerüljön ide a digitális változat és ne essen túlzásba, mert nincs neki joga hozzá.
Kérjük főépítész urat, hogy az összes hibát derítse ki, hogy ne legyen a későbbiekben probléma.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az Art és Arch Építészeti és Művészeti Stúdió Bt-től 100 E Ft + áfa
összegért átvegyük a jelenlegi javítatlan szerkesztett digitális állományt, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
299/2013. (VI. 27.) határozata
Településrendezési eszközök javítatlan szerkesztett digitális állományáról
1. A Képviselő-testület az Art és Arch Építészeti és Művészeti Stúdió Bt-től (1028
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Budapest, Kertváros u. 51.) 100.000.- Ft + Áfa összegű tervezési díj ellenében átveszi
Balatonkenese településrendezési eszközeinek jelenlegi, javítatlan szerkesztett digitális
állományát.
2. A tervezési díj fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert és Szabó Zoltán főépítészt a
szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester
Szabó Zoltán főépítész
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az Art és Arch Építészeti és Művészeti Stúdió Bt-től 100 E Ft + áfa
összegért átvegyük az iroda ajánlásának megfelelően 100 E Ft + áfa összegért a javított szerkesztett
digitális állományt, a Polgármesteri Hivatal költségvetésében biztosítja a fedezetet. Határidő a
2013. augusztus 15-ig elkészített javított állomány egyeztetését és jóváhagyását követő 15 napon
belül.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
300/2013. (VI. 27.) határozata
Településrendezési eszközök javított szerkesztett digitális állományáról
1. A Képviselő-testület az Art és Arch Építészeti és Művészeti Stúdió Bt-től (1028
Budapest, Kertváros u. 51.) 100.000.- Ft + Áfa összegű tervezési díj ellenében átveszi
Balatonkenese településrendezési eszközeinek javított szerkesztett digitális állományát.
2. A tervezési díj fedezetét az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert és Szabó Zoltán főépítészt a
szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: 2013. augusztus 15-ig javított, és az elkészített javított állomány egyeztetését
és jóváhagyását követő 15 napon belül
Felelős: Tömör István polgármester
Szabó Zoltán főépítész

Tömör István polgármester 20,25 órától szünetet rendel el.
A szünetet követően a Képviselő-testület 20,35 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Kurucz Henrietta képviselő módosító indítványa alapján a következőként az Öböl TV Kft
támogatási kérelmét, azt követően pedig a civil szervezetek kérelmeit tárgyalja a Képviselőtestület.
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17.

Öböl TV Kft támogatási kérelme
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kurucz Henrietta képviselő:
Felolvassa az Öböl Televízió 2012-ben készített stúdió és magazin műsorokról, valamint az internet
látogatottságáról készített kimutatást (jegyzőkönyv mellékleteként csatolva).
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülésén 1 M Ft-os támogatást javasoltunk ennek a
bővítésére, kérem a Képviselő-testületet, hogy határozzunk erről.
Sörédi Györgyné képviselő:
Mindig azt képviseltem, hogy minél több információt tudjunk biztosítani a lakosság számára,
jelzik folyamatosan az igényt erre vonatkozóan. Úgy gondolom, hogy az információszolgáltatásuk
kerek, ez az internetes dolog „feltette a pontot az i-re”.
Miklós Péter képviselő: Mennyibe kerül ez a beruházás?
Balázs Gyula Öböl TV Kft ügyvezetője:
Ez egy folyamatos fejlesztés, az internetes szolgáltatás olyan nagyságú, amit nem tudunk saját
erőből fenntartani, ezért minden településhez kérelemmel fordultunk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Fontos, hogy interneten keresztül elérhetők legyenek a magazinműsorok és stúdióbeszélgetések, a
nyaralótulajdonosok éven át tudják követni, valamint így jobban képbe kerülhetnek a Képviselőtestület munkájával is. A civilek bevonásáról beszéltünk, itt is erről van szó, ez előtérbe kerülhet.
Támogatom, hogy ez működjön Balatonkenesén és Balatonakarattyán is.
dr. Nánássy Elek Jegyző
Váratlanul jött a napirend, nem lenne-e érdemes meggondolni, hogy halassza el a Képviselőtestület a döntést. Annyi módosítás történt már a költségvetésben, hogy szükség lenne a
tisztánlátásra.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek a tisztánlátásban, szükséges, de mivel a társulási megállapodásnál is ad hoc döntött a
Képviselő-testület, most is azonnal döntsük.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A rosszat ne szaporítsuk. Félévkor lesz zárás, adózárás is, a gépjárműadó 60 %-át elvonják, július
15-én lesz zárás, néhány nappal utána információt tudok adni. Természetesen a Képviselő-testület
hozza meg a döntést.
Miklós Péter képviselő:
Kérdezzük meg az Öböl TV képviselőjét, hogy megfelelő-e a július 15-e után.
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Balázs Gyula Öböl TV Kft. ügyvezetője:
Szerencsésebb lenne, ha ma döntene a Képviselő-testület.
Miklós Péter képviselő:
Támogatni való az internetes dolog, de úgy tudtam volna elképzelni, hogy le van írva, hogy
„ennyibe kerül és kérnek hozzá ennyi támogatást”.
Kiss Tamás Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat (TÖT) kültag:
Az 1 M Ft-ot egy összegben nyújtanák, vagy a többi támogatás arányában a támogatás egyhatodát?
Balázs Gyula Öböl TV Kft ügyvezetője: Arányosítva és ütemezve.
Miklós Péter képviselő:
Megjegyzem, sokszor vannak említve az SZMSZ előírásai, meg kellett volna tárgyalnia ezt is a
bizottságoknak.
Lengyel János képviselő:
A költségvetés alkotásakor drasztikusan lehúztuk az Öböl TV támogatását. Nyilván a fejlesztések
hozzájárulnak ahhoz, hogy teljes legyen a szolgáltatás, nagy az előrelépés. Javaslom, szavazzuk
meg és a fennmaradó hat hónapban egyenlő hat részletben fizessük.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslatom: 1 M Ft-tal megemeljük az Öböl TV Kft támogatását havi részletekre bontva.
Tömör István polgármester:
A javaslat szerint aki egyetért azzal, hogy 1 M Ft-tal megemeljük az interneten való megjelenés
fejlesztése céljából az Öböl TV Kft támogatását, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
301/2013. (VI. 27.) határozata
Öböl TV Kft támogatásáról
A Képviselő-testület az ÖBÖL TV Kft. (8174 Balatonkenese, Mikes Kelemen utca 8/5.;
Cg.j.szám: 19-09-503465; képviseli: Balázs Gyula ügyvezető) 2013. évi támogatását
1.000.000.- Ft összeggel megemeli interneten való műsormegjelentetéshez szükséges
technikai bővítés, fejlesztés céljából.
2. A támogatás összegét havonta egyenlő részletekben nyújtja. A januártól júniusig 6 havi
részletet egy összegben fizeti meg 2013. július 15-ig.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
értesítésre: azonnal
a támogatási szerződés aláírására: 2013. július 15.
támogatás átutalására: folyamatos
Felelős:
Tömör István polgármester
1.
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15.

Civil szervezetek támogatási kérelmei
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Miklós Péter képviselő:
Módosító javaslatom, hogy most a 2008. Balatonkenese SC kérelméről tárgyaljunk, a többi
kérelemről a féléves költségvetés ismeretében.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Benyújtotta egy akarattyai sportegyesület is a kérelmét, kérlek benneteket, hogy a Magaspart
Sportegyesület támogatási kérelméről is döntsünk.
Tömör István polgármester:
Egyetértünk a módosító indítvánnyal, hogy a 2008 Balatonkenese SC és a Magaspart
Sportegyesület kérelmét tárgyaljuk? Aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
302/2013. (VI. 27.) határozata
A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatási kérelmei közül a 2008. Balatonkenese SC
(8174 Balatonkenese, Stadion u. 1., képviseli: Zubor Zoltán elnök) és a Magaspart
Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet (8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.)
kérelmét tárgyalja meg jelen ülésén, a többi támogatási kérelemről 2013. I. félévi
költségvetésének ismeretében tárgyal.

Zubor Zoltán 2008. Balatonkenese SC elnök:
Mindenkinek megküldtem a támogatási kérelmünket, a Szociális Bizottság ülésén bejelentettem,
hogy sportklubbá alakultunk, négy szakosztállyal működünk. Tenisz szakosztály, asztalitenisz
szakosztály, labdarúgó szakosztály, és ami a legnagyobb teret szolgálja annak, hogy másokat
támogassunk: szabadidő és kerékpárszakosztály. Minden olyan dolgot el tudunk számolni, ami a
szabadidő eltöltésével kapcsolatos. Fontos ezt tudni, hogy nem csak a labdarúgókról szól, de a
labdarúgó felnőtt csapataink országos szakosztályba jutottak, 3 év alatt jutottunk el idáig, amire a
támogatást kérjük, mégsem a felnőtt csapat, hanem a szakosztályok és utánpótlások részére.
Veszprémben a Bozsik-programban is több tagunk ki lett választva. El lehet képzelni hány jobb
helyzetben lévő csapat létezik, mégis három embert tudtunk adni a megyeválogatottnak. A
sportpályán beruházásokat is végigvittünk, nagy részét pályázati pénzből. Fontos ezt tisztán látni,
hogy a támogatás miről szól. A kérelmet már nagyon régen beadtuk, pályázatok tekintetében
vannak kötelezettségeink, eljött a pillanat, amikor elfogyott a vállalkozók pénztárcája és a mi
zsebpénzünk is, ezért ha meg tudunk állapodni, akkor jó lenne a mai napon.
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Sörédi Györgyné képviselő:
Nagyon szép eredményeket értek el, gratulálunk hozzá.
Lengyel János képviselő:
Elismerjük az eredményeket és gratulálunk. Felvetettük korábban is, hogy költségvetési
tényezőnek kellene lenni a klub támogatásának. A LEADER-pályázat befejezettnek tekinthető?
Zubor Zoltán 2008. Balatonkenese SC elnök:
A csúszás abból adódott, hogy a vállalkozónak előre kellett fizetnünk. Megtörtént a végelszámolás,
bármelyik pillanatban megérkezhet a számlára az összeg és abban a pillanatban utaljuk tovább a
kölcsön kapott összeget. Minden rendben van a pályázattal, megtörtént az elszámolás, a kifizetési
szakaszban vagyunk.
Lengyel János képviselő:
Tavaly hallottuk, hogy jól szerepel a női csapat,- tart még ez?
Zubor Zoltán 2008. Balatonkenese SC elnök:
Természetesen, ezüstérmes lett a megye kettes csapatunk. Felkértek minket a női csapatról
beszámolással és felkértek arra is, hogy rendes MLSZ-csapattal versenyezzen, ebben valószínűleg
részt fogunk venni.
Lengyel János képviselő:
Úgy gondolom, hogy támogatnunk kell, az összegre megoldást kell keresni.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javasolnám, hogy az a 2 M Ft, amit támogatásként adtunk, maradjon a klubnál és a 2,5 M Ft-os
keretből adjunk még 1 milliót. Egymilliót most, a támogatás pedig, ha a LEADER utal.
Tömör István polgármester:
Tervezett bevételünk a 2 M Ft összeg a költségvetésben.
Kiss Tamás Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat kültag:
Előbb is arról volt szó, hogy nem tudjuk, hogy áll a kassza. Minden ilyen összegnél szoktam
mondani, hogy költségvetést költségvetésnél tárgyalunk. Összesen 2,5 M Ft van, és most 3 milliót
adtál.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egymilliót most a sport terhére, a kettőt pedig, amikor megjön a támogatás. Félévkor módosítani
tudjuk a költségvetési rendeletünket.
Kiss Tamás Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat kültag:
És mivel módosítjuk? Egymillióval magasabb lesz a strandbevételünk? – Mert eddig nulla a
bevétel.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom most egymilliót, aztán lesz féléves beszámolónk, akkor kiderül, hogy lehet
átcsoportosítani, akkor ki lesz pótolva a támogatás része.
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Tömör István polgármester:
Megszavaznám, de úgy szavazzuk meg, hogy a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta, ezért
tartózkodni fogok.
Kurucz Henrietta képviselő:
A sportkeret felosztása a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe tartozik. Javaslom,
rendeljen el polgármester úr szünetet és az idő alatt a bizottság megtárgyalja a két sportegyesület
támogatási javaslatát.
Tömör István polgármester szünetet rendel e 21,25 órától.
A szünetet követően 21,40 órától a Képviselő-testület folytatja munkáját.
Jelen van 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Nincs jelen: Miklós Péter képviselő.

Kurucz Henrietta képviselő, Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elnöke:
A Kulturális- és Szociálpolitikai bizottság a Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület
Szervezet részére támogatásként 400 E Ft összeget javasol, a 2008. Balatonkenese SC részére pedig
1.250 E Ft összeget javasol.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2008. Balatonkenese SC részére 1.250 E Ft támogatást nyújtsunk,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
303/2013. (VI. 27.) határozata
A 2008. Balatonkenese SC támogatásáról
1. A Képviselő-testület a 2008. Balatonkenese SC (8174 Balatonkenese, Stadion u. 1.,
képviseli: Zubor Zoltán elnök) részére 1.250.000.- Ft támogatást nyújt.
2. Az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetésének ismeretében a további támogatási
lehetőségeket felülvizsgálja.
3. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. július 10.
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet részére
400 E Ft támogatást nyújtsunk, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
304/2013. (VI. 27.) határozata
A Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet támogatásáról
1. A Képviselő-testület a Magaspart Közhasznú Szabadidő és Sportegyesület Szervezet
(8174 Balatonkenese, Táncsics M. u. 24.) részére 400.000.- Ft összegű támogatást nyújt.
2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2013. július 10.
Tömör István polgármester

Miklós Péter képviselő az ülésre visszaérkezett 21,27 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

7.

Pályázati státuszriport
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Pokornik István Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tag:
A csapadékvizes pályázat kapcsán volt határozat arra, hogy a Révfalusi Lászlót felkérjük az
együttműködésre. Kérdezném, hogy milyen tevékenységre lett felkérve?
Tömör István polgármester:
Felkértük a tervek műszaki tartalmának felülvizsgálatára.
Pokornik István Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tag:
Amikor javasoltam, hogy vegyük fel vele a kapcsolatot, nem arra gondoltam, hogy a tervet nézze
meg, hanem arról volt szó, hogy arra kérjük, menjen el Székesfehérvárra a hatósághoz és vesse
össze a korábbi tervet a későbbivel. (És nézze meg, milyen iratok vannak ott, mert nem tudni, mit
küldenek be a hivatalból).
Tömör István polgármester:
A terv dátumproblémái megoldódtak. Kérték és megkapták a plusz példányokat, rendezve van a
probléma.
Farkas Sándor Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tag:
A magas-partfalas pályázathoz: a tervezői szerződés véleményezése a BART döntésre vár. Sikerült
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egy részét megkapni az anyagnak, amit kértem, de továbbra is hiányzik több lényeges anyag. Ha a
tervezői szerződéstervezet hivatkozik dokumentumokra, akkor jó lenne, ha kéri, aki szeretné
véleményezni, akkor legyen lehetősége arra, hogy betekintsen. Írásban kértük, egyszerű lenne a
dolog, ha azt a pár dolgot megkapnánk. A jogerős építési tervdokumentációba nem kaptam
betekintést.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Csak én adhatom ki az engedélyt és én nem kaptam erre vonatkozó kérelmet.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Jegyző úr, hogy gondolod ezt?
dr. Nánássy Elek jegyző:
Elnök úr azt mondta, hogy a BART nevében őrá senki ne hivatkozzon, amit a BART részére
kérnek, majd ő kéri tőlem. Farkas Sándor 15 napon belül megkaphatja.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Udvardy Gábor írja alá és megkaphatja?
dr. Nánássy Elek jegyző: Igen.
Miklós Péter képviselő:
A „nyúlvány” pályázat kapcsán le van írva, hogy június 20-án került sor a műszaki átadásátvételre. Volt szó arról, hogy bizonyos összeg vissza lesz tartva a füvesítésre. Ez megtörtént?
Tömör István polgármester:
Akkor fogjuk az átadás-átvételt aláírni, hogy ha 1,5 M Ft-ot visszatartunk, egészen pontosan
befizet a számlánkra az őszi füvesítés biztosítékaként. Ha ősszel megismétli, megkapja a 1,5
milliót, ha nem, akkor más fogja megcsinálni. Másfél év a garancia a fára és a fűre is.
Miklós Péter képviselő:
Amikor szerződés lett kötve, - gondolom - benne kellett lenni a füvesítésnek és tereprendezésnek a
költségekben.
Pokornik István Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tag:
Ehhez hozzáfűzném, hogy Balatonakarattyán a játszótérnél Drobni Mária is kifogásolta a fű
minőségét, azt mondta, hogy a füvesítés nincs költségelve.
Kiss Tamás Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat (TÖT) kültag:
Megjegyzem, hogy a Parti Sétány „sétánynak” nevezett gyepfelülete a felújítás előtt jobb volt, mint
most.
Tömör István polgármester:
Az építés folyamán a munkákhoz kő is kellett, föld jött ki a területből és a végén nem tettek rendet
maguk után. Természetesen ez is meg van kifogásolva, mert a fűnyírót tönkreteszi.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: A közbeszerzésbe rá lett emelve az összegre?
Tömör István polgármester:
A térkövezés alá vastagabb murvát kellett tenni a téli jég miatt.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A helyi vállalkozót elutasítottuk, a pestit megszavaztuk, és utána megemeltük az összeget? Ez
botrányos, ami történt.
Miklós Péter képviselő:
Kérdezném polgármester úr, hogy Drobni Mária a nyúlvány tervezéskor kapott iránymutatást
tőled, hogy miket tervezzen oda?
Tömör István polgármester: Szerintem nem tőlem, hanem a Képviselő-testülettől.
Miklós Péter képviselő:
Amikor beszéltünk a nyúlványról, arról volt szó, hogy olyan legyen, mint Füreden. Amikor
megláttam a tervet, olyan információt kaptam, hogy a polgármester instrukciói alapján készült a
terv.
Tömör István polgármester: A csatlakozási pontokat illetően igen.
Kiss Tamásné Pénzügyi Bizottság kültag:
Nem értem, miért terveztünk füvet, amikor azt szeretnénk, hogy ne feküdjön oda senki. Egy
virágágyást kellett volna keskeny fűsávval közepén.
Kiss Tamás Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat (TÖT) kültag:
A tervező hogy képzelte, hogy a fűbe kőoszlopot tervezzen? Hogy fogják nyírni a füvet?
Egyébként a balatoni jégnek a kőoszlopok nem lesz akadály.
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület elnöke:
A köveket összefogó fém részen sok éles sarok van. Hogyan fogják megakadályozni, hogy ne
legyen baleset ebből?
Tömör István polgármester:
Nem tudom. Nem egyedi gyártmány, nem tudom, máshol is történt-e ebből baleset.
Sörédi Györgyné képviselő: Lehetett volna az oszlop köré ülőkét tervezni.
Tömör István polgármester:
A javasolt virágágyás kapcsán megjegyzem, hogy a parthoz közeli virágágyást a víz kimosná
néhány hét múlva.
Miklós Péter képviselő:
Kérdezném, hogy a csapadékvizes pályázattal minden rendben van? - mert polgármester úr „feje
felett ott van a fegyelmi”. - Azért kérdezem, mert az árvízre van hivatkozás, ami már azóta elmúlt,
- ugye felgyorsult az ügyintézés?
Tömör István polgármester:
Minden rendben van, amit kértek, megkaptak. Amennyiben több hozzászólás nincsen, aki
tudomásul veszi a mai napra beterjesztett aktuális státuszriportot, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
305/2013. (VI. 27.) határozata
Az aktuális pályázati státuszriportról
1. A Képviselő-testület a 2013. június 27. napjára beterjesztett, aktuális pályázati
státuszriportot tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

8.

Tömör István polgármester
folyamatos

Lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki tudomásul veszi a mai napra beterjesztett lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatót, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
306/2013. (VI. 27.) határozata
A lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
1. A Képviselő-testület a 2013. június 27. napjára beterjesztett, lejárt idejű határozatokról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
folyamatos
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9.

A közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet módosítása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet, kézfeltartással szavazzon.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7 IGEN SZAVAZATTAL, ELLENSZAVAZAT ÉS TARTÓZKODÁS NÉLKÜL
MEGALKOTTA

17/2013. (VI. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ
13/2013. (VI. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
(Rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
10.

Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola névváltoztatása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja az előterjesztés szerinti határozattervezetet, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
307/2013. (VI. 27.) határozata
Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola névváltozásáról
1. A Képviselő-testület Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola névváltozását tudomásul vette, miszerint az iskola elnevezése:
Régi név:
Pilinszky János Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola

Új név:
Balatonkenesei Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központot tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

11.

2013. június 30.
Tömör István polgármester

Part Üdülő kérelme bérleti díj meghatározásának újra tárgyalása iránt
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem is értem, hogy miért tartják soknak egy 1 hektáros strand bérbevételére a 1,5 M Ft-ot?
Farkas Sándor Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tag:
Egyetértek, egy évre 100 Ft/ m2 vízparti telekár nagyon alacsonynak számít. Javaslom, ne akkor
fizessen, amikor lejár a szerződése, hanem legalább két részletben.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, hogy ne legyen kevesebb a bérleti díj az előzőekben meghatározottnál.
Tömör István polgármester:
Aki arra szavaz, hogy ne módosítsuk a Part Üdülőhöz tartozó strand bérleti díját, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
308/2013. (VI. 27.) határozata
A Part Üdülő kérelméről
1. A Képviselő-testület a Balatoni Szálláshelyek KKT. (8172 Balatonkenese, Koppány sor 41.)
kérelmére a Part Üdülőhöz tartozó strand bérleti díját nem módosítja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról kérelmezőt értesítse.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Tömör István polgármester
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12.

Picard Cirkusz kérelme
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki a hatályos rendeletünkön nem kíván módosítani és a kérelmet elutasítja, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
309/2013. (VI. 27.) határozata
A Picárd Cirkusz kérelméről
1. A Képviselő-testület a Picárd Nagycirkusz képviseletében Ádám Rudolf egyéni vállalkozó
(1224 Budapest, Dózsa Gy. u. 11.) kérelmét elutasítja, mivel az Önkormányzat Közterülethasználat engedélyezéséről szóló rendelete értelmében cirkuszi tevékenységre engedély
nem adható és ezen rendeletén nem kíván módosítani.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról kérelmezőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

13.

azonnal
Tömör István polgármester

Alsóréti Üdülőegyesület kérései
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület:
Kértük kérelmünkben, hogy állítsák vissza a nyári időszakra az építkezési tilalmat.
Miklós Péter képviselő:
Az egész település viszonylatában nem javasolnám.
Kiss Tamás Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat (TÖT) kültag:
Üdülő övezeti szinten javasolnám az építkezési tilalom bevezetését.
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Farkas Sándor Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tag:
Másfél hónap nem hosszú idő, az idény sem sokkal hosszabb, az egész településnek jó lenne – és
ezt nem a vállalkozók ellen mondom.
Miklós Péter képviselő:
Az a baj, hogy az építőipar is szezonjellegű lassan. Az övezeti tiltást el tudom képzelni.
Kiss Tamás Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat (TÖT) tag:
A tilalmat csak építési engedély esetén lehetséges bevezetni, az idén már nem tudunk ezzel mit
csinálni, nem lehet azt mondani, hogy ebben az időszakban nem építhet.
Farkas Sándor Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) tag:
Nagyon sok építkezés nem engedélyköteles, számos olyan hanghatással járó építkezési
tevékenység van, ami zavaró. Az új szabályok alapján sokkal többen építkezhetnek, mint akinek
engedélyt kell kérni. Ha bevezetik a tilalmat, akkor zajszintre hivatkozva tegyék, ezt javasolnám.
Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, kezdeményezzük a rendeletmódosítást július 1-től augusztus 20-ig tartó időszakra
vonatkozóan, az 1-es, 2-es és 2/A üdülő övezetekben.
Miklós Péter képviselő:
A rendeletmódosítás a közcsendet és köznyugalmat zavaró építőipari tevékenységre vonatkozzon.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy rendeletmódosítást kezdeményezzünk arra vonatkozóan, hogy a július 1től augusztus 20-ig tartó időszakban az 1-es, 2-es és 2/A övezetekben közcsendet és köznyugalmat
zavaró építőipari tevékenységet tilos legyen folytatni, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
310/2013. (VI. 27.) határozata
Rendeletmódosítás kezdeményezése
építőipari tevékenység folytatásának övezeti tiltásáról nyári időszakban
1. A Képviselő-testület az Alsóréti Üdülőegyesület kezdeményezése kapcsán úgy határoz,
hogy A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 28/2004. (VII. 14.) önkormányzati
rendeletének módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint:
• A település 1-es, 2-es és 2/A övezetében július 1-től augusztus 20-ig közcsendet és
köznyugalmat zavaró építőipari tevékenységet folytatni tilos.
2. Felkéri Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy a
rendeletmódosítás előkészítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. augusztus 31.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző
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Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy az Üdülőegyesület zöldhulladék elszállítással kapcsolatos kérelmére a féléves
költségvetés ismeretében térjünk vissza.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Véleményem szerint nyugodtan dönthetünk erről, megvan a forrása. Te polgármester úr több
millióból járdát csináltatsz, pucoltatsz, határozat nélkül milliókat költesz, építesz, - és ezeket te
rendeled el, mert azt gondolod, hogy az 500 E Ft-os keret naponta van? - És a közcélra pedig nem
kerül pénz?
Tömör István polgármester:
Amire célzol, az is közcélt szolgál, ezekre a célokra a Városgondnokság költségvetésébe pénzt tesz
a Képviselő-testület.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az utak karbantartására tett pénzt a költségvetésbe a Képviselő-testület, - Akarattyára egy kátyú
megcsinálására sem jutott. A költségvetési pénz az egész településre vonatkozik, nem csak
Kenesére.
Tömör István polgármester:
Térkövezik a kilátót Akarattyán, legközelebb oda mennek a Városgondnokság dolgozói.
Sörédi Györgyné képviselő:
Polgármester úr javaslatát támogatnám, térjünk vissza augusztusban erre a kérdésre. Ha
szeptember 10-től lesz a zöldhulladék elszállítás, akkor nem lesz semmi gond.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az I. félévi költségvetés ismeretében hozzunk döntést a 2013. évi
zöldhulladék elszállítás ügyében, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
311/2013. (VI. 27.) határozata
A Képviselő-testület a 2013. őszi zöldhulladék elszállítás ügyében az Önkormányzat 2013. I.
félévi költségvetésének ismeretében kíván döntést hozni.
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14.

Közművelődési Intézmény és Könyvtár pályázathoz hozzájárulás kérése
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki támogatja és hozzájárul a Közművelődési Intézmény és Könyvtár pályázatát, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
312/2013. (VI. 27.) határozata
Közművelődési Intézmény és Könyvtár részére pályázathoz történő hozzájárulásról
1. A Képviselő-testület a Közművelődési Intézmény és Könyvtár részére hozzájárul ahhoz,
hogy „Az emberi erőforrások minisztere 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendelete a települési
önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi
szabályairól” szóló rendelkezése alapján a balatonkenesei iparos ház belső tereinek
felújítása, állandó kiállítóhely kialakítása, valamint a belső berendezés fejlesztése céljából a
3 millió forint támogatást megpályázza.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról Győrfi Károlyné intézményvezetőt
értesítse. Megbízza Győrfi Károlyné intézményvezetőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

16.

értesítésre: azonnal,
pályázat benyújtására: 2013. július 1.
Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető

Koronczai János kérelme
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester:
Aki a kérelmet az abban foglalt árakkal támogatja, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
313/2013. (VI. 27.) határozata
Koronczai János kérelméről
1. A Képviselő-testület Koronczai János részére a vízisportszer kölcsönzésre használt
területek bérleti díját - kérelmének megfelelően - az alábbiak szerint módosítja:
a) Vak Bottyán strandra: 600.000.- Ft / szezon
b) Bercsényi strandra: 450.000.- Ft / szezon
bérleti díjat határoz meg.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 22,30 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Kurucz Henrietta
képviselő
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