Szám: 22/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október
2-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
Lengyel János
Miklós Péter

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek

I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő

jegyző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Vatics Erzsébet
településstratégiai tanácsnokot. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
399/2013. (X. 02.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 2. napján
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna
alpolgármestert és Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnokot jelöli ki.
Ezt követően Tömör István polgármester javasolja megtárgyalni a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
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II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOKHOZ BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI
TAGOK VÁLASZTÁSA ÉS A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK MEGINDÍTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
-

kerékpáros pályázat

Miklós Péter képviselő:
Pénzügyi Bizottság ülésen javasoltam, hogy Vadász Lajos kerüljön bele a bizottságba, aki
hathatósan közre tud működni mind a beruházások, mind az eljárások lefolytatásában, de nem
kapott többségi támogatást a javaslatom.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ebbe a bíráló bizottságba javasolnám még Farkas Sándort.
Tömör István polgármester:
A javaslat alapján aki egyetért azzal, hogy Farkas Sándor nevével egészítsük ki a kerékpáros
pályázat határozati javaslatát, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
400/2013. (X. 02.) határozata
a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
megindításáról és bíráló bizottság létrehozásáról
1. A Képviselő-testület a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040 azonosító számú, „Kerékpáros
turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese
térségében” című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárást indít.
2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040
azonosító számú, „Kerékpáros turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében” című pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottságot hoz létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Balatonkenese Város Önkormányzatának jegyzője: dr. Nánássy Elek
Pénzügyi Bizottság kültag : Balázsné Tóth Etelka, Kelemen Zoltánné
Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) kültag: Farkas Sándor
Pénzügyi csoport képviselője: Kovács Péter
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Műszaki csoport képviselője: Gajdos Béla
Elnök: dr. Nánássy Elek
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a
döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

-

2013. október 10.
Tömör István polgármester

MÁV pályázat

Tömör István polgármester:
A Pénzügyi Bizottság javaslatával kiegészítve teszem fel a határozati javaslatot szavazásra,
miszerint Vadász Lajos, Pintér Róbert, Farkas Sándor és Kovács István nevével legyen kiegészítve a
bizottsági tagok névsora. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
401/2013. (X. 02.) határozata
A Képviselő-testület a KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003 kódszámú pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába a műszaki csoport részéről Vadász Lajos és Pintér Róbert
köztisztviselőket, valamint Farkas Sándor BART tagot, és Kovács István Balatonakarattya,
Szabadság u. 25. szám alatti lakost delegálja az előterjesztés szerinti határozati javaslatban szereplő
tagokon túl.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
402/2013. (X. 02.) határozata
a KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás
megindításáról és bíráló bizottság létrehozásáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzata a KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003. kódszámú
„Balatonkenese – Balatonakarattya magaspartfal védelme” című projekthez kapcsolódóan
közbeszerzési eljárást indít.
2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003.
kódszámú. „Balatonkenese – Balatonakarattya magaspartfal védelme”című pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottságot hoz létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Balatonkenese Város Önkormányzatának jegyzője: dr. Nánássy Elek
Pénzügyi Bizottság kültag: Balázsné Tóth Etelka
Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) kültag: Farkas Sándor
Pénzügyi csoport képviselője: Kovács Péter
Műszaki csoport képviselője: Gajdos Béla, Vadász Lajos, Pintér Róbert

3

A Részönkormányzat képviselője: Udvardy Gábor, Rozs Péter
Kovács István Balatonakarattya, Szabadság u. 25. sz. alatti lakos
Elnök: dr. Nánássy Elek
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a
döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

-

2013. október 10.
Tömör István polgármester

Széchenyi park LEADER pályázat

Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom szintén ebbe a bizottságba is Farkas Sándort tagnak.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Széchenyi Park LEADER pályázat bíráló bizottságába Vadász Lajos és
Pintér Róbert köztisztviselőket, illetve Farkas Sándor BART tagot delegáljuk az előterjesztés
szerinti határozati javaslatban szereplő tagokon túl, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
403/2013. (X. 02.) határozata
A Képviselő-testület a Széchenyi Park turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése pályázathoz
kapcsolódó közbeszerzési bíráló bizottságába a műszaki csoport részéről Vadász Lajos és Pintér
Róbert köztisztviselőket és Farkas Sándor BART tagot delegálja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatban szereplő tagokon túl.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
404/2013. (X. 02.) határozata
a Széchenyi Park turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindításáról és a bíráló bizottság létrehozásáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzata az EMVA keretén belül kiírt „Balatonkenese Leader
szellemiségű fejlesztése”című projekthez kapcsolódóan közbeszerzési eljárást indít.
2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EMVA keretén belül kiírt
„Balatonkenese Leader szellemiségű fejlesztése”című pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljáráshoz bíráló bizottságot hoz létre.
A Bíráló Bizottság tagjai:
Balatonkenese Város Önkormányzatának jegyzője: dr. Nánássy Elek
Pénzügyi Bizottság kültag : Balázsné Tóth Etelka, Kelemen Zoltánné
Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) kültag: Farkas Sándor
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Pénzügyi csoport képviselője: Kovács Péter
Műszaki csoport képviselője: Gajdos Béla, Vadász Lajos, Pintér Róbert
Elnök: dr. Nánássy Elek
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a
döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2.

2013. október 10.
Tömör István polgármester

KERÉKPÁROS PROJEKT MŰSZAKI ELLENŐR KIVÁLASZTÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Érintettségemet kívánom bejelenteni és nem kívánok szavazni ebben az ügyben.
Tömör István polgármester:
A Pénzügyi Bizottság javaslata az E & S Bt 800.000.- Ft összegű ajánlata. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással (1 fő képviselő nem
szavazott) meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
405/2013. (X. 02.) határozata
a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok
ellátásáról
1. A Képviselő-testület a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040 azonosító számú, „Kerékpáros
turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese
térségében” című projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására a bekért
árajánlatok alapján megbízza az E & S Bt-t (8174 Balatonkenese, Fő u. 53.) és a műszaki
ellenőri tevékenységet 800.000.- Ft értékben megrendeli. A közbeszerzési eljárás költségeit
Balatonkenese Város Önkormányzata saját költségvetése terhére biztosítja.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg és írja alá.
Határidő:
Felelős:

2013. október 15.
Tömör István polgármester
Németh Erzsébet, pályázatíró, műszaki ügyintéző
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3.

PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A nyúlványon az elmaradt munkák pótlása mikor várható? Legutóbb szeptemberről hallottunk.
Tömör István polgármester:
Szállítói finanszírozású volt a pályázat, a kivitelező elvégzi a munkát, a papírmunkát
megcsináljuk, leellenőrzik, utána fizetnek. Nyáron a füvesítési munkákat nem lehetett volna
megcsinálni, ha az őszt kivárjuk, akkor kifutunk a pályázati időből. Ezért másfél millióban
megegyeztünk, hogy ő ehhez az összeghez csak a mi beleegyezésünkkel fog hozzáférni.
Miklós Péter képviselő:
Nincs olyan félelem a hivatal részéről, hogy ezért az összegért ő nem fog visszajönni? Nem
érdemes ekkora munkát elvégezni, inkább veszni hagyja ezt az összeget.
Tömör István polgármester:
Ha egyetlen fillért nem hagyott volna itt, akkor is szavatosságot vállalt, garanciában is meg kellene
csinálnia. Nem a tereprendezésre, hanem a kinőtt fűre adjuk a pénzt. Ha kifogástalan, akkor fogják
a másfél milliójukat megkapni. Öt oszlop rongálásáért egy fiatal társaságot elkaptak, rendbe
tetettük a kivitelezővel, számlát kifizettünk, azt pedig ki fogják fizetni az elkövetők, illetve a
szüleik. Azon kívül még kettőt feldöntöttek, a rendőrök még nem tudták elkapni az elkövetőket, a
feljelentést megtettük.
Miklós Péter képviselő:
Korábban beszéltünk térfigyelő kamerák felszereléséről. A nyúlvány területére is kellene, úgy
gondolom.
Tömör István polgármester:
Amikor a kamerákról beszéltük, akkor a nyúlvány még épült és nem szembesültünk a károkkal.
Hogy értékelhető képet kapjunk arról a részről, akkor 2-3 millió forintba kerülne csak azon a
részen. Jelentős összegbe kerülne, de hajlok rá. Erre a költségvetetésbe pénzt kell elkülöníteni, meg
kell valósítani, idei pályázatra nem voltunk felkészülve, de jövőre is lesz ilyen célra pályázat.
Miklós Péter képviselő:
A csapadékvizes pályázat ügyében történt változás?
Tömör István polgármester:
Vízjogi létesítési engedélyt még nem kaptunk, vízjogi hatóság lépett be új ügyfélként. Az összes
hiánypótlásnak eleget tettünk, csak türelmet kérnek tőlünk.
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Lengyel János képviselő:
A magaspartfalas pályázatnál a szerződésmódosítás elindult?
Tömör István polgármester:
Megvan. A MÁV indított egy közbeszerzési eljárást, amit eredménytelenné nyilvánítottak, de azóta
automatikusam megy.
Lengyel János képviselő:
A külső buszmegállók két napelemes lámpái vissza lettek állítva. A biztosításunk erre nem terjed
ki?
Tömör István polgármester:
A tettes nem lett meg, megtettük a feljelentést, eredménytelen lett, saját erőből kellett
megcsinálnunk, 200-250 E Ft körüli összeg volt. A biztosító nem fizetett, a vagyonleltárunkat
gazdagítottuk. A díjunkat nem emelték, de nem fizettek, mert nem volt a szerződésbe beleírva,
hogy konkrétan ott voltak elhelyezve a lámpák.
Lengyel János képviselő: Tovább kéne gondolni ezt, mert komoly összegeket fizetünk.
Tömör István polgármester:
Kértem tőlük kimutatást, tavaly többet kaptunk vissza, mint amit befizettünk kb. 15 %-kal. Persze
nem ez a számítás kell, hogy beigazolódjon.
Miklós Péter képviselő:
Amikor indítványoztam a pályázati státuszriport rendszeres elkészítését, leírtam, hogy szerintem
mit kéne tartalmaznia – legalább az ügyintéző nevét, támogatási szerződések határidejét, milyen
intézkedések történtek dátum szerint és mik várhatók még, fel volt sorolva több minden. Ezzel
ellentétben egy-két mondatos tájékoztatást kapunk – hogy nem történt semmi. Kicsit
komolytalannak veszi ezt a hivatal, úgy gondolom. Kérem, hogy az szerepeljen a státuszriportban,
amit a korábban erre született döntés tartalmaz.
Tömör István polgármester: Rendben.
Farkas Sándor BART tag:
A csapadékvizes pályázatnál Révfalusi László meg lett bízva szakvélemény készítésével. Több
hónapja született ez a határozat. Kérdezném, van-e ilyen anyag és meg lehet-e tekinteni?
Tömör István polgármester: Igen van ilyen anyag és a hivatalban fellelhető.
Farkas Sándor BART tag:
Építési engedélyről beszélek, amikor engedélyről beszélek. Csak egy építési – vízjogi - engedély
köteles, nem kell útépítési, illetve egyéb engedély?
Tömör István polgármester:
A vízjogi létesítési engedély az összes engedélyt magába foglalja, mert mindenkitől bekéri az
állásfoglalást.
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Farkas Sándor BART tag:
Azok a feladatok, amiket ott el kell végezni, engedélyköteles munkák. Hogy a vízjogi engedélyhez
kell szakhatósági hozzájárulás, egy dolog. - De tudomásul veszem, hogy csak egy engedély kell.
Mozgásveszélyes pályázat kapcsán közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról képviselő-testületi
határozatok születtek. Elkezdtek-e már dolgozni?
Tömör István polgármester: A szerződéskötés van folyamatban.
Farkas Sándor BART tag:
A LEADER pályázaton belül az Iskola u. 7. épület-felújításra ki írja meg a kivitelezőknek az
ajánlatkérést? Lesz-e beleszólása Akarattyának?
Tömör István polgármester: Igen, lesz.
Farkas Sándor BART tag:
A jövőben jó lenne ezzel foglalkozni, nagy csúszásban van a pályázat.
Tömör István polgármester:
Az ütemezési terv nem változik, csak az időpontok csúsznak.
Farkas Sándor BART tag:
Ha ezt jövőre csináljuk, átcsúszik 2015-re, az uniós pénzek kifizetése necces. Három hónap alatt
nem lehet megcsinálni véleményem szerint.
Tömör István polgármester:
Amíg nincs engedély, nem mehetünk egyeztetni senkivel.
Farkas Sándor BART tag:
Tavalyi tapasztalatból az idén ugyanaz a tervdokumentáció ment be, a főépítész véleménye sem
lett beépítve. Kétszer 6 hónap alatt nem lehet előrejutni?
Lengyel János képviselő:
A MÁV helyreállítási munkái mellett terveztettünk egy zöld helyreállítási tervet. Ez koratavasszal
volt, most kellene megcsinálnia a MÁV-nak, hogy áll ez az ügy?
Tömör István polgármester:
Az erdészeti hivatal közreműködésével lett megbízva a tervező, megkötöttük a szerződést,
valamilyen terveket készített, a MÁV-val is egyeztetett. Menet közben a tervezőnek megszületett a
gyermeke, nem jár be a munkahelyére, nem tudjuk elérni. Visszavontuk a megbízást és egy másik
tervezőnek kell átadnunk az eddigi elkészített terveket. Az erdészeti hatóság sűrű elnézések
közepette mondta el, hogy ők sem így ismerték a tervezőt. Még nem fizettünk neki egy fillért sem,
az úriember jó szándékára vagyunk hagyatkozva, hogy adja oda a terveket.
Miklós Péter képviselő: Miért adná oda?
Tömör István polgármester: Hogy ne pereljük be kártérítésért.
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Lengyel János képviselő:
Tartok tőle, hogy a MÁV meggondolja magát és nekünk kell megcsinálni helyettük.
Miklós Péter képviselő:
A LEADER Széchenyi park pályázat kapcsán - tudom, hogy a bíráló bizottsági tagokat
megválasztottuk, de az utolsó információ az volt, hogy újra be kellett nyújtani. Kiértesítettek már
bennünket, hogy nyert a pályázat?
Tömör István polgármester:
Nem értesítettek még senkit. Most ellenőrzéseket tartottak, hogy a pályázatnak megfelelő
stádiumban áll-e a megvalósítás. Azért választottuk meg a bíráló bizottságot, hogy ha lesz
eredmény, ne legyen időveszteség, mert nagyon rövid lesz a kivitelezésre a határidő.
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, kérem, hogy aki tudomásul veszi a pályázati
státuszriportról szóló tájékoztatót, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
406/2013. (X. 02.) határozata
Az aktuális pályázati státuszriportról
1. A Képviselő-testület a 2013. Szeptember 26. napjára beterjesztett, 2013. október 2. napján
tárgyalt aktuális pályázati státuszriportot tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

4.

Tömör István polgármester
folyamatos

LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
407/2013. (X. 02.) határozata
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A lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
1. A Képviselő-testület a 2013. szeptember 26. napjára beterjesztett, 2013. október 2. napján
tárgyalt lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

5.

Tömör István polgármester
folyamatos

KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY A VAK BOTTYÁN UTCA SZÉLESÍTÉSE ÜGYÉBEN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Az anyagból a műszaki leírást és két műszaki rajzot láttam, a költségbecslést kicsit
elrugaszkodottnak tartom, hisz néhány centi aszfaltszélesítésről van szó.
Tömör István polgármester:
Szegélykővel. A jelenlegi állapottól az út fél méterrel szélesebb volt, szegélykő volt, a mostani
útszegély a kiszélesítendő úthoz nem jó helyen van, attól kijjebb kellene lenni. Ezt végig kell ásni,
elkészíteni, ez 900 méter oda-vissza, ebből jött ki az összeg a Városgondnokság felmérése alapján.
Miklós Péter képviselő:
Ami erre a költségvetésben el van 2 M Ft különítve, - attól az összegtől kicsit elrugaszkodott a
költségbecslés. Volt bejárás, ahol elhangzott, hogy kisebb munkálatokat fogunk végrehajtani a
Városgondnokság által, mivel így kisebb lenne a költsége. Ezért kértem, hogy legyen
költségbecslés.
Tömör István polgármester:
Az általuk felajánlott 1-2 millió tizede az összegnek, és a költségvetetésben szereplő 2 millió is. A
Városgondnokságnak 5 olyan embere van, aki tudna ezzel foglalkozni, ha nincs más munkája. Az
1800 méter elég jól felkészült útépítő cégnek is feladatot jelent, maximálisan meghaladja a
Városgondnokság kapacitásait.
Miklós Péter képviselő:
Kértem költségbecslést mástól is, más rétegrenddel 6 millió forint körüli összeget mutatott ki
anyagköltségben.
Kelemen Zoltán városgondnok: Meg kell bízni azt, aki ennyiért meg tudja csinálni.

10

Miklós Péter képviselő:
Javaslom, hozza be még egyszer a tervet az Alsórét és megláthatjuk milyen terveket készítettek és
ahhoz képest viszonyíthatjuk a költségbecslést. A költségvetésre visszatérve pedig kicsit
képmutatásnak tartom, hogy mindig betervezzük és soha nem valósítjuk meg. Ez
Balatonkenesének frekventált területe, előbb-utóbb akkor is meg kell csinálni rendesen, ha nem is
kéri senki sem.
Tömör István polgármester: Egyetértek.
Lengyel János képviselő:
Ott voltam én is a bejáráson, az egész abból adódott, hogy szeretnének egy járdát. Ebből
következett az útszélesítés, de ott megy a gáz az út szélénél, ezért a hivatalos engedélyeztetés, stb.
megbonyolítja a helyzetet. Ha nem abba gondolkodnánk, hogy 60-70 cm-el megszélesítjük, hanem
kiegyenlíteni a szélét, nem szegélykővel, hanem lemurvázni padkaként. Így talán a négy millióból
kifutná, és talán vevők lennének erre az Alsórét részéről karbantartás címen. Jó lenne a több éve
felajánlott 2 millió forintot felhasználni. Vagy a járdának álljunk neki, valamit csináljunk annyi
pénzből, ami megvan, de használjuk fel a pénzt.
Tömör István polgármester:
A járda kapcsán: a tulajdonosokkal az Alsóréti Üdülőegyesület vezetőjének kellett volna beszélni,
hogy ő akarja a járdát. Parkosítva van a lakók által az a terület, ha nekimegyünk, szétdöntünk
mindent, ezután azt mondták, hogy próbáljuk meg az útszélesítést.
Lengyel János képviselő:
Értem, csak lépni kellene ez ügyben. Az is válasz, hogy nem akarunk semmit ott csinálni, csak ne
hitegessük őket.
Tömör István polgármester:
Egyetértek, ha szebbé tudjuk tenni, hisz magunkon segítünk. A gázcsövet pedig megnézetem. Ha a
tervező megtervezte, figyelembe kellett vennie a gázcsövet.
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, hogy a tervek kerüljenek elénk, a gázcső kérdését nézzük meg. Az egyesület vezetőjétől
meg lehetne kérdezni, hogy felvállalják-e a járdaépítést, mert az útszélesítés sokba kerül.
Tömör István polgármester:
Hozzáteszem, hogy az útépítés esetében is kell számolni fakivágásokkal.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom, hogy a következő testületire hozzátok vissza és döntünk róla.

6.

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ HOZZÁJÁRULÁSI
KÉRELME

Előadó:

Tömör István
polgármester

11

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
PÜB és TÖT javasolja a Képviselő-testületnek támogatásra, hogy 5 millió forinttal legyen benyújtva
a pályázat 30 % önerő mellett a jövő évi kulturális rendezvénykeret terhére.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
408/2013. (X. 02.) határozata
Közművelődési Intézmény és Könyvtár pályázat (NKA) benyújtásáról – Balatoni Kapunyitó
1. Balatonkenese Város Önkormányzata támogatja, hogy a Közművelődési Intézmény és
Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészeti Kollégiuma által
meghirdetett pályázaton részt vegyen, a 3607 kódszámú altéma- Megyei, országos és nemzetközi
hatókörű közművelődési és népművészeti nagyrendezvények, fesztiválok megrendezésére témakörben
– a „Balatoni Kapunyitó”rendezvénysorozatra, 2 millió forint igényelt támogatási
összeggel, 30 % önerő mellett.
2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges összeg fedezetét a Közművelődési Intézmény
és Könyvtár 2014. évi költségvetésében biztosítja.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

értesítésre: azonnal
pályázat benyújtására: 2013. október 11.
Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
409/2013. (X. 02.) határozata
Közművelődési Intézmény és Könyvtár pályázat (NKA) benyújtásáról – Citeratábor
1. Balatonkenese Város Önkormányzata támogatja, hogy a Közművelődési Intézmény és
Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészeti Kollégiuma által
meghirdetett pályázaton részt vegyen, a 3604 kódszámú altéma - Amatőr művészeti, alkotó
jellegű és honismereti bentlakásos táborok szakmai programjainak, valamint az élő népművészet
országos, regionális és megyei hatókörű alkotótáborainak megvalósítására témakörben-, a „Pannónia
Citeratábor” megszervezésére, 2 millió forint igényelt támogatási összeggel, 30 % önerő
mellett.
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2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges összeg fedezetét a Közművelődési Intézmény
és Könyvtár 2014. évi költségvetésében biztosítja.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

értesítésre: azonnal
pályázat benyújtására: 2013. október 11.
Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
410/2013. (X. 02.) határozata
Közművelődési Intézmény és Könyvtár pályázat (NKA) benyújtásáról – Táncház
1. Balatonkenese Város Önkormányzata támogatja, hogy a Közművelődési Intézmény és
Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népművészeti Kollégiuma által
meghirdetett pályázaton részt vegyen, a 3608 kódszámú altéma - Rendszeresen működő táncházi
programok megvalósítására témakörben - „Kenesei Táncház”megvalósítására, 1 millió forint
igényelt támogatási összeggel, 30 % önerő mellett.
2. A Képviselő-testület a pályázathoz szükséges összeg fedezetét a Közművelődési Intézmény
és Könyvtár 2014. évi költségvetésében biztosítja.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az intézményvezetőt értesítse.
Határidő:
Felelős:

7.

értesítésre: azonnal
pályázat benyújtására: 2013. október 11.
Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető

BALATONAKARATTYA, GÁSPÁR-TELEP UTJAIN SEBESSÉGKORLÁTOZÁS ELRENDELÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
PÜB ÉS TÖT LAKÓ- ÉS PIHENŐÖVEZET TÁBLÁK KIHELYEZÉSÉT JAVASOLJA.
Hozzászólások:
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Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy az Aligai út is kapjon egy lakó és pihenő táblát.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy két határozatot hozzunk: egyet a Gáspár telepre, és egyet az Aligai út
vonatkozásában. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
411/2013. (X. 02.) határozata
Balatonkenese, Gáspár-telep sebességkorlátozásáról
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese, Gáspár-telep sebességkorlátozása céljából „lakó- és
pihenőövezet” jelű tábla kihelyezését kéri végleges jelleggel az érintett útszakaszokra.
2. Felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, és a
Városgondnokság felé intézkedjen a döntés végrehajtásáról.
Határidő:
Felelős:

Értesítésre: azonnal
Végrehajtás elrendelésére: 8 nap
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki ügyintéző

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
412/2013. (X. 02.) határozata
Balatonakarattya, Aligai út sebességkorlátozásáról
1. A Képviselő-testület a Balatonakarattya, Aligai út sebességkorlátozása céljából „lakó- és
pihenőövezet” jelű tábla kihelyezését kéri végleges jelleggel az érintett útszakaszokra.
2. Felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse, és a
Városgondnokság felé intézkedjen a döntés végrehajtásáról.
Határidő:
Felelős:

Értesítésre: azonnal
Végrehajtás elrendelésére: 8 nap
Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki ügyintéző

Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Mi legyen a határideje a táblakihelyezéseknek?
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Tömör István polgármester: Jövő tavasszal, amikor idény jellege lesz.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Javaslom a 2014. március 31. határidőt mindkét táblakihelyezésre.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
413/2013. (X. 02.) határozata
Balatonkenese, Gáspár-telep és Aligai út sebességkorlátozásának határidejéről
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese, Gáspár-telep és Balatonakarattya, Aligai út
sebességkorlátozása céljából a „lakó- és pihenőövezet” jelű táblák kihelyezését 2013.
március 31. napi határidővel kéri.

8.

ABACUS BALANCE BT. ÁLTAL MEGVÉTELRE FELAJÁNLOTT PAVILONOK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Értékbecslést kell készíteni. Javaslom, hogy a tartozás fejében legyünk rá vevők, mert többet nem
ér ez nekünk.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért a javaslattal, hogy a tartozás fejében éljünk a pavilonok megvételével, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
414/2013. (X. 02.) határozata
Abacus Balance Könyvelőiroda Bt általi pavilon vételi felajánlásról
1. A Képviselő-testület az Abacus Balance Könyvelőiroda Bt. által megvételre kínált,
tulajdonában lévő, de Balatonkenese Város Önkormányzata tulajdonában álló 2934/7 hrsz-ú
(„Napfény parkoló”) földterületen elhelyezkedő 4. (41 + 4 m2) és 5. (16 m2) számú
pavilonok megvételével az Abacus Balance Könyvelőiroda Bt. Önkormányzat felé 2013.
augusztus 31-én fennálló 283.340.-Ft közterület-használati díj + 1.991.-Ft késedelmi kamat =
285.331.- Ft összegű tartozása fejében kíván élni.
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2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

9.

2013. október 15.
Tömör István polgármester

BAHART RÉSZVÉNY FELAJÁNLÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
415/2013. (X. 02.) határozata
BAHART részvény vételi felajánlásáról - Révfülöp
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Révfülöp Nagyközség Önkormányzata
tulajdonában lévő 1716 db Balatoni Hajózási Zrt. részvényre vonatkozóan, 30.953.- Ft /
részvény áron történő vételi ajánlattal nem kíván élni.
2. Felkéri Tömör István
Polgármesterét értesítse.
Határidő:
Felelős:

polgármestert,

hogy

a

döntésről

Révfülöp

Nagyközség

értesítésre: 2013. október 15.
Tömör István polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 18,53 órakor bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Vatics Erzsébet
településstratégiai tanácsnok
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