Szám: 19/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

Kippkopp Óvoda és Bölcsőde
Balatonkenese, Balaton u. 63.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
Szabó Gergely
dr. Koczkás Sándor
Szabó Zoltán
Győrfi Károlyné
Kelemen Zoltán
Novák Éva
Pozsonyi Monika
Szabó Károlyné
Thury Attiláné
Balázsné Tóth Etelka
Kiss Tamásné
Kiss Tamás
Somogyi Éva

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
(17,25 órától)
képviselő

jegyző
Küngös község polgármestere
ügyvéd
főépítész
intézményvezető
városgondnok
Tátorján Kft megbízott vezető
intézményvezető
iskolaigazgató
óvodavezető
Pénzügyi Bizottság kültag
Pénzügyi Bizottság kültag
Részönkormányzat kültag
óvodavezetői álláshelyre pályázó

Jelen van továbbá:
Lakossági érdeklődő
I.
N A P I R E N D

18 fő

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sörédi Györgyné és Vatics Erzsébet képviselőket. Kéri,
aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
327/2013. (VIII. 29.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Vatics Erzsébet
képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javasolja a forgatókönyv szerinti napirendi pontokat
megtárgyalásra, kiegészítve 31. napirendi pontként a Helyi Esélyegyenlőségi Program
megtárgyalásának napirendjével. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
328/2013. (VIII. 29.) határozata
A Képviselő-testület 2013. augusztus 29. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

A BALATONKENESEI PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013. TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BESZÁMOLÓJA A 2012/2013. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A KIPPKOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSHELYÉRE
JAVASLATTÉTEL
BÖLCSŐDEI ÁTSZERVEZÉS VÉLEMÉNYEZÉSE
KÖZMŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNY
ÉS
KÖNYVTÁR
INTÉZMÉNYVEZETŐI
ÁLLÁSHELYÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
A
KÖZTEMETŐ
RENDJÉRŐL,
HASZNÁLATÁNAK,
IGÉNYBEVÉTELÉNEK
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
A
HELYI
KÖRNYEZETVÉDELEM
SZABÁLYAIRÓL
SZÓLÓ
RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV EGYEZTETÉSE
BALATONKENESE, KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉS 2013.
PÁLYÁZATOK KAPCSÁN KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ KIVÁLASZTÁSA A
BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ALAPJÁN, BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA
BALATONKENESE – BALATONFŰZFŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÁR RENDEZÉSE
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE
BALATONKENESE, 1367/2. HRSZ-Ú BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÜGYE
BALATONAKARATTYAI MENTŐÁLLOMÁS BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA
JAVASLAT TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR ÉS TELEPÜLÉS ÉRTÉKTÁRI BIZOTTSÁG
LÉTREHOZÁSÁRA
VÉTELI SZÁNDÉK A BALATONKENESE 3407 HRSZ-Ú INGATLANRA
TÁTORJÁN TÁRSASÜDÜLŐ STRANDBELÉPÉSI ÜGYE
LADIK U. ¼. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS BÉRBEADÁSA
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

VÉGH TIBOR ARNOLD SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSI ÉS RÉSZLETFIZETÉSI
ÜGYE
TÁJÉKOZTATÓ
A
BAKONY
ÉS
BALATON
TÉRSÉGI
TURISZTIKAI
KÁRTYARENDSZERRŐL
CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSI KÉRELMEI
TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELME
ÖNKORMÁNYZAT PERES ÜGYEIVEL KAPCSOLATOS JAVASLAT
PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT
LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJÁNAK, ÉS ÁRAJÁNLATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA
ÁLLAMI INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTELE
BALATONKENESE, NÉMETH L. U. KÖZMŰVESÍTÉS
TÁJÉKOZTATÁS BEREK UTCAI ÚTÉPÍTÉS KIVITELEZÉSI ÁRAJÁNLATOKRÓL
HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ELFOGADÁSA

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

A BALATONKENESEI PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA BESZÁMOLÓJA A 2012/2013. TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Előadó:

Szabó Károlyné
iskolaigazgató

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÜB, TÖT, KULT. BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Elfogadásra javasolták a Bizottságok és a Részönkormányzat a beszámolót és javasolták, hogy a
Képviselő-testület határozatban mondjon köszönetet az iskola pedagógus- és technikai
személyzetének az elmúlt tanévben végzett munkájáért.
Sörédi Györgyné képviselő:
Bizottsági ülésen is jeleztem, hogy meg kell köszönni az alapos munkát, és a nehéz évet, ami után
ezt a szép eredményt érte el az iskola. Sikerült a gyermekeket testileg - lelkileg olyan fejlesztésben
biztosítani, ami ezt az eredményt hozta. A matematika tantárgy kicsit problémás, de szakkörök és
fejlesztő foglalkozások segítségével próbálnak ezen javítani. Sok verseny volt, szinte mindegyiken
az első-második, legfeljebb a hatodik helyen végeztek a tanulóink, ami nagyon szép eredmény.
Köszönet illeti meg a pedagógusokat és az iskola dolgozóit az elvégzett munkájukért.
Szabó Gergely Küngös község polgármestere:
2012. december 31-ig közös fenntartású volt az intézmény, de azóta is közös intézménynek
tekintjük az iskolát, hisz a gyermekek ugyanúgy ide járnak. Külön köszönet a bejáró gyermekek
segítéséért, mely kiemelten említendő. Bátorítást szeretnék nyújtani, mert nem volt egyszerű az
intézményátszervezés. Az iskolabusz továbbra is működni fog, de sajnos mi továbbra nem tudjuk
a Küngösről Kenesére járó gyermekek étkeztetését biztosítani. A kísérőt továbbra is biztosítjuk.
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Meg szeretném köszönni a Képviselő-testületnek is az együttműködést. Az új finanszírozási
rendszer felborította a gazdálkodási rendszert, a kötelező feladatokra kell koncentrálnunk.
Köszönöm az intézményvezető asszony és az egész tankerület munkáját.
Szabó Károlyné iskolaigazgató:
Bizottsági ülésen részletesen beszámoltam az átszervezésről, köszönöm az önkormányzat
támogatását és Küngös folyamatos támogatását. Minden szakon van már tanárunk és a művészeti
oktatás is rendben lesz. Várjuk a vasárnap estét, az ünnepélyes tanévnyitóra várunk mindenkit
szeretettel.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, kérem, hogy aki a határozati javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
329/2013. (VIII. 29.) határozata
Iskola 2012/2013. évi tanévről szóló beszámolójáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény valamint közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104.§
(5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Balatonkenesei Pilinszky János Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2012/2013. tanévről szóló beszámolóját az előterjesztés
szerinti tartalommal és formában elfogadja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
Bizottsági javaslatok alapján határozatban mondjunk köszönetet elvégzett munkájukért. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
330/2013. (VIII. 29.) határozata
Iskola dolgozóinak köszönetnyilvánításról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét nyilvánítja ki a
Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói
részére elvégzett munkájukért.

4

2.

A KIPPKOPP ÓVODA
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Előadó:

ÉS

BÖLCSŐDE

BESZÁMOLÓJA

A

2012/2013.

ÉVI

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÜB, TÖT, KULT. BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Elfogadásra javasolták a Bizottságok és a Részönkormányzat a beszámolót és javasolták, hogy a
Képviselő-testület határozatban mondjon köszönetet az óvoda pedagógusainak, és az óvoda
összes alkalmazottjának az elvégzett munkájukért.
Sörédi Györgyné képviselő:
Ennél az intézménynél is szeretném elmondani az óvodai kollektíva dicséretére, hogy ez az év is a
gyermekek számára biztonságban, meleg lelkű pedagógusok kíséretével ment végbe. Bárki
ellátogat az óvodánkba, mindenki elismerően nyilatkozik az óvodáról, ami hangulatos, tanító,
oktató jellegű, de játékosan. (Nem fordul elő, - amit más helyeken többször hallani -, hogy
gyermek elcsatangolna az óvodából.)
Szeretném megköszönni az óvodavezető munkáját és javasolnám, részesítsük óvodavezető
asszonyt „Balatonkeneséért érdemérem”-ben.
A helyi elismerő címek és kitüntetések alapításáról, adományozásuk rendjéről szóló 13/2011. (X.
28.) önkormányzati rendeletünk 2. § (4) bekezdés alapján „(4) Ajánlás hiányában a Bizottság az
ajánlásra vonatkozóan önálló javaslattételi joggal élhet. Amennyiben él ezzel a jogával, javaslatot tehet a
díszpolgári cím átadásának időpontjára.” kérem a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy éljen
önálló javaslattételi jogával.
A rendelet 4 § (2) bekezdése alapján „(2) Amennyiben ezen időpontban a díszpolgári cím nem kerül
átadásra, úgy az adott év október 23. alkalmával is átadható a díj” pedig október 23-án átadható a díj.
Gratulálunk az elmúlt 20 év sikeres munkájához.
Thury Attiláné óvodavezető
Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy együtt dolgozhattunk. Remélem, hogy jól döntetek és
az utódom képviseli úgy az óvodát, ahogy én. Hivatásomnak tekintem a munkámat, ezért is
csináltam ilyen lelkesen.
Kemény Zsigmond lakossági érdeklődő:
Óvodánk tevékenységéről szólva elsősorban és okkal a település cseperedő ifjairól szólunk. Talán
nem is mindig sikerül kellő hangsúllyal. Az óvodának évek óta emellett igen jelentős szolgáltatása
is van, a helyi közétkeztetésében, ami az óvoda tevékenységén túlmenően a település
életminőségéről is egy képet ad. Életem során sok helyen étkeztem, - ezzel együtt tudom megítélni
a szolgáltatást - és többekkel együtt messzemenően elismeréssel bírunk. Ebben tevékenykedő
minden egyes dolgozónak köszönjük.
Lengyel János képviselő:
Legalább 30 éve itt dolgoztál az óvodába, Akarattyán kezdtél, a mi gyermekeinket is te nevelted.
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Az akarattyai óvodának más profilt adni jó ötlet volt. Köszönjük a munkát. Kellemes nyugdíjas
éveket kívánunk.
Szabó Gergely Küngös község polgármestere:
Megköszönöm a küngösi gyermekek szülői, illetve a Képviselő-testület nevében az óvodai
dolgozók munkáját. Külön köszönjük Zsuzsának, és itt mondanám el, hogy „Küngösért” Oklevelet
adtuk át a vezető óvónő részére több száz ember előtt és megköszöntük a gyermekek nevelésében
való részvételét és kívánom, hogy vigyék tovább az igen nagy múlttal rendelkező intézmény
szakmai életét.
Tömör István polgármester:
Amennyiben több hozzászólás nincsen, kérem, hogy aki a határozat tervezetet elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
331/2013. (VIII. 29.) határozata
Óvoda 2012/2013. nevelési évről szóló beszámolójáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény valamint közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104.§
(5) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 2012/2013.
nevelési évről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal és formában
elfogadja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy köszönetet mondjunk elvégzett munkájukért az óvoda összes
pedagógusának és dolgozójának, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
332/2013. (VIII. 29.) határozata
Óvoda dolgozóinak köszönetnyilvánításról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönetét nyilvánítja ki a
Balatonkenesei Kippkopp Óvoda és Bölcsőde dolgozói részére elvégzett munkájukért.
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3.

A KIPPKOPP ÓVODA
JAVASLATTÉTEL
Előadó:

ÉS

BÖLCSŐDE

ÓVODAVEZETŐI

ÁLLÁSHELYÉRE

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÜB, TÖT, KULT. BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Javaslattétel nélkül Képviselő-testületi döntéskörbe ruházták át a napirendről történő
határozathozatalt.
Tömör István polgármester:
A pályázati anyagot mindenki megkapta, azóta összeült a dolgozói kör és a szülői munkaközösség
is. Felolvassa a javaslatokat (írásos anyag a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva).
Miklós Péter képviselő az ülésre megérkezett 17,25 órakor.
7 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Szeretném bejelenteni a napirendet illetően érintettségemet és szeretnék tartózkodni a
tanácskozástól és szavazástól is.
Sörédi Györgyné képviselő:
Két pályázó volt, az egyik pályázó nem volt alkalmas az előírásoknak, így egy pályázónk van,
Somogyi Éva, akit személyesen is ismerek. A szülői közösség és a kollektíva javaslatai mellett
javaslom, hogy a Képviselő-testület javasolja őt az óvodavezetői álláshelyre.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A Képviselő-testületben mindenki ismeri Évát, akit rég nem láttunk. Kérlek, mondj néhány szót
magadról.
Somogyi Éva pályázó:
Somogyi Évának hívnak, balatonkenesei vagyok, itt jártam óvodába, általános iskolába.
Veszprémben a Lovassy László Gimnáziumban érettségiztem, a kenesei óvoda volt az első
munkahelyem képesítés nélkül 2 évig, gyesre mentem, utána Siófokon elég hamar vezetői
megbízást kaptam, a város legnagyobb óvodáját vezettem. Az átszervezéseket vezetőként
megéltem, minden évben változott a munkaköri feladatom és a helyek is. Voltam óvodavezetői
helyettes, tartoztak hozzám vidéki óvodák is. A jelenlegi helyem egy nagy intézmény egységeként
működik, voltam Siófok város Oktatási Bizottsági kültagja, akkori óvodában alapítottam
alapítványt, majd egy egyesület elnöke voltam, ahol környezetvédelemmel kapcsolatosan
tevékenykedünk. Kiemelném, hogy amilyen szakmai munka folyik a kenesei óvodában, az nem
egy szokványos tevékenység, hanem nagyon összetett és nagyon magas színvonalú. Ha kapok
megbízást, biztosan folytatni fogom. Személyes indokaim: az első pályázati kiírás után – amikor
nem volt jelentkező - gondoltam, hogy a másodszori kiírást megpályázom, mert Siófokon azóta is
átszervezések vannak, aminek nem szeretnék részese lenni.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A Szülői Munkaközösség, sőt a kollégák is nyilatkoztak a támogatásodról. Mindenki
megelégedésére úgy gondolom, hogy a kolléganőid véleményét figyelembe kell venni, mert ők
fognak veled együtt dolgozni – és ehhez még hozzájárul, hogy a szülők is téged támogattak. Úgy
gondolom, hogy nincs a Képviselő-testületnek más dolga, minthogy elfogadja a helybeli pályázót.
Kérem mindenkitől, hogy támogassuk a kenesei jelöltünket.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Kippkopp Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői helyére Somogyi Éva
pályázót ajánljuk az intézményfenntartói társulási tanácsnak, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Varga Zsuzsanna
alpolgármester nem szavazott) meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
333/2013. (VIII. 29.) határozata
Óvodavezetői javaslattételről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kippkopp Óvoda és
Bölcsőde óvodavezetői álláshelyére Somogyi Éva pályázatát javasolja elfogadásra az
intézményfenntartói társulási tanácsnak.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse.
Felelős: Tömör István polgármester
Határidő: azonnal

4.

BÖLCSŐDEI ÁTSZERVEZÉS VÉLEMÉNYEZÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÜB JAVASLAT:
Javaslattétel nélkül Képviselő-testületi döntéskörbe ruházta át a napirendről történő
határozathozatalt.
Miklós Péter képviselő:
Köszönjük az anyagot, - bár nem egészen erre gondoltunk. Megkaptuk a korábbi Képviselőtestületi ülés anyagát, ami arról szólt, hogy a fennmaradó féléves időszakban milyen anyagi
vonzata van a fenntartásnak. Ezzel szemben mi olyan gazdasági kimutatást kértünk, ami igazolja,
hogy előnyös az Önkormányzat számára, ha a Tátorján beintegrálódik a Kippkopp Óvodába. Ez a
kiküldött anyag arra a pillanatra vonatkozik, ha akkor megléptük volta. Emellett van még egy
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dolog, amiről ezen a képviselő-testületi ülésen nem lehet dönteni. 12 fő van mindkét helyen, ez a
bölcsődei létszám. Beszéltünk arról, hogy biztos, hogy mind a 24 gyermek jogosult, kell-e
mindegyikőjüknek ez a bölcsődei ellátás? Lehet, hogy kényelmi szempontok miatt is járnak
kevésbé indokoltan bölcsődések. Meg kellene fogalmazni konkrétan azt, hogy mi alapján
kaphatják meg a bölcsődei ellátást. Nem el akarjuk küldeni a gyerekeket, de a Pénzügyi
Bizottságnak a gazdaságossági szempontokat szem előtt kell tartani. Ezeknek az adatoknak a
tudatában lehet majd olyan döntést hozni, amit vállalni is lehet.
Novák Éva Tátorján Kft. megbízott vezető:
Akik felvételt nyertek, nekik törvény szerint indokolt a bölcsődei elhelyezésük. Teljesen törvényes
keretek között lettek felvéve a gyerekek a bölcsődébe.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem ezeket az anyagokat kértünk, ezeket már ismerjük. Ebből nem tűnik ki az, hogy a fönti
bölcsődét integrálni szeretnénk az alsó bölcsődében. Nem kötelező feladata ez az
Önkormányzatnak, de a keneseieket támogatjuk ezzel. Ez sok pénzzel jár, de hogy továbbra is fenn
lehessen tartani, ki kell mutatni, hogy gazdaságilag mit jelent számunkra, hogy ha a fenti bölcsődét
integrálunk az alsó bölcsődébe. Számokat szeretnénk látni, ha a felső bölcsődét be kell zárni,
egyáltalán megtehetjük-e. Ehhez egy olyan szakmai anyag kell, amit a hivatal szakmailag kidolgoz
- bevonva az intézményvezetőket. Azt látva el tudjuk dönteni, de most ugyanott állunk, mint a
bizottsági ülésen, és így felelősségteljesen döntést nem tudunk hozni. Javaslom, hogy vegyük le
napirendről ezt az ügyet.
Kurucz Henrietta képviselő:
Kiegészíteném, hogy még azokat az adatokat is kértük, hogy ha integrálódik a fenti bölcsőde a
lentibe és az önkormányzat lesz a fenntartó, milyen bérjellegű kiadások lesznek, illetve milyen
minimális létszám szükséges ehhez. Nem mindegy, hogy milyen bér- és dologi jellegű kiadásai
vannak. Mik a minimális személyi feltételek, amivel működtetnie kell az önkormányzatnak a fenti
bölcsődét is. Úgy gondolom, hogy ez nem egynapos feladat, nem egyik hónapról a másikra
gondolja a Képviselő-testület sem. Bizottsági ülésen is január 1-től gondoltunk az átszervezésre.
Felelősségteljesen szeretnénk dönteni, nem olyan helyzetbe kényszerítve bárkit, hogy ne tudja
hova helyezni a gyermekét. A családi napközit is felül kell vizsgálni, mert nem kötelező feladat,
ehhez is kérnénk az anyagokat. Nem a szülők hátuk mögött szeretnénk erről dönteni és nem egyik
hónapról a másikra, - viszont a jövő évi költségvetéshez ezeket az adatokat ismernünk kell.
Sörédi Györgyné képviselő:
Magam részéről más tevékenységgel való fellendítést is megpróbálnék. Ha rajtunk segít és
gazdaságilag is megfelelő, akkor ez is egy járható út. Javaslom, hogy a szülőkkel egyeztessenek és
lehetne a létszámot szaporítani - például Akarattyára is járnak más településről is gyermekek.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Információként elmondom, hogy ebben az évben havi 850.000 Ft-ot folyósít az önkormányzat a
Nonprofit Kft-nek. Egész évre ez 10,2 M Ft, ezen kívül ebben az évben már év közben kiderült,
hogy ez nem elég a Kft fenntartásához, több millió forinttal kellett kisegíteni tartozásai miatt,
várhatóan 12 millióra fog megemelkedni az egész évi támogatás összege. Július 1-től december 31ig csináltunk egy tervet, az egyik csak a napközi, a másik a bölcsődével, így ha integrálódna az
intézmény az itteni bölcsődéhez, ha a családi napközi is működne, akkor is csak 4,6 M Ft-ba
kerülne a működtetés. Ezen természetesen lehet emelni - nézve a 10 milliós támogatáshoz képest.
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Természetesen minden lehetőséget meg kell vizsgálni és továbbtárgyalni, hogy megalapozott
döntést hozhasson a Képviselő-testület. Nem utolsó szempont, hogy az Állami Számvevőszék
javaslatának is meg tudnánk felelni. Mérlegen kívüli jelentős kockázati tényezőnek minősül a Kft
ilyen módon történő finanszírozása erre a feladatra.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Örömmel hallom, hogy az Állami Számvevőszék megküldte a jegyzőkönyvet, a hibák javítása
érdekében – kérjük, hogy átnézhessük. A Tátorján Bölcsőde támogatásával kapcsolatban
elhangzott, hogy 10,2 M Ft-tal támogatjuk, de ugye nem hiszitek, hogy ha beintegráljuk a másik
intézménybe, akkor nem kell támogatni? A Kippkopp Óvodát 35 millióval támogatjuk. A
normatíván felül több, mint 40 %-kal támogatni. A közétkeztetést 15 millióval támogatjuk. Ez a
feladat mindenhol plusz pénzzel jár, hisz szociális feladat. Szeretnénk látni, hogy ha beintegrálás
lenne, akkor csak a vezetői pótlékkal járunk jobban, vagy esetleg még plusz pénzekkel is? Jegyző
úr, ezt a kimutatást nem tudom elfogadni.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Ugyanazt az anyagot küldtük ki, amit a júniusi képviselő-testületi ülésre készítettünk, ami azt
mutatja, hogy fele annyi lenne a fenntartási költség.
Kiss Tamás Részönkormányzat kültag:
Bizottsági ülésen is hangsúlyoztam, hogy számok nélkül nem javaslok döntéshozatalt. Az
előterjesztés a minimális létszámmal és minimális követelményekkel, feltételekkel számít, de egy
magas színvonalú intézménybe beintegrálva egy szükséges szintű követelmények és feltételek
vannak. A szakma kihagyása és pontos kalkuláció nélkül lehetetlen ilyen ügyről döntést hozni.
Pontos számítás kell, mert emberekről és gyermekekről van szó.
Miklós Péter képviselő:
Amit látni, hogy a többségi vélemény az, hogy a Tátorjánban és a Kippkopp bölcsődékben is
maradjon meg a bölcsődei csoport - ezzel én is egyetértek. De ugyanakkor tudomásul kell venni,
hogy ezt a nagyságrendű támogatást nem tudja felvállalni az önkormányzat. 2014-ben Akarattya
leválik, ez után még nagyobb problémát fog jelenteni Kenesének ennek a támogatásnak a
kifizetése. Tamásnak igazat adok, számokkal kell alátámasztani a lehetőségeket.
Novák Éva Tátorján Kft megbízott vezető:
Teljes kapacitással, minimális bérekkel, minimális támogatással működik az intézmény. Bevallom,
irigykedtem az előző napirendeknél, mert mi az elmúlt években megközelítőleg sem kaptunk ilyen
dicséretet, mint a többi intézmény. Talán ha az önkormányzat is sajátjának érezné a Tátorjánt,
legalább erkölcsileg előrébb tudnánk lépni.
Miklós Péter képviselő:
A Képviselő-testület nevében bártan kijelentem, hogy a munkátok, a működésetek nagyon jó, de ez
az önkormányzatnak nem kötelező feladata, ez egy megörökölt dolog a Képviselő-testület
számára. Túl nagy a támogatás összege, amit hozzá kell tenni a működéshez. Senki nem gondolja,
hogy rosszul dolgoznátok, én személyesen megköszönöm a munkátokat.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Csatlakozok én is a köszönetnyilvánításhoz.
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Sörédi Györgyné képviselő:
Ugyanúgy a mi kisgyermekeinkkel foglalkoztok, mint az óvodai bölcsődei dolgozók. Az tény, hogy
elég sok alkalommal negatív bírálatok hangzanak el a Tátorjánt illetően, legtöbbször egyes
képviselők részéről, főleg amiatt, hogy az Önkormányzatnak anyagi támogatás kell biztosítani a
Kft működéséhez. Ez viszont kisebb összeg, mint az óvodai bölcsőde működtetéséhez biztosított
önkormányzati támogatás. Éppen ezért nem ártana, ha a képviselők kis önkritikát gyakorolnának a
negatív megjegyzéseket illetően. Én megköszönöm a munkátokat, további sikereket kívánok.
Tömör István polgármester:
Elhangzott egy javaslat a napirendről történő levételre vonatkozóan, magam is javaslom, vegyük le
a napirendről az ügyet és alaposabb számítások, vizsgálódás után újra tárgyaljuk. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
334/2013. (VIII. 29.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsődei átszervezés
véleményezése” ügy tárgyalását leveszi napirendjéről, azt újra tárgyalja későbbi
időpontban, gazdasági számítások ismeretében.
Tömör István polgármester 18,06 órától szünetet rendel el.
A Képviselő-testület a szünetet követően 18,19 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 6 fő képviselő (hiányzik: Kurucz Henrietta), az ülés határozatképes.
5.

KÖZMŰVELŐDÉSI
INTÉZMÉNY
ÁLLÁSHELYÉRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Előadó:

ÉS

KÖNYVTÁR

INTÉZMÉNYVEZETŐI

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB, TÖT, KULT. BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
- feltételként szerepeljen a kiírásban a „B” kategóriás jogosítvány,
- előnyként szerepeljen a kiírásban a számítógép felhasználói szintű ismerete,
- szerepeljen kikötésként, hogy a munkavégzéshez saját gépjármű szükséges,
- a közalkalmazotti kinevezés a vezetői megbízás idejére szóljon,
- előnyt jelentsen múzeum vezetésében való jártasság,
- legyen kiemelve a pályázati kiírásban a település sajátosságaira jellemző turisztikai
feladatok ellátására való alkalmasság.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslatokkal kiegészítve az előterjesztés szerinti pályázati kiírást elfogadja,
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
335/2013. (VIII. 29.) határozata
Közművelődési Intézményvezetői pályázat kiírásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti, bizottsági javaslatokkal kiegészített Közművelődési Intézmény és
Könyvtár intézményvezető álláspályázatot kiírja.
2. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy a
pályázat közzétételéről és a Kulturális Közlönyben történő megjelenéséről is
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2013. szeptember 5.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző

Kurucz Henrietta képviselő az ülésre visszaérkezett 18,25 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

6.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. I. FÉLÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÜB, TÖT, KULT. BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Bizottságok és a Részönkormányzat nem javasolták elfogadásra a Képviselő-testületnek a
beszámolót.
Sörédi Györgyné képviselő:
Ez a tájékoztató az „I. félévi tükör” a pénzügyi gazdálkodásról, azt tükrözi, ami június 30-ig már
megtörtént. A módosítás a már elfogadott képviselő-testületi határozatok és a törvényi előírások
alapján történtek.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Bizottsági ülésen merült fel két kérdés, amire ígértem választ: a szociális ellátásoknál a 9.
mellékletben rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 346 E Ft-ba volt tervezve, és ugyanannyiban
teljesült. A 173 E Ft egy sorral lejjebb került, a június 30-i teljesülés 173 E Ft-ot takar. Kérdésként
merült fel, hogy az állami normatíva kisebb mértékben emelkedett a többi intézménynél, mint a
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Városgondnokságnál a bérkompenzáció miatt. Ennek oka, hogy két kistraktor- és egy
aggregátorvásárlásra a dologiból került át összeg a beruházások sorára. Az aggregátor összege a
Városgondnokság pénzéből ment ki, de az Önkormányzatnak ott kell létrehozni előirányzatot.
Intézményi finanszírozás lesz az aggregátor vásárlás 5 M Ft nagyságrendű összege.
Miklós Péter képviselő:
Kértünk kimutatást a közterület-felügyelők, kurtaxa ellenőrök béreiről is.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Egy nap alatt nem lehet ezt a kimutatást elkészíteni, ez több napos munka, természetesen eleget
teszünk minden információadási kötelezettségüknek. Elmondanám még, hogy ezeken a
számokon, ami a tájékoztatóban szerepel, már nem lehet változtatni, minden kötelező elemet
tartalmaz, amit a jogszabályok előírnak.
Lengyel János képviselő:
Elmondanám, hogy véleményem szerint a költségvetetés majdnem felét kitevő összeget két
mondatban elintézni nem lehet. Komoly érdekei vannak mind Kenesének, mind Akarattyának a
pályázatokhoz. Hogy miért nem szeretnénk elfogadni a féléves beszámolót? Mert most kellene
tudni, hogy a költségvetésben milyen tartalékok szerepelnek, nem három hónap múlva. Az a gond,
hogy bennmarad a pénz és semmilyen fejlesztéseket nem teszünk a településen. Bizonyára a
közterület-felügyelők és kurtaxások sem lettek felvéve úgy, ahogy szerettük volna. Tehát pénz van,
hogy a városra fordíthassuk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek, én is azt tudom mondani, hogy ez a beszámoló ebben a formában nem elfogadható.
Bértartalék rendesen kellett, hogy képződjön, mert 23 millió volt a kurtaxa és a közterületfelügyelők bére kapcsán. Szeretnénk tudni, mert fejlesztési tartalékba vissza szeretnénk tenni.
Ebből ez nem látszik. Látni szeretnénk a dologi 25 millió forintját, én nem tudom elfogadni, hogy
ez a beszámoló így megváltoztathatatlan.
Kurucz Henrietta képviselő:
Évről évre vannak olyan beruházási terveink, amik nem valósulnak meg. A Széchenyi park
vizesblokkja, a Vak Bottyán strand előtti tér burkolattal való ellátása. (Megjegyzem, erről sem
kapunk sosem információt, úgy gondolom, ezekről is beszélnünk kell, és ha nem jutunk előre, meg
kell tudnunk, miért nem.) Úgy gondolom, hogy ezeket a beruházásokat meg kell valósítanunk.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Volt kérdés arra vonatkozóan, hogy a dologi kiadás miért magasabb? Az óvodai konyha még nem
vált le önálló almérőkkel, továbbra is az önkormányzatra terveztük a konyhának a fűtés- és a
dologi kiadásait is. Az, hogy a konyha az önkormányzathoz kerül, ez az oka annak, hogy ilyen
magas a rezsiköltség. Ott előirányzat módosításra is szükség lesz, de most ez a tény, tehát
előirányzaton belül vagyunk még. Ami módosításként szerepel, a MÁK többlettámogatásból
adódik, tehát plusz állami normatívát kaptunk a bérkompenzáció miatt, illetve a vis maior
támogatás miatt, amit szintén a kormányi döntésen alapult. Belekerült még a traktorvásárlás,
illetve az aggregátorvásárlás sem volt tervezve. A jobboldali sor a teljesítés ennél kevesebb nem
lehet. Ezek pénzügyi tények, amit a kincstárnak már lejelentettünk és egyeztettünk is velük. Ezen a
számokon változtatni már nem tudunk.
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Miklós Péter képviselő:
Kérdezném, ha ezt a beszámolót elfogadjuk, akkor azzal az előirányzat módosítást is elfogadjuk?
Azért kérdezem, mert vannak olyan összegek a beruházások, fejlesztések soron, ami várhatóan
nem fog még ebben az évben sem megvalósulni. Azzal lehetne a rendeletünket, illetve az
előirányzatunkat módosítani - ha már itt van egy módosítás -, hogy nem csak év végén kellene
szembesülni ezekkel az összegekkel, ezt lehetne előre kezelni.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A beszámoló utolsó sora azt tartalmazza, ami ténylegesen el lett költve 06. 30-ig. A módosított
előirányzat általában az állami központi döntésekből fakadó bevétel-növekedés, illetve ahol nem
volt előirányzat, de a beszerzés megtörtént, oda előirányzatot kell tenni - de ez csak minimális
lehet, azért, hogy az egyensúly megmaradjon. A költségvetés részletes módosításánál már szóba
kerülhet minden más is. De amikor a Városgondnokságon egyáltalán nem volt előirányzat, de
képviselő-testületi határozat született és a traktor- és az aggregátorvásárlás megtörtént, erre
előirányzat kellett. A következő képviselő-testületi ülésen költségvetési rendeletet kell módosítani.
Ezek a pénzügyi tények, amik a beszámolóban szerepelnek.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy ebben a formában nem tudom elfogadni a
beszámolót. Kérnénk feltüntetni a táblázatokban a határozatszámokat is, mi alapján történtek a
módosítások. Nem látom pontosan a béreket sem. Kérjük kimutatni, hány dolgozót vettünk fel,
közterület-felügyelőt, hányat közalkalmazottnak, hányat közhasznúnak, mennyi bért használtunk
fel. Mert azt a bérmaradványt is vissza kell tenni.
Kurucz Henrietta képviselő:
A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy a pályázatok miatt is lehetséges a dologi kiadások
változása. A pályázataink szállítói finanszírozásúak voltak, amit lezártunk eddig, be volt tervezve
eddig is a költségvetetésbe, nem változtathatja meg a dologi kiadásokat szerintem. A
Közművelődési Intézmény pályázatai kapcsán terveztünk az intézmény dologi kiadásainál. Az
Óvodánál, amit terveztünk: úgy vélem, terveztük a nyersanyagra, energiára. Ha a konyha
közüzeme benne van a 86 millióban, akkor nem jól terveztük a konyha dologiját, mert az 50 % itt
teljesül.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Ezek a tények, ennyi lett elköltve. Az iskola fűtése egy téli hónapban több, mint két millió forint.
Hogy több millió forinttal magasabb a kiadás, az azért van, mert az iskola és a konyha fűtése is itt
jelentkezik. A dologi kiadások a rezsiköltségek miatt ilyen magasak. Mert az önkormányzat viszi
az iskolát és az óvodai konyhát is.
Kurucz Henrietta képviselő:
Az iskola és a konyha rezsiköltsége miért nem jelentkezik a saját dologijában? Túlteljesítése
kellene, hogy legyen időarányosan félévre.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Ez a napirendi pont a költségvetetés helyzetéről való tájékoztatás. Ha bármi kérdés van, szívesen
válaszolok, de mást nem tudok a számokon kívül prezentálni. Az analitikát is részletesen
ellenőrizték, alá vannak támasztva a kiadás- és bevételi számok a teljesítések kapcsán.
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Miklós Péter képviselő:
Úgy gondolom, mindnyájunk nevében kérem jegyző úrtól, hogy az 50 %-nál magasabb dologi
kiadás okáról írásban készítsen kimutatást. Ha a könyvvizsgálót említette, úgy gondolom, ezzel
példálózni nem ildomos. Könyvvizsgáló leírja, hogy nem lett felhasználva pénzmaradvány, a
szövegesben pedig le van írva, hogy a Polgármesteri Hivatal felhasznált 37 milliót. Ettől a
könyvvizsgálótól meg kell szabadulni, úgy gondolom.
Lengyel János képviselő:
65 %-át elköltöttük a dologinak az I. félévben, ez 15 millió forint, plusz a következő félévben ez
már 30 millió különbséget jelent, ez óriási összeg. Ha a konyhánál elfogyott, akkor ott kellene
pluszban jelentkeznie, ha az külön van tervezve.
Sörédi Györgyné képviselő:
A konyhát úgy látom, hogy az óvodain belül ki van külön mutatva, hogy ebből a konyhára
mennyi. A II. félévben a pályázatokkal kapcsolatban sem lesznek kiadások.
Kiss Tamás Részönkormányzat kültag:
Hangsúlyozni szeretném: nem a számok végértékét mondjuk, hogy nem igaz, a Képviselőtestületnek az a dolga és nekünk, civileknek is az a dolgunk, hogy ellenőrizzük, hogyan
gazdálkodunk. Ez alapján nagyon rosszul, túlköltekeztünk. Azért firtatjuk, hogy nézzük meg, mert
elmegy a pénz – nem bántásból beszélünk.
Sörédi Györgyné képviselő:
Ezt a mondatot biztos te sem így gondoltad, hogy rosszul gazdálkodtunk? – A Kippkopp Óvoda 52
%-os, a Városgondnokság 36 %-os, a Közművelődési Intézmény 41 %-os, a TSZSZI 51 %-os, a
Polgármesteri Hivatal 52 %-os, Önkormányzat 31 %. Azzal a gondolattal egyetértek, hogy jó, ha
tudjuk, ilyenkor mi az, ami megmarad, amivel még a hátralévő időben gazdálkodni lehet. De ez
nem a lezárt június 30-i része, hanem hogy nézzük meg, hogy lehetne a gazdálkodást jobbá tenni.
Időarányos a teljesítés a június 30. szerint.
Varga Zsuzsanna alpolgármester: A dologi kiadások nagy része a fűtés. Az I. félévben mindig
nagyobb a fűtés, az első félévben 5 hónapot fizetünk a II. félévben 3 hónapot.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslatom lenne, ha hozna egy határozatot a Képviselő-testület költségcsökkentés miatt: nem
kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása. Az előző beszámolónál nem is kaptunk jelentést, a mostani
pedig hibás. Javaslom, hogy augusztus 31-el szüntesse meg a könyvvizsgáló megbízását. Kérem,
szavaztass róla, polgármester úr. Ez részemről szóbeli indítvány, ami szorosan a költségvetéshez
tartozik.
Tömör István polgármester: Ez nincs napirenden, emellett nem tartom jónak, mert bizonyos
kontroll szükséges, hogy legyen.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Azt elfogadom, hogy könyvvizsgálót változtassunk, de véleményem szerint ekkora, egymilliárdos
költségvetés mellett azt a felelősséget ne vállalja magára az Önkormányzat, hogy ne legyen
könyvvizsgálója.

15

Tömör István polgármester:
Napirendhez van-e valakinek hozzászólása? – Amennyiben nincs, az előterjesztés szerinti
határozattervezetről fogunk szavazni. Aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal nem fogadta el Balatonkenese Város
Önkormányzatának 2013. évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Tömör István polgármester:
Úgy gondolom, hogy a könyvvizsgálói szerződés átnézése után vegyük napirendre a
könyvvizsgálói szerződés felbontását.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Visszavonom az előző javaslatomat. Helyette javaslom, hogy a Képviselő-testült szeptember 10-ig
rendkívüli képviselő-testületi ülésen tájékoztatást kapjon a könyvvizsgáló szerződés tartalmáról és
annak megfelelően a szerződés felbontásáról.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
336/2013. (VIII. 29.) határozata
Könyvvizsgálói szerződés felülvizsgálatáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tömör István
polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata és a
Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. (Veszprém) között
jelenleg érvényben lévő könyvvizsgálói szerződés tartalmáról, hatályáról és a szerződés
felbontásának lehetőségéről 2013. szeptember 10-ig tájékoztatást nyújtson a Képviselőtestületnek.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző
2013. szeptember 10.

dr. Nánássy Elek jegyző:
Meg kívánom jegyezni, hogy indítványra csak a polgármesternek van joga szétosztani javaslatot
napirendre vonatkozóan. Máskor is átlépte ezt a korlátot a Képviselő-testület, - ha így döntött, nem
tudok mit tenni.
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7.

A
KÖZTEMETŐ
RENDJÉRŐL,
HASZNÁLATÁNAK,
SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

IGÉNYBEVÉTELÉNEK

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÜB, TÖT, KULT. BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Bizottságok és a Részönkormányzat elfogadásra javasolták a Képviselő-testületnek a
rendelettervezetet.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a rendelettervezettel a bizottsági javaslatok alapján, kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

18/2013. (VIII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A KÖZTEMETŐ RENDJÉRŐL, HASZNÁLATÁNAK, IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

24/2004. (VII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

8.

A
HELYI
KÖRNYEZETVÉDELEM
MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

SZABÁLYAIRÓL

SZÓLÓ

RENDELET

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG, KULTURÁLIS- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG ÉS
BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA:
A Bizottságok és a Részönkormányzat nem javasolták elfogadásra a rendelettervezetet, helyette
az alábbi javaslatot tették a rendelet 14. § (2) bekezdésének módosítására:
(2) Zajos tevékenységet végezni a nyári hónapokban (június- július –augusztus) csak reggel 8
és este 20 óra között lehet. Szombat, vasárnap és ünnepnap mindennemű zajkeltés tilos.

Kiss Tamás Részönkormányzat kültag:
Olyan rendeleteket kellene alkotni, amit be is lehet tartani. Ki fogja ezt betartatni? Az új közterület
rendelet alapján nem életszerű, hogy télen a nyaralók eltolják a havat.
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Sörédi Györgyné képviselő:
Nem biztos, hogy lejön az üdülőtulajdonos, de bízzon meg valakit, aki megcsinálja. A helyben
lakók gürcölnek a hóval, de a nyaralók pedig elvárják, hogy helyettük megcsinálják.
Tömör István polgármester: Olyan rendeletet nem tudunk hozni, ami mindenkinek megfelel.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A belterületen – pl. a Fő utcán is már több a nyaralótulajdonos, mint az állandó lakos. De megfizet
valakit, aki megcsinálja a téli munkákat.
Kemény Zsigmond lakossági érdeklődő:
Akkor tudjuk élvezni a pihenésünket, ha rend van körülöttünk. A rendcsinálásnak a mai korban
beletartoznak a gépi eszközök is. Valami ésszerű korlátot fel kell állítani. Nem lehet összemosni azt
a két dolgot, hogy tapossuk a havat, vagy zajt hallgatunk. A tulajdont rendben kell tartani. Igen,
van, amit meg kell fizetni.
Tömör István polgármester:
A bizottsági javaslat szerinti módosító rendelettervezetet teszem fel szavazásra. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 7 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

19/2013. (VIII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A HELYI KÖRNYEZETVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

28/2004. (VII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

9.

KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV EGYEZTETÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG, KULTURÁLIS- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG
BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA:
A bizottságok és a részönkormányzat a hulladékgazdálkodási tervet tudomásul vették.

ÉS

Tömör István polgármester:
Aki az előterjesztés szerinti határozat tervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
337/2013. (VIII. 29.) határozata
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Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVE Zöldfok Zrt. (8600
Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.) által Balatonkenese településre vonatkozóan elkészített regionális
közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervjavaslatot az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, valamint
felhatalmazza az AVE Zöldfok Zrt. által előkészített egyeztetési melléklet aláírására.
Felelős:
Határidő:

10.

Tömör István polgármester
2013. szeptember 10.

BALATONKENESE, KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉS 2013.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASLAT:
A Képviselő-testület a rendelkezésre álló 11,5 millió forintot ne az előterjesztés szerinti utcák
világításbővítésére, hanem a balatonkenesei Széchenyi Park világításának kiépítésére fordítsa.
Amennyiben erre tervek nincsenek, akkor a jelen előterjesztésben szereplő Kiss és Társai Kftvel (Ajka) készíttessen terveket. Ha a rendelkezésre álló összegen alul készülne el a park
világításának kiépítése, úgy a fennmaradó összeget az előterjesztésben szereplő utcák
világításbővítésére használja fel.
Kurucz Henrietta képviselő:
Kiegészíteném a bizottsági javaslatot azzal, hogy itt, az óvoda melletti parkolónak – a Bakó
Ligetnek sincs közvilágítása. Rendezvények alkalmával nem egyszer megtörtént, hogy az autókat
megrongálták. Javasolnám, hogy a Bakó Ligetnek a közvilágítását is érdemes lenne megoldani.
Tömör István polgármester:
Aki támogatja a Széchenyi Park és a Bakó Liget közvilágítás bővítésének elvégzését, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
338/2013. (VIII. 29.) határozata
Balatonkenese, közvilágítás bővítésről
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1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi Park és a Bakó
Liget közvilágítás bővítésének elvégeztetését támogatja, (tervezés és kivitelezés) és a
szükséges pénzügyi fedezetet a 2013. évi költségvetésében a „2013 évi közvilágítás bővítés”
előirányzat terhére biztosítja.
Határidők:
Felelős:

11.

folyamatos
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Kovács Péter pü. csoportvezető
Pintér Róbert műszaki főelőadó

PÁLYÁZATOK KAPCSÁN KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ KIVÁLASZTÁSA A
BEÉRKEZETT AJÁNLATOK ALAPJÁN, BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
A BIZOTTSÁGOK NEM TETTEK JAVASLATOT A NAPIRENDRE VONATKOZÓAN.
Tömör István polgármester:
Aki a kerékpáros pályázat közbeszerzési tanácsadójának elfogadja az előterjesztés szerinti
legalacsonyabb ajánlattevő, az Artomel Kft ajánlatát bruttó 989.600.- Ft összegben, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással nem támogatta az
Artomel Kft bruttó 989.600.- Ft összegű ajánlatát a „Kerékpáros turisztikai úthálózat, attrakciók
és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében” című pályázat
közbeszerzési tanácsadására vonatkozóan.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Jelezni szeretném, hogy el lehet térni a kedvezőbb ajánlattól, de azt indokolni kell.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Indoklásként el lehet mondani, hogy akit a Vak Bottyán strand nyúlványán a sétány kivitelezésére
kiválasztottunk budapesti céget, majdnem ugyanannyiba került, mint a helyi vállalkozó, - akit
megfosztottunk a munkától a bíráló bizottság munkája folytán, ahol a közbeszerzési tanácsadó is
jelen volt.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A közbeszerzési tanácsadó jelen van a bizottság ülésén, de nem dönt. Nem ők készítik a tervet,
nem ők válasszák a kivitelezőt, a döntéshozónak készítik elő a szakmai anyagokat. Ha nem a
legkedvezőbb ajánlatot fogadja el a Képviselő-testület, akkor meg kell indokolni a döntést.
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Miklós Péter képviselő az ülésről kiment 19,45 órakor.
Jelen van 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nagyon kevés, néhány ezer forint az eltérés az Artomel Kft és a következő ajánlattevő, a Conedis
Pannónia Kft ajánlata között.
Tömör István polgármester:
Nem nagy az eltérés, de véleményem az, hogy az Artomel Kft már dolgozott az Önkormányzatnak
és beváltak.
Sörédi Györgyné képviselő:
Úgy gondolom én is, hogy náluk kellene maradnunk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, hogy a másik ajánlattevőt bízzuk meg.
Tömör István polgármester:
Kézfeltartással szavazzon, aki a második ajánlattevőt, a Conedis Pannónia Kft-t támogatja.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem támogatta a
Conedis Pannónia Kft bruttó 1.016.000.- Ft összegű ajánlatát a „Kerékpáros turisztikai úthálózat,
attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében” című pályázat
közbeszerzési tanácsadására vonatkozóan.
Miklós Péter képviselő az ülésre visszaérkezett 19,50 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
Aki támogatja a Széchenyi Park turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése pályázat közbeszerzési
tanácsadójának az Artomel Kft-t bruttó 299.974.- Ft összegű ajánlata alapján, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem támogatta az
Artomel Kft bruttó 299.974.- Ft összegű ajánlatát a „Széchenyi Park turisztikai
infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázat közbeszerzési tanácsadására vonatkozóan.
Tömör István polgármester:
Aki támogatja a Széchenyi Park turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése pályázat közbeszerzési
tanácsadójának az Conedis Pannónia Kft-t bruttó 381.000.- Ft összegű ajánlata alapján,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
339/2013. (VIII. 29.) határozata
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a „Széchenyi Park turisztikai infrastruktúra fejlesztése” című LEADER pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásáról
1. A Képviselő-testület a „Széchenyi Park turisztikai infrastruktúra fejlesztése” című LEADER
projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárásban a hivatalos közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátására a bekért árajánlatok alapján megbízza a CONEDIS Pannónia Kft-t
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.) és a közbeszerzési eljárásban végzett
tevékenységet nettó 300.000,- Ft + 27% Áfa = bruttó 381.000,- Ft értékben megrendeli. A
közbeszerzési eljárás költségeit Balatonkenese Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetése terhére biztosítja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződést a benyújtott és elfogadott
hivatalos közbeszerzési tanácsadói árajánlat alapján kösse meg és írja alá.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tömör István polgármester
Ignácz Melinda pályázatíró, műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester 19,55 órától szünetet rendel el.
A szünetet követően a Képviselő-testület 20,12 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 6 fő képviselő (Vatics Erzsébet hiányzik), az ülés határozatképes.

Sörédi Györgyné képviselő javasolja, hogy a 13-as napirend megtárgyalása után a 24-es
napirendet tárgyalják meg.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az elhangzott javaslattal, miszerint a 13-as napirend után a 24-es napirendet
tárgyaljuk meg, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
340/2013. (VIII. 29.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésén a
13. napirendet követően az elfogadott napirendek szerinti 24. napirendet (Önkormányzat
peres ügyeivel kapcsolatos javaslat) tárgyalja.

Vatics Erzsébet képviselő az ülésre visszaérkezett 20,15 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
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12.

BALATONKENESE – BALATONFŰZFŐ KÖZIGAZGATÁSI HATÁR RENDEZÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASLAT:
A Pénzügyi Bizottság nem javasolta támogatni a határ rendezésére Balatonfűzfő által tett
ajánlatot.
Lengyel János képviselő:
Volt egy bizottság, ami ennek az ügynek a lefolytatására alakult. Kérdezném, hogy mire jutottak ez
ügyben?
dr. Nánássy Elek jegyző:
Lényeges dolgok nem hangzottak el az egyeztető tárgyaláson, elmondták az álláspontjukat, hogy a
jelenleg kialakult fűzfői rendbe belenyúlik Kenese közigazgatási határa, az ott lakók állítólag
mondják, hogy szívesebben tatoznának Fűzfőhöz. A bizottság nem értett egyet azzal, hogy ingyen
átadja az önkormányzat ezeket az ingatlanokat.
Szabó Zoltán főépítész:
Vannak olyan Kenese számára fontos külterületek, mezőgazdasági területek, amik szóba jöhetnek
csere alkalmával. Ha ezekről tárgyalnának, rendezni lehetne.
Lengyel János képviselő:
Fontos lenne, hogy bejárhatóak legyenek a felső területeink, lehet, hogy meg kellene nézni azokat a
mezőgazdasági területeket. Kellene ajánlani valamit, úgy gondolom.
Tömör István polgármester:
Most nemet mondunk, aztán a következő körben újra tárgyalhatunk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, hogy az egyeztető bizottságba delegálja polgármester urat is a Képviselő-testület.
Tömör István polgármester:
A határozati javaslatot úgy teszem fel szavazásra, hogy nem támogatjuk a területátadást, a
bizottságba pedig delegálja a polgármestert a Képviselő-testület. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
341/2013. (VIII. 29.) határozata

23

Balatonkenese – Balatonfűzfő közigazgatási határ rendezésére tett ajánlatról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfűzfő Városával kötendő
közigazgatási határ módosításával kapcsolatos terület átadást nem támogatja, a részletes
egyeztetés lefolytatására létrejött vegyes bizottság tagjai közé Tömör István polgármestert
delegálja.
Határidők:
Felelős:

13.

értesítésre: azonnal
tárgyalások lefolytatására: folyamatos
Tömör István polgármester
Dr. Nánássy Elek Jegyző
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Pintér Róbert műszaki ügyintéző

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASLAT:
A Bizottság javaslattétel nélkül Képviselő-testületi hatáskörbe utalta a napirendről történő
döntéshozatalt.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Kérem a Képviselő-testületet, hogy kérjük fel a jegyző urat, hogy a rendelet készítse elő és
szeptember 15-ig tárja a Képviselő-testület elé, hogy döntését meg tudja hozni.
Tömör István polgármester:
Ami elhangzott javaslat, az a határozati javaslattal megegyezik. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon. A határidő: szeptember 15.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
342/2013. (VIII. 29.) határozata
Településrendezési eszközök felülvizsgálatáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a jelenleg
hatályos településrendezési eszközök módosítását, felülvizsgálatát.
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2. A településrendezési eszközök módosításához megalkotja a partnerségi együttműködésről
szóló helyi rendeletét, melynek az előkészítésével a Képviselő-testület megbízza dr.
Nánássy Elek jegyzőt.
3. A Képviselő-testület felkéri dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy a helyi településrendezési
eszközök elfogadásától beérkezett, a rendezési eszközök módosítását érintő kérelmeket
összegyűjtse, és azt 2013. szeptember 15. napjáig a Képviselő-testület elé terjessze.
Határidő:
Felelős:

24.

2013. szeptember 15.
dr. Nánássy Elek jegyző

ÖNKORMÁNYZAT PERES ÜGYEIVEL KAPCSOLATOS JAVASLAT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASLAT:
Javaslattétel nélkül Képviselő-testületi döntéskörbe ruházta át a napirendről történő
határozathozatalt.
Tömör István polgármester
Előző képviselő-testületi ülésen már Képviselő-testület előtt volt a feljegyzés, most előterjesztés is
készült, tudunk tárgyalni róla.
dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Mindenképp zárt ülést kérek az érintettségemre tekintettel, a nyilvános tárgyaláshoz nem járulok
hozzá.
Tömör István polgármester a nyílt ülés napirendjéről leveszi az ügyet és 20,30 órától zárt ülést
rendel el.
A zárt ülést követően a Képviselő-testület
21,20 órától ismét nyílt ülés keretében folytatja munkáját.
Jelen vannak: Tömör István polgármester, Varga Zsuzsanna alpolgármester,
Sörédi Györgyné képviselő, Lengyel János képviselő (4 fő).
Az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Miklós Péter képviselő helyett
Lengyel János képviselőt. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:

25

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
344/2013. (VIII. 29.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 29. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére 21,20 órától Miklós Péter képviselő
helyett Lengyel János képviselőt jelöli ki.

14.

BALATONKENESE, 1367/2. HRSZ-Ú BEÉPÍTETLEN TERÜLET ÜGYE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASLAT:
Támogatni javasolja az előterjesztést a Bizottság a Képviselő-testületnek és a rendelettervezet
elfogadását javasolja.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

20/2013. (VIII. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A BALATONKENESE VÁROS NEMZETI VAGYONÁRÓL SZÓLÓ

11/2013. (IV. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Az ülésre 21,25 órakor visszaérkezett Vatics Erzsébet képviselő,
Kurucz Henrietta képviselő, Miklós Péter képviselő.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

15.

BALATONAKARATTYAI MENTŐÁLLOMÁS BELSŐ ÁTALAKÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
JAVASLATA:
Az előterjesztést támogatni javasolják, és a határozati javaslat 1.) pontjában szereplő
vállalkozásnak az Erdélyi – Ép Kft-t (Balatonkenese) javasolják megválasztani. A szerződés
aláírásának feltétele a vállalkozó részére kiállított, köztartozásról szóló nullás NAV- igazolás.
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Kurucz Henrietta képviselő:
Javaslom, hogy amennyiben az Erdélyi – Ép Kft nem tudna köztartozásáról nullás igazolást hozni,
akkor a másik ajánlattevőtől is kérjük meg ugyanezt az igazolást 5 napon belül, és a szerződés azt
követően 8 napon belül történjen meg.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a bizottsági javaslatot kiegészítve az előbbiekben elhangzott javaslattal, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
345/2013. (VIII. 29.) határozata
Balatonkenese, 2359/3 hrsz-ú ingatlanon mentőállomás létesítéséről
1. A Képviselő-testület megtárgyalta a Balatonkenese, 2359/3 hrszú-ú, orvosi rendelővel
beépített ingatlanon mentőállomás kialakítása tárgyú előterjesztést és úgy határozott,
hogy a működés folytatásához szükséges belső építészeti (válaszfalazás, festés-mázolás,
gépészeti vezetékek és berendezések áthelyezése) és épületgépészeti munkák végzésével
megbízza az Erdélyi – Ép. Kft. (8174 Balatonkenese, Fő u. 98.) vállalkozást bruttó
1.862.764.- Ft vállalási összegben, amelyet a 2013. évi költségvetésben a Mentőállomás
kialakításra rendelkezésre álló 10 millió forint fejezeti előirányzat terhére biztosít.
2. A vállalkozási szerződés feltétele a vállalkozó részére 5 napon belül kiállított,
köztartozásról szóló nullás NAV-igazolás.
3. Felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, a
vállalkozási szerződést készítesse elő, és annak véglegesítése után aláírásával léptesse
hatályba.
Határidő:
Felelős:

16.

Értesítésre: azonnal
Szerződés megkötésére: 8 nap
Tömör István polgármester
Dr. Koczkás Sándor ügyvéd
Pintér Róbert műszaki ügyintéző

JAVASLAT TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR ÉS TELEPÜLÉS ÉRTÉKTÁRI BIZOTTSÁG
LÉTREHOZÁSÁRA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
JAVASLATA:
Nem javasolják a Képviselő-testületnek a települési értéktár létrehozását. (II. határozat
tervezetet javasolják elfogadásra.)
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
346/2013. (VIII. 29.) határozata
Települési értéktárról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti
értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján települési értéktárat nem kíván létrehozni.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei
Közgyűlés elnökét tájékoztassa.
Felelős:
Határidő:

17.

Tömör István polgármester
2013. szeptember 15.

VÉTELI SZÁNDÉK A BALATONKENESE 3407 HRSZ-Ú INGATLANRA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
JAVASLATA:
Nem javasolják eladásra az ingatlant, tehát a határozat tervezetet elfogadásra javasolják a
Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
347/2013. (VIII. 29.) határozata
Gángoly Emil terület vételi ajánlatáról
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1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gángoly Emil 3407 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatát nem fogadja el, mivel a felajánlott vételár kevesebb
az ingatlanvagyon-kataszterben meghatározott értéknél, melyet az 105.000.- Ft-ban
állapít meg.
Tömör István polgármester
Felelős:
Határidő: 2013. szeptember 15.

18.

TÁTORJÁN TÁRSASÜDÜLŐ STRANDBELÉPÉSI ÜGYE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
JAVASLATA:
A kérelem elutasítását javasolják a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
348/2013. (VIII. 29.) határozata
Tátorján Társasüdülő kérelmének elutasításáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátorján Társasüdülő
strandbelépési ügyével kapcsolatos kérelmét elutasítja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

19.

azonnal
Tömör István polgármester

LADIK U. ¼. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS BÉRBEADÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
A Szociális Bizottság Pintér Róbert részére javasolja szolgálati jelleggel bérbeadni a lakást.
Sörédi Györgyné képviselő:
Van olyan igénylő, akinek már 6 éve benn áll a lakásigénylése, és munkahelye is van.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Azt javaslom, hogy szolgálati lakásnak adjuk ki, javaslom, hogy szeptember 15-től engedélyezzük
a bérleti szerződés megkötését 3 év időtartamra.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottság javaslata és az imént elhangzott javaslat alapján egyetért azzal, hogy Pintér Róbert
részére adjuk bérbe szolgálati jelleggel a Balatonkenese, Ladik u. ¼. szám alatti lakást,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
349/2013. (VIII. 29.) határozata
a Balatonkenese, Ladik u. ¼ sz. lakás bérbeadásáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese, Ladik u.1/4.
szám alatti lakást Pintér Róbert köztisztviselő részére szolgálati jelleggel bérbe adja 2013.
szeptember 15. napjától 2016. szeptember 14. napjáig.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa, és a
lakásbérleti bérleti szerződést aláírja.
Felelős:
Határidő:

20.

Tömör István polgármester
2013. szeptember 15.

VÉGH TIBOR ARNOLD SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSI ÉS RÉSZLETFIZETÉSI
ÜGYE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
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A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a részletfizetés engedélyezését a Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
A magam részéről mégis a részletfizetési engedményt javaslok 6 hónapra. Amennyiben nem tesz
eleget a részletfizetésnek, azonnal egy összegben válik esedékessé a tartozás. Első fizetési határidő:
2013. szeptember 30. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
350/2013. (VIII. 29.) határozata
Végh Tibor Arnold szerződés megszüntetési és részletfizetési kérelméről
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 493-1/2013/műsz. számú
megállapodást Végh Tibor Arnold kérelmének megfelelően augusztus 12-i hatállyal közös
megegyezéssel megszünteti, egyúttal az ehhez szükséges dokumentumok előkészítésével
megbízza Dr. Koczkás Sándor ügyvédet, aláírásával megbízza Tömör István
polgármestert.
2. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Végh Tibor Arnold
(8000 Székesfehérvár, Fiskális út 111.) 171.600.-Ft összegű díj tartozásának részletekben
történő megfizetéséhez az alábbi feltételekkel:
a) Az összes tartozásra 6 havi egyenlő részletekben fizetendő részletfizetési kedvezményt
nyújt.
b) Amennyiben a részletfizetési kötelezettségnek adós nem tesz eleget, egy összegben
válik esedékessé a tartozás.
c) A részletfizetések határideje: minden hó 15. napja, az első részlet 2013. szeptember 30.
napján esedékes.
d) A részletfizetési kedvezményt kamatmentesen biztosítja a Képviselő-testület.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érintettet a
döntésről értesítse.
Határidő:
Felelős:

21.

folyamatos
Tömör István polgármester

TÁJÉKOZTATÓ
A
BAKONY
KÁRTYARENDSZERRŐL
Előadó:

ÉS

BALATON

TÉRSÉGI

TURISZTIKAI

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG, KULTURÁLIS- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG ÉS
BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA:
Javaslattétel nélkül Képviselő-testületi döntéskörbe ruházták át a napirendről történő
határozathozatalt.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy mindenképp csatlakozzunk a turisztikai kártya rendszerhez és a következő évben
a költségvetésbe legyen betervezve.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott javaslat alapján egyetért azzal, hogy csatlakozási szándékunkat fejezzük ki – a
határozati javaslat alapján – kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
351/2013. (VIII. 29.) határozata
Bakony és Balaton térségi turisztikai kártyarendszerhez való csatlakozásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi
ki a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. által 2013. évben bevezetendő
térségi turisztikai kártya rendszeréhez Balatonkenese szolgáltatásaival.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

22.

Tömör István polgármester
2013. szeptember 15.

CIVIL SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSI KÉRELMEI
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG, KULTURÁLIS- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG ÉS
BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA:
Javaslattétel nélkül Képviselő-testületi döntéskörbe ruházták át a napirendről történő
határozathozatalt.
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Sörédi Györgyné képviselő:
Javaslom, - mivel még pluszban is érkeztek kérelmek és sokrétű az anyag, több időt igényel az
elbírálása – hogy vegyük le a napirendről és a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság bírálja el a
kérelmeket és javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé következő ülésére.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott módosító indítvánnyal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
352/2013. (VIII. 29.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek,
alapítványok támogatási kérelmeinek megtárgyalását leveszi napirendjéről és a Kulturálisés Szociálpolitikai Bizottság javaslattételét követően tárgyal a kérelmekről.

23.

TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kurucz Henrietta képviselő: Javaslom, hogy vegyük le a napirendről az ügyet.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott módosító indítvánnyal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
353/2013. (VIII. 29.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Szociális
Szolgáltató Intézmény méltányossági kérelmének megtárgyalását leveszi napirendjéről.

25.

PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
A bizottságok nem tettek javaslatot a napirend elfogadására vonatkozóan, a jelen
előterjesztésnél sokkal részletesebb információszolgáltatást kérnek a pályázatok kapcsán.
Miklós Péter képviselő:
Korrektebb tájékoztatást kérünk a pályázatok kapcsán. Le lehetett volna írni, hogy hiba volt a
pályázat beadásában, és újból be kellett nyújtani a LEADER – pályázatot. Nem azt kellett volna
írni, hogy „feltöltés alatt van”. Hogy áll a TSZSZI Szociális Ház felújítással kapcsolatos pályázat?
Tömör István polgármester:
A TSZSZI pályázatánál a hiánypótlásnak ha eleget teszünk, akkor a fennmaradó 1.800 E Ft-ot
megkapjuk.
Kurucz Henrietta képviselő: Az önrészen kívül ehhez mekkora összeget kellett hozzátenni?
Tömör István polgármester:
A költségvetetésből plusz pénzt nem kellett hozzátenni. A képviselő-testületi döntésen felüli
összeget nem igényelt. Plusz költséget jelentett az, hogy mint új épület, a Földhivatalnál jelölni kell
a térképen, hogy megváltozott az épület alakja.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A csapadékvizes pályázattal kapcsolatban van változás?
Tömör István polgármester:
Ígéret van arra, hogy a vízjogi létesítési engedélyt megkapjuk, de bejelentkezett egy hivatal még az
ügyben, hogy ő is bírálni akarja a dolgot. Az engedélyt kiadók, akikkel kooperálnak, valamelyik
hivatal még ügyfélnek bejelentkezett.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az a telek, amit ez ügyben Tóthéktól megvettünk, az már az önkormányzat nevén van?
Tömör István polgármester: Igen, az összes általunk ismert hiánypótlásnak eleget tettünk.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Tehát arra várunk, hogy az engedélyt megkapjuk.
Tömör István polgármester:
Igen, így van. A következőkben fog történni a telekcsere, stb., ami a pályázat szempontjából nem
releváns.
Miklós Péter képviselő: A LEADER pályázat új anyaga elkészült?
Tömör István polgármester:
Kész van, de megígérték, hogy az MVH-tól kijönnek, megnézik, és ha nincs valami rendben,
helyesbítjük.
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Lengyel János képviselő:
Javasolnám, hogy a következőkben a pályázati státuszriportot és a lejárt idejű határozatokról való
tájékoztatást vegyük a napirendek elejére a lakossági tájékoztatás miatt.

26.

LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG, KULTURÁLIS- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG ÉS
BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA:
Javaslattétel nélkül Képviselő-testületi döntéskörbe ruházták át a napirendről történő
határozathozatalt.
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MEGISMERTE A LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÓ ÍRÁSOS ANYAGÁT.

27.

LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJÁNAK, ÉS ÁRAJÁNLATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Nem tárgyalták a bizottságok a napirendet.
Kurucz Henrietta képviselő:
Jelezni szeretném, hogy nem jó az összeg az előterjesztésben, mert 1 m3 nem 1 tonna. A 6.607 Ft/m3
összeg a helyes és 3 E Ft az ártalmatlanítás.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az árajánlatnak megfelelően a lomtalanítás összegével és a feltüntetett időpontokkal,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
354/2013. (VIII. 29.) határozata
Lomtalanítás időpontjáról és árajánlatáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az AVE Zöldfok Zrt.
lomtalanításra vonatkozó árajánlatát 6.607.- Ft/m3 + Áfa, + 3.000.- Ft/tonna + Áfa
(hulladéklerakási járulék) összegben elfogadja.
2. A Képviselő-testület a 2013. évi lomtalanítás időpontjait az AVE Zöldfok Zrt. javaslata
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alapján az alábbiak szerint fogadja el:
a. 2013.09.30 - 2013.10.01. Balatonakarattya területén
b. 2013.10.02 - 2013.10.03. Balatonkenese területén
Határidő:
Felelős:

28.

2013. október 3.
Tömör István polgármester

ÁLLAMI INGATLAN INGYENES ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTELE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Nem tárgyalták a bizottságok a napirendet.
Kurucz Henrietta képviselő:
Az önkormányzat milyen kötelező közfeladat ellátását fogja végezni ezen a területen?
Tömör István polgármester:
Például táborozási lehetőséget biztosítunk gyerekeknek. Szeretném, ha ezt támogatnánk. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
355/2013. (VIII. 29.) határozata
Állami ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában
lévő Balatonkenese, 4837/2. hrsz-ú (természetben Balatonkenese, Kikötő u. 138. szám alatt
elhelyezkedő) ingatlan tulajdonjogára igényt tart, azt tulajdonába kívánja venni.
2. A Magyar Államtól tulajdonba venni kívánt, 1. pontban megjelölt ingatlant az
Önkormányzat kötelező közfeladat ellátására használja fel.
3. Az ingatlan értéke a jegyző által kiadott adó- és értékbizonyítvány alapján: ………..- Ft.
4. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata lejárt
határidejű köztartozással nem rendelkezik, a 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
szerint köztartozásmentes adózónak minősül, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-vel szemben lejárt tartozással nem rendelkezik. Balatonkenese Város Önkormányzata
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
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5. A Képviselő-testület felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-vel az 1. pontban megjelölt ingatlanra vonatkozóan a tulajdonba adásról
szóló szerződést megkösse Balatonkenese Város Önkormányzata nevében.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
folyamatos

Lengyel János képviselő:
Kiegészítésként elmondanám ehhez a napirendhez, hogy legalább 30 ilyen területről tudok. Most
elkezdődött valami az állam részéről ez ügyben, kérném, hogy nézzük meg ezeket a területeinket.
A strand egy része, a temető környékén lévő terület Akarattyán, stb. A tulajdoni lapokat
kigyűjtöttem, legalább 30 ilyen területről tudok.

29.

BALATONKENESE, NÉMETH L. U. KÖZMŰVESÍTÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JAVASLAT:
Támogatni javasolja a Bizottság, hogy a Németh László utca lakói hozzanak létre víziközmű
társulást és a társulás kérjen költségbecslést, intézze a tervezést. A Képviselő-testület sem
anyagilag, sem adminisztratív közreműködéssel ne járuljon hozzá a közművesítéshez.
Tömör István polgármester: Címlista szempontjából kell segítséget nyújtanunk a hivatalból.
Varga Zsuzsanna alpolgármester: Csak a címlistát kapják meg, a többit intézzék.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért az elhangzott kiegészítéssel a Pénzügyi Bizottság javaslatával, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
356/2013. (VIII. 29.) határozata
Balatonkenese, Németh László utca közművesítéséről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese, Németh
László utca közművesítésével kapcsolatos lakossági kérelem kapcsán támogatja, hogy az
érintett lakók hozzanak létre víziközmű társulást és a társulás intézzen minden tervezéssel,
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költségbecsléssel kapcsolatos teendőt.
2. A Polgármesteri Hivatal a víziközmű társulás adminisztratív feladataihoz címlista
biztosításával járulhat hozzá.
3. Az Önkormányzat anyagilag nem járul hozzá a Németh László utcai közművesítés
költségeihez.
4. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

30.

folyamatos
Tömör István polgármester

TÁJÉKOZTATÁS BEREK UTCAI ÚTÉPÍTÉS KIVITELEZÉSI ÁRAJÁNLATOKRÓL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A BEREK UTCAI ÚTÉPÍTÉS KIVITELEZÉSI ÁRAJÁNLATAIRÓL SZÓLÓ ÍRÁSOS
TÁJÉKOZTATÁST A KÉPVISELŐ-TESTÜLET MEGISMERTE ÉS TUDOMÁSUL VETTE.

31.

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ELFOGADÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

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

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
357/2013. (VIII. 29.) határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonkenese Város
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
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2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Képviselői észrevételek, javaslatok:
Sörédi Györgyné képviselő:
Kérem polgármester urat, hívja fel a Városgondnokság figyelmét arra, hogy a Rákóczi Parkban a
régen kivágott fák csonkjait szedjék fel.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 22,18 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Vatics Erzsébet
képviselő

Lengyel János
képviselő

Miklós Péter
képviselő
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