Szám: 23/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Tömör István
Varga Zsuzsanna
Vatics Erzsébet
Miklós Péter
Sörédi Györgyné

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
(17,36 órától)
képviselő

jegyző

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül 4 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
416/2013. (X. 10.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 10. napján
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna
alpolgármestert és Vatics Erzsébet tanácsnokot jelöli ki.

Miklós Péter képviselő az ülésre megérkezett 17,36 órakor.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Ezt követően Tömör István polgármester javasolja megtárgyalni a meghívóban feltüntetett
napirendi pontokat. Hozzáfűzi, hogy a rendkívüli ülést a tűzifa igénylés lehetőség határideje
miatt kellett összehívni, (az 1-es és 2-es napirendek vonatkoznak erre) a további két napirendet
pedig sürgősség miatt vette fel a mai rendkívüli ülés napirendjére. Kéri, aki a napirendekre tett
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
417/2013. (X. 10.) határozata
A Képviselő-testület 2013. október 10. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1.

TŰZIFA IGÉNYLÉS LEHETŐSÉG
Előadó:
Tömör István polgármester

2.

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester

3.

KERÉKPÁROS PÁLYÁZAT KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ KIVÁLASZTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester

4.

FŐÉPÍTÉSZ TÁJÉKOZTATÓJA A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÜGYÉBEN
Előadó:
Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

TŰZIFA IGÉNYLÉS LEHETŐSÉG
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Tömör István polgármester:
Számításaink szerint a maximális mennyiség tűzifát fogjuk igényelni. A szállítási költség és a
kivágási díj merül fel, de azért éri meg anyagilag az önkormányzat számára, mert tűzifát
egyébként is adnánk a rászorulóknak, a támogatás igénybevételével pedig 12 ezer forint plusz áfa
összeget visszakapunk erdei köbméterenként. A határozattervezetben a 3.840 E Ft + áfa a helyes
összeg. A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság fogja az igényeket súlyozni a rászorultság
szerint. Aki a határozat tervezetet az általam mondott módosítással elfogadja, - miszerint a
határozat tervezet 2. pontjában 3.840.000.- Ft + Áfa összeget szerepeltessünk -, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
418/2013. (X. 10.) határozata
Szociális célú tűzifavásárláshoz támogatásról
1. Az Önkormányzat a Belügyminiszter 57/2013. (X. 04.) rendelete alapján szociális célú
tűzifavásárláshoz támogatást nyújt be a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához.
2. A támogatási igény 320 erdei m3 kemény lombos fafajta beszerzésére irányul, 3.840.000.- Ft
+ Áfa értékben. A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 72. § (3) bekezdés a) pontjára hivatkozva
nyilatkozik, hogy a 640.000.- Ft + Áfa, összesen: 812.800.- Ft összegű saját forrást a 2013. évi
költségvetésében biztosítja az 57/2013. (X. 04.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésére tekintettel.
3. A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntését követően
felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy a Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága által nyilvántartott erdőgazdálkodótól megvásárolja a szociális célú tűzifát
abban a mértékben, melyről a támogatási döntés szól, tekintettel a szükséges önerőre is. A
Képviselő-testület biztosítja a szállítási költséget a szociális célú tűzifa Balatonkenesére
történő szállításához és a jogosultaknak történő kiosztásához.
Határidő:
Felelős:

2.

2013. október 15.,
a beszerzés határideje a támogatási döntés időpontjára tekintettel.
Tömör István polgármester

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Sörédi Györgyné képviselő:
Mivel az újságban meg kell hirdetni, november közepe legyen a határidő a benyújtásnak.
Tömör István polgármester:
Nem tudjuk mennyi fánk lesz, mikor bírálják el. Februári határidőre gondolnék, ne maradjon ki
senki a lehetőségből.
Miklós Péter képviselő:
Ha be lehet adni már novemberben az igényt, ki lesz osztva a fa, így február közepén nem lesz már
fa, - csak sok csalódott ember. Rövidebb határidőt gondolnék.
Sörédi Györgyné képviselő:
Visszavonom a november közepére tett javaslatomat, határozzuk meg 2013. december 31. napját.
Egyetértek az előttem említett rövidebb határidővel.
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Kelemen Zoltán városgondnok:
Jelezném, hogy ekkora mennyiségű fa kiszállítása is komoly munka, 20 napig csak szállítjuk. A
rövidebb határidővel értek én is egyet.
Sörédi Györgyné képviselő: A rendelet 9/B § (3) bekezdésébe javaslok 5 m3-t.
dr. Nánássy Elek jegyző: Maximum 2 m3-t adhatunk egy jogosultnak.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyéb javaslat nincsen, a következő kiegészítésekkel teszem fel szavazásra a
rendelettervezetet: a 9/B § (3) bekezdésébe: legfeljebb 2 köbméter, de legfeljebb 2000 kg tűzifa
kerüljön be, ugyanezen szakasz (5) bekezdésébe: a kérelmek beérkezésének határideje: 2013.
december 31. legyen megjelölve. Aki ezekkel a kiegészítésekkel egyetért a rendelettervezettel,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta
22/2013. (X. 11.) önkormányzati rendeletét
a helyi szociális ellátásokról szóló
14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
(rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva)

3.

KERÉKPÁROS PÁLYÁZAT KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ KIVÁLASZTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Tömör István polgármester:
Foglalkoztunk a kérdéssel korábban, amikor a határozattervezet nem kapott többségi igen
szavazatot egyik javasolt ajánlattevőre sem, de a pályázat érdekében kell közbeszerzési tanácsadót
választani, ezért kellett újra napirendre tűzni az ügyet
Sörédi Györgyné képviselő:
Az egyes számú ajánlattevőt javasolnám elfogadásra, az Artomel Kft-t.
Miklós Péter képviselő:
A magam részéről pedig a kettes számú ajánlattevőt javasolnám elfogadásra, mivel a másik két
pályázatnál is őket választottuk. 20 E Ft különbség van az elsőhöz képest, de jobb, ha mindhárom
pályázatot egy cég csinálja, úgy gondolom.
Tömör István polgármester:
Az Artomellel pedig már dolgoztunk, de ezen már vitatkoztunk, ezért azt javaslom, szavazzunk.
Aki az Artomel Kft ajánlatát elfogadja bruttó 989.600.- Ft értékben, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
419/2013. (X. 10.) határozata
a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói
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 közbeszerzési eljárásban a hivatalos közbeszerzési
tanácsadói feladatok ellátására a bekért árajánlatok alapján megbízza az ARTOMEL Kft.-t
(székhely: 1047 Budapest, Deák F. u. 29/A., adószám: 14713286-2-41) és a közbeszerzési
eljárásban végzett tevékenységet nettó 779.212,6 Ft + 27% Áfa = bruttó 989.600,- Ft értékben
megrendeli. A közbeszerzési eljárás költségeit Balatonkenese Város Önkormányzata a
pályázatban előirányzott és már rendelkezésre álló előleg 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:

4.

2013. október 31.
Tömör István polgármester
Németh Erzsébet, pályázatíró, műszaki ügyintéző

FŐÉPÍTÉSZ TÁJÉKOZTATÓJA A MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÜGYÉBEN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Farkas Sándor BART tag:
Azt hittem, itt lesz a főépítész úr, mert ez az anyag súlyos dolgokat fogalmaz meg. Ami nem
szerepel benne, az nem lesz benne a következő 2014-től tartó uniós ciklusban. Ahhoz, hogy haladni
tudjunk, a civil szervezetek is örülnének, ha megkapnák ezt az anyagot. Ez nem egy tájékoztató
véleményem szerint, ez önmagában megérne egy rendkívüli ülést. Ha nem lesz összeállítva egy
koncepció, akkor nem fog Kenese egy fillért sem kapni. Kérném, mindenki kapja meg ezt az
anyagot.
Tömör István polgármester:
A mai napon kaptunk táblázatot és segédanyagot, amit használhatunk. Amikor ezt az anyagot
kiküldtük, csak ennyi állt a rendelkezésünkre, de meg fogja mindenki kapni a teljes anyagot, amit
ma kaptunk.
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Miklós Péter képviselő:
A határidő szoros. Megalkottuk a partnerségi együttműködésről szóló rendeletet, amibe le van
írva, hogy a főépítész összeírja a javaslatokat, és a tervező összeállítja és visszahozza a Képviselőtestület elé, ami alapján lesz egy kézzel fogható koncepció. Ezt kell csinálni, vagy csak ötletelni
kell?
Tömör István polgármester:
Csak ötletelni kell. Ennyi idő alatt nem lehet fejlesztési koncepcióba foglalni. Mindenki leírja az
igényét, megyei szinten valamilyen elképzelés alapján felfűzik egy folyamatra. A megyei
koncepcióban előnybe részesítik a közös célt, és ha van rá lehetőség, akkor a továbbiakat is.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Két pontot találtam Balatonkenese vonatkozásában: szolgáltató központ kialakítása, - ennek
kapcsán megjegyzem, hogy szégyen a „régi Pannonker ABC” környéke. Egy igazi szolgáltatóházat
ki kellene alakítani. Ezen kívül régi tervünk még egy piac kialakítása. Három város van a
kistérségben: Almádi Berhida, Kenese. Három polgármesternek, vagy jegyzőnek kellene egyeztetni
a mindhárom várost érintő fejlesztési célokról. Ki kellene még deríteni, hogy csak teljesen új építési
dolgok lehetnek-e, vagy fejlesztések is. Az orvosi rendelő, (ami felett egy lakás van) rég megérett
arra, hogy az orvosi ellátás egy épületben legyen, egy egészségház kialakításával. Még az iskolák
állapota sem kielégítő, nem lehetne-e a környék iskoláinak rekonstrukcióját beletenni? Ilyen
módon gondolnám, hogy elinduljunk, ha ti is egyetértetek.
Miklós Péter képviselő:
Ez igaz, ami elhangzott, de a mostani helyzetben nem azon kéne gondolkodni, hogy befér-e valami
a koncepcióba, hanem ahogy polgármester úr mondta, az ötleteket össze kell írni. 2014 után ami
pályázatokat ki fognak írni, ezekből lesz összeállítva.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Jónak tartom a Zsuzsa által elmondottakat. „Akkor vagy erős, ha többen vagytok”. Javaslom, mivel
Akarattya 2014 őszétől leválik, (viszont ezt az anyagot most kell beadni) hogy a BART részéről a
koncepcióba bele kell tenni Akarattya részét is, ezt azzal lehet erősíteni a térség részéről, hogy –
mivel Kenese Fűzfővel és Almádival három városrangú település -, Kenesén belül a BART
javaslatait be kell építeni. Akarattyára vonatkozóan meg kell például a településközpont
kialakítását jelölni, ami nagyon fontos. Valamint gazdaságélénkítő fejlesztéseket is be kell építeni, a
strandfejlesztésekre gondolok, ami bevételt is növel. Például, amit itt lehet látni: ipari park, vagy a
várút - vártúra programok, erre a bevételnövelő koncepcióra nagyon kell figyelni. Az ÁSZ
jelentésben is benne van, hogy Kenesének erre oda kell figyelnie. Mert az eddigi beruházásainknál
nem csináltuk meg a kockázatelemzést és nem vettük figyelembe a település fenntarthatóságát. Itt
hívom fel a figyelmet erre. A rendelkezésre álló hat napban a BART-nak és Kenesének együtt be
kell adnia két különálló részben az anyagot, hogy bekerüljön, - és hogy mi lesz később, nem
tudhatjuk. Hat év nagyon hosszú idő.
Tömör István polgármester:
Várom mindenki aktív közreműködését a fejlesztési - beruházási elképzelései kapcsán október 14én 16,00 óráig.
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III.
NAPIREND UTÁN:

Miklós Péter képviselő:
Egyeztettük a soron következő ülés időpontját, és szinte senkinek nem jó az október 22-i dátum.
Nem lehetne elnapolni máskorra?
Tömör István polgármester:
Már az ülés megkezdése előtt beszéltük erről, amikor még nem voltál itt. Abban maradtunk, hogy
2013. november 7-én 17,00 órakor tartanánk meg a soron következő ülést. Javaslom, hogy hozzunk
erről határozatot is. Aki egyetért a javasolt dátummal, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
420/2013. (X. 10.) határozata
Képviselő-testületi ülés időpontjáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 22.
napjára tervezett soron következő ülését elnapolja.
2. A soron következő képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. november 7. napja 17,00
órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a rendkívüli ülést 18,41 órakor bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Vatics Erzsébet
településstratégiai tanácsnok

7

