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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. július 23-án 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Vatics Erzsébet
Kurucz Henrietta
Lengyel János
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.
Ezt követően javasolja az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alpolgármestert
és Vatics Erzsébet tanácsnokot. 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
314/2013. (VII. 23.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna
alpolgármestert és Vatics Erzsébet tanácsnokot jelöli ki.

Tömör István polgármester javasolja megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendi
pontokat, kiegészítve a forgatókönyv szerinti 6-os és 7-es napirendi ponttal.
Miklós Péter képviselő javasolja, hogy a meghívó szerinti 4-es, a gyermekjóléti szolgáltatásokat
ellátó társulási megállapodás módosítását és az 5-ös, az önkormányzat peres ügyeivel kapcsolatos
javaslatról szóló ügyet vegyék le a napirendről, mivel nem kaptak kézhez anyagot a
napirendekhez.
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Tömör István polgármester kérdezi az ülésen jelen levő dr. Bősze Ferenc ügyvéd urat, mielőtt
erről szavaznának, - és egyben feltételezi, hogy a döntő többség meg lesz ez ügyben -, hogy kíváne tenni kiegészítést tenni az általa leírtakhoz?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Elnézést, de azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy mivel még nem fogadtuk el a napirendi
pontokat, a polgármester ennek ellenére kiegészítéseket szeretne, akkor ő – aki tud az ügyről –
meghallgathatja, mi pedig álljunk fel és menjünk ki az ülésről. Erre a meghallgatásra mi nem
vagyunk kíváncsiak, mert nem szavaztuk meg ennek az ügynek a napirendek közé történő
felvételét.
Miklós Péter képviselő:
Mint ahogy mondtam, nem ismerjük az anyagot, amit ügyvéd úr készített, így erről nem tudunk
tárgyalni képviselő-testületi ülésen, vagy bármit elfogadni. Állítólag ma délelőtt 11 óra körül
kaptunk e-mailben egy anyagot, én egész nap dolgoztam, nem tudtam megismerni és
áttanulmányozni az anyagot.
dr. Bősze Ferenc ügyvéd:
Tiszteletben szeretném tartani képviselő asszony javaslatát. Nem akarok semmi olyat mondani,
ami a tájékoztatás körébe tartozna. Úgy gondolom, polgármester úr arra gondolt – bár nem tudom,
Önök milyen arányban fognak szavazni, de Önök bizonyára már tudják – azt sem tudom, hogy
képviselő asszony hogy tud négyük nevében beszélni, hogy négyen kivonulnak, ezek szerint
egyeztettek, és úgy döntöttek, hogy kivonulnak, ha ez a helyzet bekövetkezik, hogy polgármester
úr engem felkér tájékoztatásra. Ennek a célja egyetlen dolog volt, hogy Önök a döntést tárgyalják,
vagy nem tárgyalják. Nem az elfogadást, ha ezt egy szóbeli kiegészítés megtétele nélkül akarják
megtenni, valóban felvet gondolatokat, felvet kérdéseket. Nem tudom, hogy egy tájékoztatás
szótól miért kell félni?
Miklós Péter képviselő:
Szó sincs félelemről, uram. Bizonyára Ön nem ismeri a korábbi történéseket. Szinte minden
testületi ülésen kifogásolnunk kell dolgokat, mert minden alkalommal egy paksaméta papírt
kapunk meg az ülés napján, ami alapján az utolsó pillanatban kell döntést hozni. Nem tudom, Önt
ki kérte fel, hogy javaslatot tegyen az önkormányzat peres ügyeivel kapcsolatban, de nem fogunk
olyan ügyet tárgyalni, amit nem lehetett elolvasni. SZMSZ írja elő, hogy kell tálalni dolgokat. Ne
tájékoztasson, hanem tartsa be az SZMSZ-t, és utána mondhat bárki javaslatokat.
dr. Bősze Ferenc ügyvéd:
Egyet biztosan tudok. Önök tavaly júniusban és májusban úgy hoztak döntést, hogy vagy nem
voltak információk birtokában, vagy hamis információ alapján döntöttek. Ilyen esetben
polgármester úrnak a törvény lehetőséget ad arra, hogy megszüntesse azt a helyzetet, ami
jogellenes.
Miklós Péter képviselő:
Ön tulajdonképpen kicsoda és milyen alapon mondja ezt itt nekünk? Kicsoda maga, hogy minősíti
a mi döntésünket és ki kérte fel arra, hogy ezeket nézze át? És – feltételezem, nem a munka
öröméért tevékenykedik, mint ügyvéd – ki fizeti ezt és milyen költségekből? Ki adott utasítást
bárkinek is, hogy Önt felhatalmazza arra, hogy kutakodjon ügyekben?
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ismerem ügyvéd urat, beszélgetés szinten. Itt viszont a kérdés arra irányul, amit az elnök úr
mondott, hogy mi nem tudunk arról, hogy a Képviselő-testület bárkinek adott volna
felhatalmazást a célból, hogy előterjesztést készítsen. SZMSZ szerint a polgármester nem adhat
megbízást, - ha pedig ad, akkor saját zsebre adhat, ezt a Képviselő-testülettel közölnie kell, hogy
fogadott magánügyvédet magának, mert vannak olyan anomáliái, aminek szeretné, hogy utána
nézzen. De peres ügyekben egyébként pedig csak a Képviselő-testület járhat el. Felkészülünk ebből
az anyagból, amit most kaptunk kézhez, át fogjuk nézni – mert nincs értelme a tárgyalásnak, ha
hiányosan kapjuk meg az anyagot. Ha valamilyen oknál fogva rossz döntést hoztunk, át fogjuk
nézni, félelemről pedig nincsen szó, az augusztusi képviselő-testületi ülésen tudjuk tárgyalni. Én
kérek elnézést polgármester úr nevében, köszönjük ügyvéd úrnak, hogy megjelent az ülésen, de
mi most az AVE Zöldfok ügyének megtárgyalása miatt jöttünk el, mivel döntenünk kell az ügyben
a lakosság miatt.
dr. Bősze Ferenc ügyvéd:
Egy feljegyzést írtam polgármester úrnak, hogy ezt megküldte-e Önöknek, nem tudom. De
megjegyzem, hogy volt tavaly egy olyan hozzászólásuk, hogy: ha hiba történt, - akár ügyvédi hiba,
akár más részéről, akkor azt számon kell kérni.
Miklós Péter képviselő:
Egy szót szeretnék még kérni ezzel kapcsolatban. Peres ügyekről beszélünk, ilyen esetben miért
nincs jelen az Önkormányzat megbízott ügyvédje? Polgármester úr, ha ezt napirendre akarja tűzni,
miért nem hívja ide az Önkormányzat ügyvédjét, akinek a tevékenységét éppen kritizálni akarja?
Tömör István polgármester:
Meg van hívva, azt jelezte, hogy vidéken van és igyekszik ideérni.
dr. Bősze Ferenc ügyvéd:
Én ezért a tevékenységemért, amíg önöktől megállapodást nem kapok az önkormányzattól, addig
ezt nem pénzért vállaltam, szakmai kihívásként kezeltem - megismerve az ügyet. Jól tudják, hogy
kettő szereplője van az ügynek: az önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra is más szabályok
vonatkoznak, teljesen legálisan adhat megbízást az önkormányzat a polgármesteri hivatal
képviseletében polgármester úr vagy jegyző úr. Semmiféle hiba nem történt, az iratok
áttanulmányozására kértek fel, semmiféle irat beadásáról, vagy okirat szerkesztéséről nem volt
szó. Nagyon vigyáztunk, - én magam is - hogy ne sértsek szabályokat, mert nem éri meg. A
tájékoztatás szintjéig jutottam el, többet nem is kívánok tenni, ha úgy döntenek, hogy
augusztusban tárgyalják meg, egyetértek, hogy ügyvéd úr jelenlétében, hisz a másik felet is meg
kell hallgatni. Tudomásul veszem a javaslatot és úgy gondolom, hogy augusztusban kulturáltan
tárgyalva, nyitottan, korrekt helyzetet fenntartva megtárgyalják.
Egyébként az Önök feltett kérdéseiből az szűrődött át számomra, hogy az önkormányzat érdekeit
igenis fontosnak tartják.
Miklós Péter képviselő: Ennek örülünk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Köszönjük, ügyvéd úr.
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Tömör István polgármester:
Bár Vatics Erzsébet képviselő asszony elnézést kért a nevemben is, de elnézést kérek én is az
udvariasság kedvéért, - bár nem tudom, miért - „nehogy ebben a kérdésben is háttérbe szoruljak”.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Csak a dolog tisztázása érdekében: ügyvéd úr semmiféle képviseletre nem kapott meg
felhatalmazást, csak arra, hogy peres iratokat megtekinthessen a bíróságon. Azok a bírósági ülések
egyébként nyilvánosak voltak, azokon bárki ott lehetett. Erre kapott felhatalmazást polgármester
úrtól és tőlem is, semmi másra. Ha ezentúl bármiféle meghatalmazásra szüksége lesz ügyvéd
úrnak az önkormányzattól, arra csakis a Képviselő-testület bízhatja meg az önkormányzat
részéről. Tehát irat-betekintési jogosultságra hatalmaztuk fel.
Tömör István polgármester:
Tettük mindezt maximálisan az önkormányzat érdekének figyelembevételével.
A napirendi pontokra vonatkozóan érkezett módosító indítvány, hogy a 4-est és 5-öst ne
tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
315/2013. (VII. 23.) határozata

4.

5.

A Képviselő-testület 2013. július 23. napi rendkívüli ülésének meghívó szerinti
napirendjei közül leveszi az alábbiakat:
Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó társulás Társulási
megállapodás módosításáról tájékoztatás
Előadó:
Tömör István polgármester
Önkormányzat peres ügyeivel kapcsolatos javaslat
Előadó:
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
Meg szeretném jegyezni a négyes napirend kapcsán, hogy a társulási megállapodásban csak egy
szó változtatásról szeretném szóban tájékoztatni a Képviselő-testületet.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Balatonvilágos Siófokhoz tartozik, a siófoki jegyző talált egy szót a társulási megállapodásban,
hogy nem incassó szót, hanem felhatalmazó levél beadását használják, mert a legújabb
Kormányrendelet már az incassó kifejezést nem használja. Sajnos erről előre nem tájékoztattak
bennünket és addig a MÁK-hoz nem kerülhet be egységesen a társulási megállapodás, amíg szó
szerint nem ugyanazt tartalmazza.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem csak erről volt szó, hosszas vita folyt az elmúlt ülésen. Megkérem ismét jegyző urat, hogy az
augusztusi ülésre legyen előttünk kimutatás számokkal alátámasztva arról, hogy ha mi
társulásban vagyunk, akkor mennyi normatívát kapunk, és mennyi abban az esetben, ha nem
vagyunk társulásban.
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dr. Nánássy Elek jegyző:
Igazat adok képviselő asszonynak, nem is bocsátkozok becslésekbe. Ha ez az egy szóváltoztatás
elfogadásra kerül, akkor Balatonvilágossal társulásba kerülünk, és le tudjuk hívni a társulási
normatívát. Kérem, hogy ezt a tájékoztatást vegye tudomásul a Képviselő-testület, mert ellenkező
esetben a júliusi és az augusztusi normatíva is elúszik. Augusztus végéig pedig felülvizsgáljuk a
társulási megállapodást az előző képviselő-testületi határozat alapján.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Miért társulási normatívát kell lehívnunk?
Tömör István polgármester: Mert társulásban 30 %-kal magasabb a normatíva.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Ezt kértük, hogy ez a kimutatás legyen elkészítve.
Sörédi Györgyné képviselő:
Az egy szónak a módosítása késve érkezett hozzánk, a határozathozatalt követően, a probléma
megoldása érdekérem javaslom, vegyük vissza a napirendek közé.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott javaslatot támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
316/2013. (VII. 23.) határozata

4.

A Képviselő-testület 2013. július 23. napi rendkívüli ülésének meghívó szerinti
napirendjei közé visszaveszi az alábbit:
Gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó társulás Társulási
megállapodás módosításáról tájékoztatás
Előadó:
Tömör István polgármester

Miklós Péter képviselő:
A napirendek kapcsán szeretnék tájékoztatást kérni a LEADER- és egyéb pályázatok kapcsán.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, hogy az ötös napirendként legyen felvéve a polgármesteri tájékozató a mentőállomással
kapcsolatos, a LEADER- és a csapadékvizes pályázat kapcsán.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, - kiegészítve a forgatókönyv szerinti napirendekkel kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
317/2013. (VII. 23.) határozata
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A Képviselő-testület 2013. július 23. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. KÖZÖTTI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
FELMONDÁSA

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Előadó:
Tömör István polgármester
A DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
BALATON KELETI KAPUJA TURISZTIKAI EGYESÜLET RÉSZÉRE NYÁRI KULTURÁLIS
RENDEZVÉNYEK CÉLJÁRA 8 M FT ÁTADÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:
Tömör István polgármester
PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:
Tömör István polgármester
BAHART RÉSZVÉNYEK VÉTELI AJÁNLATA – BADACSONYTOMAJ
Előadó:
Tömör István polgármester
QUALITY MARKT EXPERT KFT. - ELSŐ „KENESEI HALÁSZLÉFŐZŐ ÉS BALATONI KESZEGSÜTŐ
VERSENY” MEGRENDEZÉSÉHEZ VAK BOTTYÁN STRANDON TÉRÍTÉSMENTES HELYHASZNÁLAT
IRÁNTI KÉRELEM

Előadó:

Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ AVE ZÖLDFOK ZRT. KÖZÖTTI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
FELMONDÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Miklós Péter képviselő:
Az önkormányzat ügyvédjétől kaptunk instrukciót, miszerint a formanyomtatványként leadott
szerződést ne fogadjuk el, csakis a megállapodást mondjuk fel.
Tömör István polgármester:
A határozati javaslat erről szól. Aki elfogadja dr. Koczkás Sándor ügyvéd által tett javaslatot,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
318/2013. (VII. 23.) határozata
AVE Zöldfok Zrt-vel kötött közszolgálati szerződés felmondásáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Város
Önkormányzata és az AVE Zöldfok Zrt. között fennálló, az önkormányzat
közigazgatási területén belül a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi
közszolgáltatással ellátott ingatlanokon közszolgáltatás keretében összegyűjtött
települési hulladék ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerződést a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 90. § (5) bekezdésében foglaltak szerint 6 hónapos
felmondásai idővel felmondja.
2. A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti 1. számú mellékletet, dr. Koczkás Sándor
ügyvéd által tett javaslatot elfogadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert a szükséges lépések
megtételére.
Felelős:

Tömör István polgármester
dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Határidő: 2013. július 30.

2.

A DÉL-BALATONI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja a módosítást és az egységes társulási megállapodást, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
319/2013. (VII. 23.) határozata
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás
felülvizsgálatáról, módosításáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-Balatoni Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos előterjesztés szerint:
a) a Társulási tevékenységre vonatkozó beszámolót elfogadja;
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b) a Társulási Megállapodás Módosítás tervezetének 4. függelékbe foglalt, Társulásból
történő kilépéseket tudomásul veszi;
c) a Társulási Megállapodás Módosítás tervezetének 5. függelékbe foglalt, Társuláshoz
történő csatlakozásokat elfogadja;
d) a Társulás 2013.május 1-i állapot szerint tagjegyzéket a Társulási Megállapodás
Módosítás tervezetének 6. függelékben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja;
e) a Társulási Tanács Tagjaként Tamási és környéke hulladékgazdálkodási kistérség
delegáltjaként Herdics Béla Pincehely Nagyközség Önkormányzat polgármesterének
megválasztásával egyetért;
f) a Társulás Felügyelő Bizottsága tagjaként, a Tamási és környéke hulladékgazdálkodási
kistérség delegáltjaként Pintér Gábor Koppányszántó Község Önkormányzat
polgármesterének megválasztásával egyetért;
g) a Társulási Megállapodás módosítását, az egységes szerkezetbe foglalt Társulási
megállapodást elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

3.

BALATON

Tömör István polgármester
folyamat szerint

KAPUJA TURISZTIKAI
RENDEZVÉNYEK CÉLJÁRA 8 M FT ÁTADÁSA
Előadó:

KELETI

EGYESÜLET

RÉSZÉRE

NYÁRI

KULTURÁLIS

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kurucz Henrietta képviselő:
11,6 M Ft szerepel a költségvetésben átadott pénzeszközként a Turisztikai Egyesület részére, ez két
összegből tevődik össze: a 3,6 M Ft tagdíjból, ami a befolyt kurtaxa 8 %-a, illetve a 8 M Ft, amit első
körben a Turisztikai Egyesület kért a kulturális rendezvények megszervezésére, de szeretnénk
tudni, hogy konkrétan mire adjuk oda a pénzt. Úgy gondolom, elvárható lenne, hogy leüljenek
egyeztetni a Képviselő-testülettel az ügyben, hogy mire van szükségük.
Lengyel János képviselő az ülésről kiment 18,50 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Győrfi Károlyné Közművelődési Intézmény és Könyvtár intézményvezetője:
Javasolnám, hogy az előterjesztés szerinti határozattervezetben a „kulturális rendezvények”
helyett „turisztikai rendezvények” meghatározás szerepeljen.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzottak szerinti módosítással együtt az előterjesztés szerinti határozat tervezettel
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
320/2013. (VII. 23.) határozata
Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület részére nyújtandó
8.000.000 Ft keretösszegű támogatásról
1. A Képviselő–testület megbízza a Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesületet turisztikai
rendezvények megszervezésével, végrehajtásával és lebonyolításával.
2. A turisztikai rendezvények végrehajtásával kapcsolatos költségekre az Önkormányzat
2013. évi költségvetésében szereplő, a Turisztikai Egyesület részére betervezett, legfeljebb
8.000.000 Ft keretösszegig biztosít támogatást.
3. A turisztikai rendezvények lebonyolításával kapcsolatos költségeket az egyes kiadások
felmerülésekor utalja az Önkormányzat a Turisztikai Egyesület bankszámlájára. A
Turisztikai Egyesület részére kiállított számlákat a Közművelődési Intézmény és Könyvtár
intézményvezetője igazolja. Az igazolás tartalmazza, hogy az adott számlán szereplő
kiadás az adott turisztikai rendezvény megrendezése kapcsán merült fel a megrendelőben,
vagy szerződésben foglalt feltételek szerint.
4. A Turisztikai Egyesület köteles az adott számla kiállítójának pénzintézeti számlaszámára
azon a napon átutalni a számla szerinti összeget, amelyik napon az Önkormányzat a
felmerült költséget az adott számla szerinti összegben a Turisztikai Egyesületnek átutalta –
együttes utalással. A Turisztikai Egyesület csak és kizárólag azon számla kiegyenlítésére
használhatja fel az Önkormányzati támogatást, amely kiegyenlítését előzetesen az
Önkormányzattal egyeztette.
5. A jelen határozat végrehajtására kötendő megállapodás aláírására a Képviselő-testület
felhatalmazza Tömör István polgármestert. A megállapodás előkészítéséért megbízza dr.
Koczkás Sándor ügyvédet.
6. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

4.

azonnal
Tömör István polgármester
dr. Koczkás Sándor ügyvéd

GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATOKAT ELLÁTÓ TÁRSULÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Tömör István polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a gyermekjóléti és
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szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó társulás létrehozására vonatkozó, a Képviselő-testület
298/2013. (VI. 27.) számú határozatával elfogadott társulási megállapodásban szereplő „incassó”
kifejezés helyett „felhatalmazó levél” kifejezés kerül. Kéri, hogy aki a tájékoztatást tudomásul
vette, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
321/2013. (VII. 23.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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, a Képviselő-testület 298/2013. (VI. 27.) számú határozatával elfogadott társulási
megállapodásban szereplő tájékoztatást tudomásul veszi, miszerint a társulási
megállapodásban szereplő „incassó” kifejezés helyett „felhatalmazó levél” kifejezés kerül.

5.

PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Szóbeli előterjesztés./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Tömör István polgármester:
A csapadékvizes pályázatnál a vízjogi létesítési engedélyt nem kaptuk még meg. Tájékoztatásként
annyit mondtak, hogy késésben – csúszásban vannak az árvíz miatt.
Miklós Péter képviselő: Nem történt olyan, hogy a hiánypótlást nem időben küldtük be?
Tömör István polgármester:
Határidőben teljesítettük a hiánypótlásokat.
A LEADER pályázat kapcsán eddig csak hiánypótlás érkezett, és azt teljesítettük.
Miklós Péter képviselő: Megjegyzem, tudjuk gyártani a hiánypótlásos pályázatokat.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek. Tele van a hivatal „vadidegen, jobbnál jobb pályázatírókkal”, kérném jegyző úr, hogy
itt, a Képviselő-testület előtt mutasd be az új dolgozókat. Szeretnénk tudni, kik dolgoznak itt,
milyen képzettséggel. Direkt kértem, hogy a LEADER pályázathoz bízzunk meg pályázatírót, erre
12 és 15 hibapontunk volt, ez felháborító. Megkértelek arra is, hogy szüntesd meg a képviselőkre
vonatkozó trágár beszédet a hivatalban – de ez azóta is folyik tudomásom szerint.
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dr. Nánássy Elek jegyző:
Azért hívtam fel képviselő asszonyt, hogy merre induljunk el a pályázat kapcsán, egyeztettem
polgármester úrral is, az akarattyai részen történő kivitelezésre vonatkozóan, hogy olyan
közreműködő szervezettel szerződjön a pályázat fenntartásához, kik azok a lehetséges személyek,
akik közre tudnak működni a pályázat megvalósításában. Ehhez kértem támogatást és segítséget.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Visszadobták hiánypótlásra a pályázatírónak, mert fel sem vette senkivel sem a kapcsolatot, nem
kért iránymutatást.
Lengyel János képviselő az ülésre visszaérkezett 19,10 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
A BART képviseli Balatonakarattyát, azért kértük a BART segítségét a pályázat kapcsán.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Már csak akkor kértétek, amikor hiánypótlásra visszadobták.
Lengyel János képviselő:
Voltam bent a hivatalban a két kolléganőt megkérdeztem, rendben van-e minden, hogy ismerik-e a
civil szervezeteket. - Azt mondták, hogy rendben van minden.
Sörédi Györgyné képviselő: Tudomásom szerint nem csak Kenesétől kértek hiánypótlást.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
De, sajnos ez így van, hogy négy város közül csak Kenesét hiánypótoltatták.
Farkas Sándor BART tag:
Kértem a Széchenyi park és az Iskola utcai terveket, árazott költségvetést. Három hét alatt nem
kaptam annyi információt, hogy tudjam, hogy milyen alaprajz van.
Miklós Péter képviselő:
Sándor minden alkalommal elmondja, hogy nem kap meg semmilyen anyagot, mindig van olyan
dolog, amit nem kapott meg. Miért van ez így?
dr. Nánássy Elek jegyző:
Úgy tudom, hogy Farkas Sándor Pintér Róbert ügyintézővel közösen járták be a helyszínt, és tervet
vagy költségvetést még Farkas úr is csinált ezzel kapcsolatban. Arra kérem, hogy fáradjon be
holnap és lejegyzőkönyvezzük, hogy konkrétan mire kíváncsi. E-mailekre nem tudok válaszolni.
Miklós Péter képviselő:
Ha e-mailben nem lehet kérni semmit, akkor kérném, hogy ne küldözgessenek e-mailt a
képviselőknek sem, hanem kézbe adják oda az anyagokat, mert ma délelőtt is e-mailben küldött ki
anyagot a hivatal a képviselőknek.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Rendben, ezen túl csak papír alapon küldjük meg az anyagokat.
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Tömör István polgármester:
A mentőállomással kapcsolatban még nincsenek tervek.
Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 19,20 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Kurucz Henrietta képviselő:
Tudomásom szerint csütörtökön hozzák aláírva a kész terveket és a szerződést. A
Városgondnokság a belső átalakítási munkák elvégzésével meg lett bízva. Kértem a tervezőt,
hozzon a belső átalakításra egy árazatlan költségvetést. Kérjünk be három árajánlatot, kérjünk
három vállalkozótól ajánlatot, ha nem express gyorsasággal megcsinálni a Városgondnokság. Ha a
belső munkálatok augusztus 31-ig meglesznek, megmaradhat a működési engedélye a
mentőállomásnak.
Tömör István polgármester:
A pályázatok kapcsán még elmondom, hogy a Berek utca kivitelezésére is érkezett kettő vagy
három ajánlat.

6.

BAHART RÉSZVÉNYEK VÉTELI AJÁNLATA – BADACSONYTOMAJ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a vételi ajánlattal nem kívánunk élni, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
322/2013. (VII. 23.) határozata
BAHART részvény vételi felajánlásról
1. A Képviselő-testület a Badacsonytomaj Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5390 db
Balatoni Hajózási Zrt. részvényre vonatkozó (30.073.- Ft/részvény) vételi ajánlattal nem
kíván élni.
2. Felkéri Tömör István
Polgármesterét értesítse.
Határidő:
Felelős:

polgármestert,

hogy

a

döntésről

Badacsonytomaj

Város

értesítésre: 2013. július 31.
Tömör István polgármester
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7.

QUALITY MARKT EXPERT KFT. - ELSŐ „KENESEI HALÁSZLÉFŐZŐ ÉS BALATONI KESZEGSÜTŐ
VAK BOTTYÁN STRANDON TÉRÍTÉSMENTES HELYHASZNÁLAT

VERSENY” MEGRENDEZÉSÉHEZ
IRÁNTI KÉRELEM

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Tömör István polgármester:
Javaslom a kérelem támogatását. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
323/2013. (VII. 23.) határozata
Quality Markt Expert Kft. rendezvényével kapcsolatos területhasználatról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese, 4714/5 hrszú Vak Bottyán strandfürdő területén augusztus. 31-én (esőnap: szeptember 7.) megtartandó
„Kenesei halászléfőző és balatoni keszegsütő verseny” rendezvény számara
térítésmentesen helyet biztosít, a strandterület Balatonakarattya felőli 1/3 részének
rendelkezésre bocsátásával.
2. A rendezvényt követően a rendezvény szervezői kötelesek a számukra átadott területet az
átvételkori állapotba visszaállítani.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt
tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
2013. augusztus 31.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 19,31 órakor bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Vatics Erzsébet
tanácsnok
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