Szám: 25/2013. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. november 11-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
dr. Koczkás Sándor
Kiss Tamásné
Kiss Tamás
Pokornik István
Farkas Sándor
Ránky Péter

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok (17,05 órától)
képviselő
képviselő
(17,05 órától)
képviselő
(17,05 órától)
képviselő

jegyző
ügyvéd
PÜB kültag
TÖT kültag
TÖT kültag, BART tag
BART tag
BART tag

Jelen van továbbá: 2 fő
I.
N A P I R E N D

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 Sörédi Györgyné és Vatics Erzsébet képviselőket. 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
433/2013. (XI. 11.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 11. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Vatics Erzsébet
képviselőket jelöli ki.
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Vatics Erzsébet, Lengyel János és Miklós Péter az ülésre megérkeztek 17,05 órakor.
Az ülésen minden képviselő-testületi tag jelen van, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester ezt követően javasolja a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását.

Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Lenne egy bejelentésem, közlöm a Képviselő-testülettel, hogy hangfelvételt készítek. Napirendi
pontokat pedig el kell fogadni.
Lengyel János képviselő: Javaslom, hogy cseréljük meg a 8-as és a 31-es pontot.
Tömör István polgármester:
Ki ért egyet azzal, hogy a 8-as és a 31-es napirendet felcseréljük, valamint ezzel a módosítással a
napirendekkel?
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
434/2013. (XI. 11.) határozata
A Képviselő-testület 2013. november 11. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak
szerint határozza meg:
1.
2.
3.
4.

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
AVE ZÖLDFOK ZRT – HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MEGTÁRGYALÁSA
LEADER PÁLYÁZAT – SZÉCHENYI PARK VIZESBLOKK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELINDÍTÁSA
CSAPADÉKVIZES PÁLYÁZAT – KIVITELI TERVEK, MŰSZAKI ELLENŐR, KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ
KIVÁLASZTÁSA

5.

STRAND TÉR KÖZVILÁGÍTÁSI ÁTALAKÍTÁS ÉS 0,4 KV-OS LÉGVEZETÉK ÁTALAKÍTÁS FÖLDKÁBELRE
MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA

6.

POLGÁRMESTERI HIVATAL FÖLDSZINTI FÉRFI WC-BLOKK MUNKÁLATAINAK ELVÉGZÉSÉRE
KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA

7.

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETEINEK ÉPÜLET-FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉS
TERVEZÉSI MUNKÁLATAI

8.

UDVARDY GÁBOR BALATONAKARATTYAI RÉSZÖNKORMÁNYZAT ELNÖKE KÉRELMÉNEK
MEGTÁRGYALÁSA

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT
TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
TÁJÉKOZTATÁS JEGYZŐI SZOLGÁLATI LAKÁSSAL KAPCSOLATBAN.
VÉTELI SZÁNDÉK 3407 HRSZ-Ú INGATLANRA GÁNGOLY EMIL RÉSZÉRŐL
BENEDEK LÁSZLÓ KÉRELEM
ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁS TÁMOGATÁSA
AZ MLSZ ORSZÁGOS LABDARÚGÓ PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAMJÁBAN VALÓ PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELI
LEHETŐSÉG MEGTÁRGYALÁSA

16.
17.

ÖREGFIÚK FOCICSAPAT SPORTCSARNOK BÉRLETI DÍJBÓL KEDVEZMÉNY KÉRÉSE
SHÉDL L. – MATACSALJA U. KÖZÖTTI KÖZVILÁGÍTÁS ÉS JÁRDAÉPÍTÉS KÉRDÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ
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18.
19.
20.
21.
22.

A 2013. ÉVI ÁSZ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ ÉS INTÉZKEDÉSI TERV TUDOMÁSUL VÉTELE
BART KÉRELME KÜLSŐ SZAKÉRTŐ IGÉNYBE VÉTELÉRŐL LEVÁLÁSSAL KAPCSOLATBAN
KÖZTERÜLET RENDELET MÓDOSÍTÁSA
ADÓRENDELET MÓDOSÍTÁSA
VATICS ERZSÉBET TELEPÜLÉSSTRATÉGIAI TANÁCSNOK BESZÁMOLÓJA A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
MUNKÁKRÓL

23.
24.
25.
26.
27.

KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGOK FELÁLLÍTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
ÖBÖL TV KÉRELME
KÖZMEGHALLGATÁS IDŐPONTJÁNAK ÉS NAPIRENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA
ÓVODAI SZMK KÉRELME
KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL, ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK
JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

28.
29.
30.
31.
32.

TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS ADÓRENDELETTEL KAPCSOLATBAN
TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS JEGYZŐKÖNYVEKKEL KAPCSOLATBAN
VÁROSGONDNOKSÁG KÉRELME PÉNZTÁRGÉPEK VÁSÁRLÁSÁRA
BALATONAKARATTYAI RÉSZÖNKORMÁNYZAT JAVASLATÁNAK MEGTÁRGYALÁSA
DR. MOHAMED EL FADILNÉ SIMÓ MARIANN ÁLTAL MEGVÉTELRE FELAJÁNLOTT PAVILON
II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kurucz Henrietta képviselő:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság tárgyalta a rendelettervezetet. Kérném a Képviselőtestülettől, hogy az előterjesztés szerinti 1. pont épüljön bele a rendelet negyedik pontjába, a
második pontként szereplő, temetési segéllyel kapcsolatos indítványt vegyük ki, mert január 1-től
a helyi önkormányzati rendelet módosítását kell végrehajtani és a segélyek egybe fognak tartozni,
így a temetési segély is ebbe fog beletartozni, ezért nincs értelme egy hónapra módosítani ezzel a
rendeletünket. Kérjük, hogy az előterjesztés 1. pontját fogadja el a Képviselő-testület a rendelet
kiegészítéseként.
Tömör István polgármester:
Aki a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján az előterjesztés szerinti egyes
ponttal történő kiegészítést elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3

435/2013. (XI. 11.) határozata
Szociális rendelet módosításról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról
szóló 14/2010. (IV. 30.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról szóló előterjesztés 1.
pontját emeli be a rendelettervezetbe, az előterjesztés 2. pontjában szereplő módosítást nem
szerepelteti rendeletmódosításában.
Tömör István polgármester:
Kérem, aki az előzőek alapján a rendelettervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL MEGALKOTTA
23/2013. (XI. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

14/2010. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2.

AVE ZÖLDFOK ZRT – HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MEGTÁRGYALÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS A BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
ELFOGADÁSRA JAVASOLTA A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK A SZERZŐDÉSTERVEZETET.

Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kurucz Henrietta képviselő:
Bizottsági ülésen is szóba került, hogy ha az iskolánál az előző három hónapra vetítjük a
feltüntetett összegeket, akkor a nyári szünetre esik a legnagyobb költség, amikor nincsenek is
gyermekek? A mennyiséggel van probléma. Az első három hónaphoz képest 10 e Ft-tal több. A
védőnői szolgálatnál is ugyanez van. Nem hinném, hogy nyáron több hulladék képződik.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Most ezt úgy sem tudjuk eldönteni, hogy mennyi lesz a szemétszállítás, a szerződéssel úgysem
tudunk mit csinálni, de javaslom, hogy az iskolában írják fel éves szinten minden hónapban, hány
kukát vittek el és meg lehet kérni minden intézményvezetőt is ugyanerre. Az alapján lehet
szemétdíjat fizetni, mert az biztos, hogy tényadat lesz. A szerződést írjuk alá és külön határozzunk
arról, hogy az intézmények ezt jegyezzék – ezt javaslom.
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Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az AVE Zöldfok Zrt. 2014. évi Egyedi Hulladékkezelési Szerződését a
benyújtott és elfogadott tartalom alapján kössük meg és írjuk alá, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
436/2013. (XI. 11.) határozata
Hulladékkezelési szerződésről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Felkéri Tömör István
polgármestert, hogy az AVE Zöldfok Zrt. 2014. évi Egyedi Hulladékkezelési Szerződését
a benyújtott és elfogadott tartalom alapján kösse meg és írja alá.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

Folyamatos
Tömör István polgármester

Tömör István polgármester:
Felkérjük az intézményvezetőket, hogy folyamatosan dokumentáljuk az elszállított
hulladékmennyiséget heti rendszerességgel. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
437/2013. (XI. 11.) határozata
Hulladékmennyiség dokumentálásáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat
intézményeinek vezetőit, hogy az intézményeiktől elszállított hulladék mennyiséget heti
rendszerességgel, folyamatosan dokumentálják.
Határidő:
Felelősök:

3.

Folyamatos
intézményvezetők

LEADER PÁLYÁZAT – SZÉCHENYI PARK VIZESBLOKK KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELINDÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG TÁMOGATNI JAVASOLTA A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK A KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT.

Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Lengyel János képviselő:
Van-e döntés ezzel a pályázattal kapcsolatban? Mi történik, ha kiválasszuk a cégeket és esetleg
visszavonják?
Tömör István polgármester:
Nincsen még döntés a pályázattal kapcsolatban. Feltételes módban kötünk meg mindent, a
pályázat nyertességének függvényében lesznek megkötve a megbízási szerződések.
Kurucz Henrietta képviselő:
Pénzügyi Bizottság ülésen vetődött fel, hogy a közbeszerzési idő ütemtervben a nettó ár szerepel,
ez az utolsó oldalon kerüljön javításra az eredeti dokumentációban is.
Tömör István polgármester:
Tehát a 24 M Ft nettó + Áfa a helyes, ezzel módosítjuk.
Kurucz Henrietta képviselő:
Az ajánlatételi felhívásban a határidők is módosulnak, mivel a Képviselő-testület később tárgyalja
a napirendet, mint ahogy az előterjesztés készült. Nem jó a november 8-a, módosítani kell a
dátumokat is.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy 5 nappal legyen eltolva, tehát 13-a. Az elhangzott javaslat alapján az árnál a nettó
plusz áfával jelöljük, illetve a dátumokat a táblázatban öt munkanappal eltoltuk a közbeszerzési
idő ütemtervben. Aki ezt támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
438/2013. (XI. 11.) határozata
a „Széchenyi Park turisztikai infrastruktúra fejlesztése” című LEADER pályázathoz kapcsolódó
közbeszerzési eljárás megindításáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő-testülete a „Balatonkenese- vizesblokk
kialakítása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
vonatkozó javaslat kapcsán:
a) Az eljárás időütemtervét, az eljárást megindító felhívást és dokumentációt az előterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
b) Elrendeli az ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi szervezetek részére:
Kuti és Fia Kft. (Cím: 8200 Veszprém, Láhner György út 11., Telefon: (88)444-751
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-

Fax: (88)426-493, E-mail: info@kutiesfiakft.hu)
KINE BAU - Építőipari és kivitelező Kft. (Cím: 2400 Dunaújváros Verebély út 17.,
Tel/Fax: (25) 501-960 E-mail: kinebau@vnet.hu )
Mór és Társa Kft. (Cím: Balatonkenese Fő u. 36., Telefon/Fax: (88) 584-770, e-mail:
morestarsa@invitel.hu
Erdélyi-Ép Kft (Cím: 8174 Balatonkenese, Fő u. 98, Telefon: +36 (30) 9575-295, Fax:
(88) 491-239), e-mail: istvan.erdelyi@invitel.hu

2. A Képviselő-testület kéri, hogy az ármegjelölés „nettó ár + Áfa” bontásban szerepeljen,
illetve a közbeszerzési ütemterv táblázatban a dátumokhoz + 5 munkanap legyen
hozzászámolva.
Határidő:
Felelős:

4.

Mellékelt közbeszerzési időütemterv szerint
Tömör István polgármester
Ignácz Melinda, pályázatíró, műszaki ügyintéző

CSAPADÉKVIZES PÁLYÁZAT – KIVITELI TERVEK, MŰSZAKI ELLENŐR, KÖZBESZERZÉSI
TANÁCSADÓ KIVÁLASZTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS A BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
HATÁROZATHOZATAL NÉLKÜL KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁSKÖRBE UTALTA A DÖNTÉSHOZATALT A
NAPIRENDRŐL, VALAMINT KÉRTE MINDHÁROM AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS BECSATOLÁSÁT (MŰSZAKI
ELLENŐR, KIVITELI TERVEZŐ, KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ).

Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Miklós Péter képviselő:
Pénzügyi Bizottság ülésen elhangzott, hogy az ajánlatok közül ki kell emelni a helyi
vállalkozásokat még akkor is, ha 10 %-kal magasabb összegű az ajánlatuk, de polgármester úr
mondta, hogy kimondottan a legalacsonyabb ajánlatot kell választani.
Tömör István polgármester:
Javaslom, elsőként a kenesei vállalkozót jelöljük meg, Révfalusi Lászlót, és ha a közbeszerzési
törvény ezt nem engedik akkor második helyen a legalacsonyabb ajánlattevőt jelöljük meg, a
Relatív Terv Kft-t.
Miklós Péter képviselő:
A pályázati kiírás kapcsán sok információhoz nem jutottunk. Gondolok például a támogatási
szerződés bizonyos részeire, az akadályozó tényekre való felhívásra, stb. Nem azt mondom, hogy
rossz, de találkozott az ember már részletesebb kiírással is.
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Farkas Sándor BART tag:
Ugyanezt szeretném folytatni. 160 millió körüli pályázatról beszélünk. Azzal elintézni egy
ajánlatkérést, hogy azt sem említem, milyen engedélyek és milyen támogatói szerződések vannak?
Nincs hivatkozás engedélyekre a felhívásban. Ha ez csak szóban hangzott el, ez megint rossz, - ha
nem hangzott el, akkor hogy adnak ajánlatot? A projekt érdekét nézem. Ha a LEADER-es
vizesblokk pályázatra 42 oldalas a felhívás, a csapadékvizes pályázat felhívásának talán más
adatot is kellene tartalmaznia. A Pannonterv már leírta, hogy az ajánlatuk akkor fog élni, hogy ha
nem kell az úthoz hozzányúlni. A Képviselő-testület dönt, önöké a felelősség, de én ennyiből nem
tudnék dönteni. Az engedély határozatokat nem ismerjük, ahol az út engedélyezés is érintve van.
Kérném, hogy nézzük meg pontosan és fogalmazzuk meg, milyen ajánlatot kérünk.
Sörédi Györgyné képviselő:
Nem lenne elvárható, hogy aki ajánlatot ad be közbeszerzésre, alaposan tájékozódjék, hogy mi lesz
az ő feladata és úgy adja be az ajánlatot?
Farkas Sándor BART tag:
Az építtető az önkormányzat, erről beszélek, hogy három sorban megfogalmazni ezt nagyon
kevés. A tervező nem tudhatja, hogy mi milyen ütemezést akarunk, az építtetőtől várja el, hogy írja
le, milyen elvárásai vannak. Javasolnám, hogy ezt kellene megfogalmazni mindhárom irányba.
Miklós Péter képviselő:
A műszaki ellenőrrel kapcsolatban: feltételezem, az összeg nagyságot nézték és százalékos
arányban adták az ajánlatot. A csapadékvizes pályázatról mindig azt mondjuk, hogy késésben van.
Igazat adok Sándornak, de ha kiválasztunk műszaki ellenőrt, tervezőt, közbeszerzési tanácsadót,
ezzel nem hátráltatjuk a pályázat megvalósítási szakaszba lépését. Válasszuk ki, és ha van plusz
információ a szerződés megkötésekor, azokat bele kell foglalni, de most a Képviselő-testület dolga,
hogy a szerződésekről döntsön.
Farkas Sándor BART tag: Javaslom továbbra is, hogy fogalmazza meg az építtető az ütemtervet.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Azt gondolom, ahogy végighallgattam az előttem szólókat, hogy ez az anyag így nem működik.
Nem tudjuk, hogy ez a pályázat, - aminek már az elszámolási szakaszban kellene lenni - hol tart,
nem látjuk, ki a felelős műszaki vezető, a pályázatíróktól nem várható el, hogy értsenek hozzá. Az
előterjesztésnek nem ilyen módon kellett volna elkészülni, be kellett volna csatolni az említett
hiányzó iratokat. Ezeket az elvárásokat el kell fogadni, amit megfogalmaztak a szakemberek, mert
nincs mögötte a hivatali szakmai anyag. Én ebben a formában, amíg ezek a kérések nem
valósulnak meg – márciusnál előbb úgysem tudjuk elkezdeni a munkálatokat – nem tudom
elfogadni. Felül kell vizsgálni, úgy tudjuk majd elfogadni.
Miklós Péter képviselő:
Úgy gondolom, hogy ezt csak a kiviteli tervre kell érteni. Az nem akadályozza a pályázat
folyamatát, ha tanácsadót és a műszaki ellenőrt megválasztjuk. Javaslom, hogy a közbeszerzési
tanácsadót és a műszaki ellenőrt válasszuk ki, a kiviteli tervekre pedig kérjünk még anyagot.
Sörédi Györgyné képviselő: Egyetértek Péterrel.
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Lengyel János képviselő:
A magam részéről én is egyetértek a Péterrel, sőt még a kiviteli tervezőt is kiválaszthatjuk, és
legyenek mögötte a hivatali szakmai emberek, legyenek ők érte a felelősök. Kaptunk egy
előterjesztést, ebből kell dönteni, úgy gondolom, ne akadályozzuk a pályázat folyamatát.
Miklós Péter képviselő:
Javasolnám, hogy a szerződéstervezeteket a hivatal küldje el minden képviselő és bizottsági
tagnak, és ha a hivatal mindenkitől megkapja a választ, azt követően lehet megkötni a szerződést.
Tömör István polgármester:
Műszaki ellenőr kapcsán javaslom, hogy első helyen Révfalusi Lászlót bruttó 1.965.960.- Ft
összegben válasszuk, - tekintve, hogy az övé a legkedvezőbb ajánlat. Amennyiben a közbeszerzési
törvény nem teszi lehetővé, úgy a legolcsóbb ajánlatot adó Kreatívterv Kft bruttó 1.773.560.- Ft
összegű ajánlata nyeri el a megbízást. Aki ezekkel a javaslatokkal egyetért a kettes számú
határozati javaslat alapján, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
439/2013. (XI. 11.) határozata
a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok
ellátásáról
1. A Képviselő-testület a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekthez kapcsolódó műszaki
ellenőri feladatok ellátására a bekért árajánlatok alapján megbízza Révfalusi László egyéni
vállalkozót és a műszaki ellenőri tevékenységet 1.548.000.- Ft + Áfa = 1.965.960.- Ft
értékben megrendeli.
2. Amennyiben a közbeszerzési törvény nem teszi lehetővé az 1. pontban szereplő egyéni
vállalkozó megbízásár, úgy a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekthez kapcsolódó
műszaki ellenőri feladatok ellátására bekért ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlatot adó
Kreatívterv Kft-t bízza meg és a műszaki ellenőri tevékenységet 1.396.504.- Ft + Áfa =
1.773.560.- Ft értékben megrendeli.
3. A közbeszerzési eljárás költségeit Balatonkenese Város Önkormányzata a pályázat
költségvetésének terhére biztosítja.
4. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg és írja alá.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tömör István polgármester
Ignácz Melinda, pályázatíró, műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
A harmadik határozati javaslat a közbeszerzési tanácsadó kiválasztásáról szól.
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Miklós Péter képviselő:
A Conedis Kft-t javaslom olyan megfontolásból, hogy a kerékpáros pályázat kivételével őt
javasoltuk minden pályázat esetében. A 2500 Ft különbség az ajánlat alapján, ami olcsóbb is, mint a
másik, mert szerepel benne olyan tétel, amilyen a másikéban nem.
Tömör István polgármester:
Egyetértek. Aki a Conedis kft bruttó 952.500.- Ft ajánlatát elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
440/2013. (XI. 11.) határozata
a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési tanácsadói
feladatok ellátásáról
1. A Képviselő-testület a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására a bekért árajánlatok alapján megbízza a
Conedis Kft-t és a tevékenységet 750.000.- Ft + Áfa = 952.500.- Ft értékben megrendeli.
2. A tevékenység költségeit Balatonkenese Város Önkormányzata a pályázat költségvetésének
terhére biztosítja.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg és írja alá.
Határidő:
Felelős:

2013. november 15.
Tömör István polgármester
Ignácz Melinda, pályázatíró, műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
A következő határozati javaslat a kiviteli tervező kiválasztásáról szól.
Lengyel János képviselő:
Kérném, hogy a tervezők szerződéskötés előtt ismerjék meg, hogy a vízjogi létesítési engedély mit
tartalmaz.
Tömör István polgármester:
A Berek utca és Állomás utcára szavazzunk, javaslom. Erre a Bakonyterv Bt-nek a legkedvezőbb az
ajánlata, 565.000.- Ft összegben. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
441/2013. (XI. 11.) határozata
a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére
vonatkozó feladatok ellátásáról
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1. A Képviselő-testület a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekthez kapcsolódó, a Berek
utca és az Állomás utca és környékére vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére a bekért
árajánlatok alapján megbízza a Bakonyterv Bt-t és a tevékenységet 565.000.- Ft értékben
megrendeli.
2. A tevékenység költségeit Balatonkenese Város Önkormányzata a pályázat költségvetésének
terhére biztosítja.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg és írja alá.
Határidő:
Felelős:

2013. november 15.
Tömör István polgármester
Ignácz Melinda, pályázatíró, műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
A Bercsényi strandra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére a Pannonterv - Veszprém Kft bruttó
1.397 E Ft összegű ajánlatát aki támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
442/2013. (XI. 11.) határozata
a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítésére
vonatkozó feladatok ellátásáról
1. A Képviselő-testület a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvíz-elvezető
rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekthez kapcsolódó, a
Bercsényi strandra vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére a bekért árajánlatok alapján
megbízza a Pannonterv – Veszprém Kft-t és a tevékenységet 1.100.000.- Ft + Áfa =
1.397.000.- Ft értékben megrendeli.
2. A tevékenység költségeit Balatonkenese Város Önkormányzata a pályázat költségvetésének
terhére biztosítja.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg és írja alá.
Határidő:
Felelős:

2013. november 15.
Tömör István polgármester
Ignácz Melinda, pályázatíró, műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal az elhangzott javaslat alapján, hogy a szerződéskötés előtt a bizottságok és a
Képviselő-testület megismerje a szerződéstervezeteket és azok véleményezését követően
kerüljenek megkötésre, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
443/2013. (XI. 11.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tömör István
polgármestert, hogy a KDOP-4.1.1/E-11-2012-0009 azonosító számú, „Csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese Városában” című projekthez
kapcsolódó, műszaki ellenőri feladatokra, a közbeszerzési tanácsadói feladatokra, valamint
a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződéstervezeteket szerződéskötés előtt a
Képviselő-testület, Részönkormányzatok, valamint Bizottságok tagjai részére küldje
meg véleményezésre.

Tömör István polgármester 18,47 órától szünetet rendel el.
A szünetet követően a Képviselő-testület 19,05 órától folytatja munkáját.

5.

STRAND TÉR KÖZVILÁGÍTÁSI ÁTALAKÍTÁS ÉS 0,4 KV-OS LÉGVEZETÉK ÁTALAKÍTÁS
FÖLDKÁBELRE MUNKÁLATOK ELVÉGZÉSÉRE KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG AZ ALACSONYABB ÖSSZEGŰ AJÁNLAT ELFOGADÁSÁT JAVASOLJA A
KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK: EH-SZER KFT BRUTTÓ 6.549.828.- FT ÖSSZEGBEN.
Hozzászólások, javaslatok:
Sörédi Györgyné képviselő:
Javaslom, hogy fogadjuk el a bizottsági javaslatot.
Tömör István polgármester:
Aki az EH-SZER Kft ajánlatát elfogadja bruttó 6.549.828 Ft összegben, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
444/2013. (XI. 11.) határozata
Balatonkenese, 3704 és 4713 hrsz. alatti Strand tér közvilágítás átalakítás és 0,4 kV-os légvezeték
átalakítás földkábelre munkálatok elvégzésére vonatkozó kivitelező kiválasztásáról
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Balatonkenese, 3704 és 4713 hrsz. alatti Strand tér
közvilágítás átalakítás és 0,4 kV-os légvezeték átalakítás földkábelre munkálatainak
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elvégzésével EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft-t bízza meg
bruttó 6.549.828.- Ft összegben.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az árajánlatok megkérésére az intézkedését tegye
meg.
Határidő:
Felelős:

6.

2013. november 15.
Tömör István polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL FÖLDSZINTI FÉRFI WC-BLOKK MUNKÁLATAINAK ELVÉGZÉSÉRE
KIVITELEZŐ KIVÁLASZTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS A BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
HATÁROZATHOZATAL NÉLKÜL KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁSKÖRBE UTALTA A DÖNTÉSHOZATALT A
NAPIRENDRŐL, VALAMINT KÉRTE ANNAK KIMUTATÁSÁT, HOGY AZ AJÁNLATOK MIRE LETTEK
BEKÉRVE.

Hozzászólások, javaslatok:
Tömör István polgármester:
Az ajánlatok az emeleti férfi wc-nek megfelelően lettek bekérve és a kivitelezők erre adtak
ajánlatot. Az ajánlat bekérőket a képviselők megkapták. Javaslom, hogy a munkálatok elvégzésére
az Erdélyi-Ép Kft-t bízzuk meg bruttó 1.809.706.- Ft összegben. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
445/2013. (XI. 11.) határozata
Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám és 732 hrsz. alatti ingatlanon lévő
polgármesteri hivatal épületében a földszinti férfi WC-blokk munkálatainak elvégzésére
vonatkozóan a kivitelező kiválasztásáról
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám és 732
hrsz. alatti ingatlanon lévő polgármesteri hivatal épületében a földszinti férfi WC-blokk
munkálatainak elvégzésére vonatkozóan az Erdélyi-Ép Kft-t bízza meg bruttó 1.809.706.Ft összegben.
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2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötésére
az intézkedését tegye meg.
Határidő:
Felelős:

7.

2013. november 15.
Tömör István polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETEINEK ÉPÜLET-FELÚJÍTÁS, ÁTALAKÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉS
TERVEZÉSI MUNKÁLATAI

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÖNKORMÁNYZAT LEVETTE NAPIRENDJÉRŐL AZ ELŐTERJESZTÉST, MIVEL
VÉLEMÉNYÜK SZERINT NEM LEHET A BENYÚJTOTT AJÁNLATOKRÓL FELELŐSSÉGGEL DÖNTÉST HOZNI.

KÉRIK A POLGÁRMESTERI HIVATALT, HOGY A TERVEZŐKTŐL EGYSÉGES AJÁNLATOKAT KÉRJEN BE.
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Miklós Péter képviselő:
Pénzügyi Bizottság ülésen kifogásoltuk, hogy a leírásban viszonylag jól össze van foglalva, mire
kér a hivatal ajánlatot, de szinte mindegyik ajánlattevő másra adott ajánlatot, szinte egyik sem
egységes, ezért is nem hozott javaslattételi döntést a bizottság. Elhangzott még, hogy újra be
kellene kérni az ajánlatokat.
Farkas Sándor BART tag:
Kezdem azzal, hogy jó az ajánlatkérés. Javasolnám, hogy komplett tervanyagot kérjünk, mert nem
szerencsés, hogy mi szedjük össze „lego” módjára. Generáltervet kellene kérni véleményem
szerint.
Lengyel János képviselő:
Ezt a javaslatot támogatom én is, hogy generáltervezőt bízzunk meg ezzel.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott javaslatok alapján egyetért azzal, hogy a polgármesteri hivatal épület-felújítás,
átalakítás korszerűsítés tervezési munkálataira generáltervezőt keressünk és kérjünk be új
árajánlatokat, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
446/2013. (XI. 11.) határozata
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Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám és 732 hrsz. polgármesteri hivatal
épületeinek épület-felújítás, átalakítás, korszerűsítés generáltervezési árajánlat bekéréséről
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Balatonkenese, Polgármesteri Hivatal épületeinek
épület-felújítás, átalakítás, korszerűsítés tervezési munkálataira vonatkozóan új,
generáltervezési árajánlatokat kér be.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az ajánlatok bekérésére a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2013. november 30.
Felelős:
Tömör István polgármester

8.

UDVARDY

GÁBOR

BALATONAKARATTYAI

RÉSZÖNKORMÁNYZAT

(BART)

ELNÖKE

KÉRELMÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Farkas Sándor BART tag:
A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban kaptunk anyagot polgármester úrtól, úgy
gondolom, az előterjesztés erre vonatkozó részével nem kellene foglalkozni.
A második. Megbízásokkal kapcsolatban készült előterjesztés, a harmadikra nem készítettünk
előterjesztést, ha az nem lesz megtárgyalva, akkor nem lesz nagy baj.
Az október 22-i ülésén a BART elfogadta az összegeket, annak tovább folyamodványaként
készítettük az előterjesztést.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Volt egy előterjesztés a BART ülésre, ahol az előterjesztés szerint fogadta el a BART a határozatát.
Tanácsadói menedzsmenti feladatokra és ügyviteli feladatokra határozott meg összeget. A
kiosztott előterjesztésen nincs aláírás, a BART előterjesztésének tekinthetjük ezt?
Farkas Sándor BART tag: Mi csináltuk, igen, tekinthető előterjesztésnek.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Észrevételem az előterjesztéssel kapcsolatban, amit most kaptunk kézhez: ebben szerepel az, hogy
ennek a szerződésnek a megkötésével az előterjesztő szerint meg lehet bízni más képviselőtestületi tagot, hogy szerződést köthessen. A hivatkozott jogszabály azt mondja, hogy a települési
képviselő megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet. A képviselő-testület nem jogi
személy, hanem az önkormányzat a jogi személy, és ő köt szerződést minden egyes alkalommal.
Az önkormányzatnak van törzskönyvi nyilvántartása, a képviselő-testületnek megbízási szerződés
megkötésére nincs lehetősége. A szerződést az önkormányzat köti, annak a képviselője pedig csak
a polgármester lehet, ezért van megválasztva. Az ötös pontban kell szerepelnie, hogy az
önkormányzat köti a szerződést és a polgármester képviseli, tehát a határozat tervezet ötös pontját
ki kell törölni.
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Sörédi Györgyné képviselő:
Az önkormányzati törvény a mérvadó, ez alapján pedig úgy gondolom, hogy legalább három
ajánlatot kellene bekérni erre a feladatra, mivel 100 E Ft feletti összegről van szó.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyetértek azzal, amit a jegyző úr mondott, hogy javításra kerüljön az előterjesztés, de úgy
gondolom, hogy ha akkor át lett volna nézve, lehetett volna korábban javítani. Ennek megfelelően
kell kijavítani az előterjesztést, amit jegyző úr elmondott.
Lengyel János képviselő:
Ez több, mint egy hónapos döntése volt a BART-nak. Mivel csütörtökre nem volt előkészítve, ezért
lett a BART részéről kapkodva elkészítve az előterjesztés. A hivatal nem végzi el ezeket a dolgokat,
képtelen ellátni, ezért kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazza meg az előterjesztésben
szereplő 5 M Ft-ot a BART részére.
Miklós Péter képviselő:
Úgy tudom kezelni ezt az összeget, mint korábban a leválási bizottság részére megszavazott
összeget, akkoriban ez „meg lett címkézve” hogy a vagyonmegosztásnál külön összeget fog
képviselni. A következő 5 M Ft-nak is vagyonmegosztási tételként kell szerepelnie. Az 5 M Ft-on
belül vannak megbízások, amit a Képviselő-testületnek kell elfogadni, illetve a polgármesternek
aláírni a megbízást.
Lengyel János képviselő:
Ez a keretösszeg arra van, amit a hivatalnak kellene ellátni. Nem gondoljátok, hogy az egészet
Akarattyára kellene ráverni? Nem hiszem, hogy ha jövő májusban kezdjük el előkészíteni a
leválást, véghez tudnánk vinni. Kérte a plusz öt főt az államtól jegyző úr is, és nem kapta meg,
ezért muszáj valamit lépnie a BART-nak.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Valóban így van, megbízásokat kell kiadni, mert a hivatal nem végzi el ezeket a feladatokat. Jegyző
úr erre kért: nem öt, hanem kilenc embert, de ha csak az öt embert felvehetnénk és ezzel kellene
számolni, mibe kerülne ez a hivatalnak? Havi másfél millióval számolva egy évben 18 millió forint.
Mindenképp ez lesz a megfelelő megoldás, meg kell gondolni és megbízásokkal a kötelezően
elvégzendő feladatokat el kell végezni.
Miklós Péter képviselő:
Azért bátorkodtam így megfogalmazni, mert a leválás nem vonna maga után költségeket, ha
Akarattya nem akarna leválni. Ezáltal képződnek ezek a kiadások, csak ezért kell elkülöníteni.
Egyetértek azzal, hogy menni kell a munkának, de a leválás miatt kell dolgozni. Ha olyanra van
fordítva, amiről már levezethető, hogy közös érdekről van szó, akkor nem mondjuk, hogy
vagyonmegosztási tétel, de itt hangsúlyozottan érdekképviseletről van szó, ami nem is baj, úgy
gondolom.
Sörédi Györgyné képviselő:
Egyetértek Péterrel, hogy ez a leendő település költségeit kell, hogy terhelje. De jobban elő kellene
készíteni, hogy teljesen tiszta legyen.
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Miklós Péter képviselő:
Javaslom, hogy 5 M Ft-ot különítsünk el bizonyos feladatokra, a megbízásokat pedig a Képviselőtestület dönti el és a polgármester írja alá. Először arról kell dönteni, hogy az 5 M Ft-ot
elkülönítsük-e? Meg kell határozni, mire kérünk ajánlatot, pontosan megfogalmazva. Nem
mondhatjuk azt, hogy a megbízást elfogadjuk, ha még nincs is miből.
Tömör István polgármester:
Az a véleményem, hogy ez az anyag döntésre alkalmatlan, még nem tudunk ebben dönteni.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Miklós Péter képviselő úrral értek egyet abban, hogy meg kell határozni, hogy vagy mire akar
megbízást adni a Képviselő-testület, vagy mire akar igénybe venni milyen céllal szolgáltatást. A
Képviselő-testület döntse el, mi a cél a leválással, a pályázatokkal kapcsolatban milyen feladatokat
jelent, és mire kell megbízást adni.
Sörédi Györgyné képviselő:
Úgy gondolom, jobban elő kellene készíteni ezt az anyagot. Kérjünk ajánlatokat, mondjuk meg, mit
szeretnénk. Javaslom, hogy jegyző úr nézze át az előterjesztést.
Miklós Péter képviselő:
Lényegesnek tartom, hogy pénzkeretet biztosítsunk-e akármilyen feladatra? Javaslom, hogy – nem
a BART részére, hanem – a céltartalékban van 8 M Ft a strandok fejlesztésére, ezt 5 M Ft-tal meg
lehetne emelni és majd a Képviselő-testület dönt, hogy ebből bizonyos feladatokra mehet-e összeg.
„Leválással kapcsolatos előkészítő feladatok vagy külső tanácsadói feladatok finanszírozása”
megnevezéssel céltartalékként. Az ajánlatkérést pedig meg kell fogalmazni, hogy mire kérjük be
őket.
Sörédi Györgyné képviselő: Egyetértek, javaslom, szavazzunk.
Miklós Péter képviselő:
Nem a BART részére, hanem kizárólag céltartalék megemelését javaslom 5 M Ft-tal az általános
tartalék terhére.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
447/2013. (XI. 11.) határozata
Céltartalék megemeléséről
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Balatonakarattya
leválásával kapcsolatos előkészítő feladatok, illetve külső tanácsadói feladatok
finanszírozása” célra az Önkormányzat költségvetésének céltartalékát 5.000.000.- Ft
összeggel megemeli az általános tartalék terhére.
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Tömör István polgármester szünetet rendel el 21,20 órától.
A szünetet követően a Képviselő-testület 21,30 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

9.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL NEM KAPOTT TÖBBSÉGI IGEN SZAVAZATOT A PÁLYÁZATI
STÁTUSZRIPORT

ELFOGADÁSA.

JAVASOLJA A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG, HOGY A PÁLYÁZATI

STÁTUSZRIPORT KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT AZ ÉPPEN AKTUÁLIS ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOKRÓL ÉS
FELÚJÍTÁSOKRÓL IS KÉSZÜLJÖN KIMUTATÁS.

Miklós Péter képviselő:
Többször el lett mondva, hogy bővebb tájékoztatást szeretnénk kérni.
Farkas Sándor BART tag:
Javaslatot tennék, hogy lehetne mindegyiknél határidőt kimutatni, illetve a hátralévő feladatokat is
fel kellene tüntetni, amiknek a határidőig el kell készülnie.
Miklós Péter képviselő:
Amikor a pályázati státuszriport elkészítésére javaslatot tettem, ezek szerepeltek az indítványban,
illetve a pályázatokért felelős tisztviselők megnevezése is.
Tömör István polgármester:
Ki ért egyet az aktuális státuszriport tudomásulvételével? Aki igen, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
448/2013. (XI. 11.) határozata
Az aktuális pályázati státuszriportról
1. A Képviselő-testület a 2013. november 7. napjára beterjesztett, 2013. november 11. napján
tárgyalt aktuális pályázati státuszriportot tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Tömör István polgármester
Felelős:
Határidő:
folyamatos
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Miklós Péter képviselő:
Pénzügyi Bizottság ülésen elhangzott a javaslat, valamint a most elhangzott kiegészítéseket kérem,
hogy foglaljuk határozatba.
Tömör István polgármester:
Tehát a javaslat: a pályázati státuszriport kiegészítéseként az éppen aktuális önkormányzati
beruházásokról és felújításokról, továbbá a felelősök megnevezéséről, a hátralévő feladatokról és
határidőkről is készüljön kimutatás. Aki ezt támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
449/2013. (XI. 11.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság
javaslata alapján kéri, hogy a pályázati státuszriport kiegészítéseként az éppen aktuális
önkormányzati beruházásokról és felújításokról, továbbá a felelősök megnevezéséről, a
hátralévő feladatokról és határidőkről is készüljön kimutatás a Képviselő-testület részére.

10.

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS A BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
ELFOGADÁSRA JAVASOLTA A BETERJESZTETT TÁJÉKOZTATÓT A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK.

Lengyel János képviselő:
Elhangzott bizottsági ülésen, hogy a korábbi határozatokat is jó lenne visszanézni. Jelezni, hogy
melyikre kell visszatérni, mert elmaradnak a végrehajtások.
Tömör István polgármester:
Aki tudomásul veszi a beterjesztett, lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
450/2013. (XI. 11.) határozata
A lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
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1. A Képviselő-testület a 2013. november 7. napjára beterjesztett, 2013. november 11. napján
tárgyalt lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

11.

Tömör István polgármester
folyamatos

TÁJÉKOZTATÁS JEGYZŐI SZOLGÁLATI LAKÁSSAL KAPCSOLATBAN.
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS A BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
HATÁROZATHOZATAL NÉLKÜL KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁSKÖRBE UTALTA A NAPIRENDET.

Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Tömör István polgármester:
Legutóbb arról volt szó, hogy kéri a Képviselő-testület a jegyző úrnak írt levelemet. (Felolvassa a
levelet.) Emlékeztetem a Képviselő-testületet, hogy határozat volt arról, hogy szolgálati lakást
biztosítson a polgármester a jegyző részére.
Miklós Péter képviselő:
Valóban született egy határozat, de viszont lakásrendeletünk alapján az önkormányzati lakásoknál
nem lehet eltekinteni lakáshasználati díj fizetésétől. Hatályos rendeletünk miatt nem értem, hogy
miért egyenes következménye az, hogy ingyenesen kell szolgálati lakást biztosítani jegyző úrnak.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Akkor kérem, hogy határozza meg a Képviselő-testület a lakás bérleti díját.
Kiss Tamás TÖT kültag:
A rendelet tartalmazza, kinek adható, kérelemre adható, kért-e valaki erre kedvezményt, stb.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A levélben annyi van pluszban, ami nincs a rendeletben, hogy elő van írva az elvárás, hogy
helyben lakjak.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Volt arról szó, hogy jegyző úr, amíg nem tudja nyíregyházai lakását eladni, addig a keszthelyi
lakását használja ez helyett döntöttünk úgy, hogy helyben lakjon. A Képviselő-testület határozzon
meg egy összeget és a Képviselő-testület szabályozza az engedményt.
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Miklós Péter képviselő:
A lakáshasználati díj fizetésről nem beszéltünk, mert a helyi rendeletünk szabályozza.
Nyilvántartás is van az ingatlanokról, minden adott volt, nem értem, miért kellett ennek idáig
fajulnia? Akarattyai kihelyezett ülésen kijelentették, hogy ez egy iktatott levél, amit nem találtak
meg.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A személyi anyagomban van benne, ezt a kolléganő nem találhatta.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem azon vitatkoznék. Amikor a Képviselő-testülethez fordultatok, négyen voltunk jelen az
ülésen. Mivel úgy volt meghirdetve a jegyzői állás, hogy szolgálati lakást nem biztosítunk,
polgármester úr vetette fel, hogy ha a keszthelyi lakást értékesíti jegyző úr – szolgálati lakást
továbbra sem tudunk biztosítani, de az akarattyai lakást használatra odaadjuk, amíg ez
megoldódik. A rendeletünknek megfelelően lakáshasználati díjat kellene megállapítani a
Képviselő-testületnek erre az időszakra, ha elő lenne készítve ez az anyag. A Képviselő-testület így
tud majd szavazni, ha elő lesz készítve.
dr. Nánássy Elek jegyző
Attól, hogy a pályázatban ki van zárva a szolgálati lakás, a munkáltatói jogkörben el lehet térni
pozitív irányba. Kérem, hogy tartsanak egy bizottsági ülést, ahol nem vagyok ott, beszéljenek erről.
Amiben én lakok, az a lakás 70 m2-es, öten lakunk benne.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A Képviselő-testület hatásköre, hogy ad-e lakáshasználatot, neked kellett volna felhívni a figyelmét
a Képviselő-testületnek, hogy ez így nem szabályos. Készítsd elő légy szíves és bizottsági ülésen
tesz javaslatot a bizottság a Képviselő-testületnek.
Braccini Éva lakossági érdeklődő:
A Képviselő-testületnek akkor kellett volna döntést hozni, amikor a jegyző úr az állást elfogadta,
akkor kellett volna tisztába tenni ezt a kérdést. Ha úgy határozott volna, hogy inkább utazik,
Keszthelyről jár be, havi 120 E Ft-ot fizetnénk neki mi, adófizetők. A képviselőknek kellett volna
meghatározni, a Képviselő-testületnek önmagában kellene keresnie a hibát, úgy gondolom.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az Éva félremagyarázta, amiről szó volt. A Képviselő-testület három hónapig volt a munkáltatója a
jegyzőnek, a Képviselő-testület nem térhet el a hatályos rendelettől, ezért nem hozott erről külön
határozatot. A Braccini Éva megint arra készül, hogy olyat írjon le, ami nem igaz. Azt mondta a
jegyző úr, hogy el lehet térni a pályázatban kiírtaktól, ez véleményem szerint nem így van, mert
akkor a többi pályázó beperelhette volna az Önkormányzatot. Amikor megszavaztuk jegyző urat,
polgármester úr azt mondta, hogy jegyző úrnak menni kell innen januártól. A rendelettel szembe
nem mehetünk, három hónapra nem adhatunk lakást, de jóhiszeműleg jártunk el, és a
Kormányhivatal is állásfoglalást tett.
Tömör István polgármester: A napirendet lezártam.
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12.

VÉTELI SZÁNDÉK 3407 HRSZ-Ú INGATLANRA GÁNGOLY EMIL RÉSZÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÉS A BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT AZ
ELŐTERJESZTÉS SZERINTI ÁRON NEM JAVASOLJA ELADÁSRA AZ INGATLANT A

KÉPVISELŐ-

TESTÜLETNEK.

Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy azt nyilvánítsa ki a Képviselő-testület, hogy ez a terület nem eladó. Aki ezzel a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
451/2013. (XI. 11.) határozata
Gángoly Emil terület vételi ajánlatáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gángoly Emil részéről a
balatonkenesei 3407 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra tett vételi ajánlatot elutasítja.
2. A Képviselő-testület kinyilvánítja továbbá, hogy az 1. pontban szereplő ingatlant nem
kívánja értékesíteni.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

13.

2013. november 14.
Tömör István polgármester

BENEDEK LÁSZLÓ KÉRELEM
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
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Miklós Péter képviselő:
Annak idején ha a közműfejlesztési hozzájárulást kifizette, az Önkormányzat a közműtársulást
átvette, akkor az önkormányzatnak kötelező hozzájárulni.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Azt javaslom, kérjük fel, hogy a hozzájárulásról a befizetési igazolást mutassa be.
Miklós Péter képviselő:
Támogatom a javaslatot, mutassa be az igazolását és annak függvényében döntünk.
Tömör István polgármester:
Aki azzal egyetért, hogy kérjük be a befizetést igazoló dokumentumokat és utána döntsünk,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
452/2013. (XI. 11.) határozata
Benedek László kérelméről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Benedek László 1201
Budapest, Királyhágó u. 126. szám alatti lakos szennyvízcsatorna költségeinek támogatása
iránti kérelmére vonatkozó döntését a kérelmező által befizetett közműfejlesztési
hozzájárulás igazolásának bemutatását követően hozza meg.
2. Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges lépéseket megtegye és a döntésről az érintettet
értesítse.

14.

Határidő:

Értelemszerű

Felelős:

Tömör István polgármester

ISKOLAI ÚSZÁSOKTATÁS TÁMOGATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A

PÉNZÜGYI

BIZOTTSÁG

JAVASOLJA

A

KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK

AZ

ÚSZÁSOKTATÁS

TÁMOGATÁSÁT.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
453/2013. (XI. 11.) határozata
Úszásoktatás támogatásáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenesei Pilinszky
János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola első osztályos tanulóinak
úszásoktatását (belépő és utazási költség) támogatja.
2. A támogatás 2014. januártól júniusig 6 hónapra szól.
3. A támogatás összege: 801.200.- Ft.
4. A Képviselő-testület a támogatás összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében
biztosítja.
5. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról Szabó Károlyné intézményvezetőt
értesítse.
Határidő:

folyamatos

Felelős:

Tömör István polgármester
Szabó Károlyné intézményvezető

15.

AZ MLSZ ORSZÁGOS LABDARÚGÓ PÁLYAÉPÍTÉSI PROGRAMJÁBAN VALÓ PÁLYÁZATI
RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉG MEGTÁRGYALÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG NEM JAVASOLJA A KÉPVISELŐ-TESTÜLETNEK A PÁLYÁZAT TÁMOGATÁSÁT.
Tömör István polgármester:
Beszéltem a Sport Klub elnökével, aki elmondta, hogy visszavonja a pályázattal kapcsolatos
javaslatát, egyben azt javasolta, hogy ha a későbbiekben lesz ilyen pályázat, akkor induljunk rajta.
Addig a pályafenntartásról, építésről érdeklődjünk, most pedig vegyük le a napirendről. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
454/2013. (XI. 11.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MLSZ országos labdarúgó
pályaépítési programjában való részvétellel kapcsolatos előterjesztést leveszi napirendjéről.
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16.

ÖREGFIÚK FOCICSAPAT SPORTCSARNOK BÉRLETI DÍJBÓL KEDVEZMÉNY KÉRÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG NEM JAVASOLJA A HATÁLYBAN LÉVŐ BÉRLETI DÍJ CSÖKKENTÉSÉT.
Tömör István polgármester:
A focicsapat keneseiekből áll, ez a keneseiek pénze, úgy gondolom, ez a pénz nem segít ki
bennünket, viszont gesztust gyakorolhatunk. Javaslok 5.000.- Ft-ot a 6.000.- Ft helyett óránként.
Tehát módosító indítványom: az öregfiúk focicsapat részére 2013. november 15-től 2014. április 30ig - 1.000.- Ft/óra kedvezményt nyújtva - 5.000.- Ft-os kedvezményes bérleti díjért kapja meg a
balatonkenesei sportcsarnokot. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
455/2013. (XI. 11.) határozata
Öregfiúk focicsapat sportcsarnok bérleti díjból kedvezmény kérése
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonkenesei öregfiúk
focicsapat részére 2013. november 15-től 2014. április 30-ig a balatonkenesei sportcsarnok
bérleti díjából 1.000.- Ft/óra kedvezményt nyújt. (A kedvezménnyel a bérleti díj: 5.000.Ft/óra.)
2. A kedvezmény heti 2 alkalomra szól.
3. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.

17.

Határidő:

azonnal

Felelős:

Tömör István polgármester

SHÉDL L. – MATACSALJA U. KÖZÖTTI KÖZVILÁGÍTÁS ÉS JÁRDAÉPÍTÉS KÉRDÉSÉRŐL
TÁJÉKOZTATÓ

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Kurucz Henrietta képviselő:
Javasolnám, hogy legalább a Shédl utca után a Knébl utcáig a járdát meg kellene csinálni, illetve
védőkorlátot kellene tenni a Sirály Szövetkezetnél a zebrához a gyalogosok részére.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor vegyük figyelembe a forrás elkülönítését.
Tömör István polgármester:
Tehát a határozati javaslatban: az egyes pontot támogatjuk, illetve kettes pontban a 2014 évi
költségvetésbe tervezéskor figyelembe vesszük a forrás elkülönítését. Aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
456/2013. (XI. 11.) határozata
Balatonkenese, Schédl – Matacsalja utak közötti fejlesztésekről
1. A Képviselő-testület megtárgyalta a Balatonkenese, Schédl Alajos és Matacsalja utcák
közötti közvilágítás-, és járda építése tárgyú előterjesztést és úgy döntött, hogy azokat
támogatja.
2. A közvilágítás kiépítésére költségvetési forrás elkülönítését a 2014. évi költségvetése
tervezésekor figyelembe veszi.
3. Felhatalmazza Tömör István polgármestert, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.
Határidő:

Értesítésre: azonnal, majd 2014. évi költségvetés tervezésekor

Felelős:

Tömör István polgármester
Pintér Róbert műszaki ügyintéző

18.

A 2013. ÉVI ÁSZ JELENTÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ ÉS INTÉZKEDÉSI TERV TUDOMÁSUL VÉTELE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Tömör István polgármester:
Az előttünk lévő határozat tervezetet aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
457/2013. (XI. 11.) határozata
2013. évi ÁSZ jelentésről szóló tájékoztató és intézkedési terv tudomásul vételéről
1.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi
gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzésével kapcsolatban az Állami
Számvevőszék által Balatonkenese Város Önkormányzatnál végzett önkormányzatok
pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályosságának ellenőrzéséről készült jelentéséről
szóló tájékoztatót és az abban foglaltak megvalósítására és végrehajtására készített
intézkedési tervet tudomásul vette.

19.

BART KÉRELME KÜLSŐ SZAKÉRTŐ IGÉNYBE VÉTELÉRŐL LEVÁLÁSSAL KAPCSOLATBAN
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Tömör István polgármester:
Indítványozom, hogy vegyük le napirendről.
Kurucz Henrietta képviselő: Nem levesszük, hanem nem fogadjuk el.
Tömör István polgármester:
Az előterjesztés szerinti határozati javaslatot aki elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A határozati javaslat 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással nem kapott többségi „igen”
szavazatot, így a Képviselő-testület nem hozott határozatot.

20.

KÖZTERÜLET RENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottságnak átruházott hatásköre legyen a tulajdonosi hozzájárulás
megadása.
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A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Kurucz Henrietta képviselő: A mozgóárusításra 5.000.- Ft/nap összeget javaslok meghatározni.
Lengyel János képviselő:
A mozgóárusításra véleményem szerint 2.000.- Ft/nap összeget kellene meghatározni.
Tömör István polgármester:
Javaslok „középértéken” 3.500.- Ft /nap összeget a mozgóárusításra.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Lengyel János képviselő:
A mutatványosok rendezvényen kívüli összegére 400.- Ft/m2/nap összeget javaslok.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A mutatványosok rendezvényen kívüli összegére én 500.- Ft /m2/nap összeget javaslok.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Tömör István polgármester:
A rendelet hatályba lépését 2013. december 1. napjában javaslom meghatározni.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
Tömör István polgármester:
Összefoglalva az elfogadott javaslatokat: Pénzügyi Bizottságra átruházva a közterület használati
szerződés jóváhagyása, a mozgóárusítás 3.500.- Ft/nap, a mutatványosok rendezvényeken kívül:
500.- Ft/m2/nap, a rendelet hatályba lépése: 2013. december 1. Aki ezekkel a kiegészítésekkel a
rendelettervezetet elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
6 IGEN 0 NEM SZAVAZATTAL, 1 TARTÓZKODÁSSAL MEGALKOTTA
24/2013. (XI. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 13/2013. (VI.11.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

21.

ADÓRENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7 IGEN SZAVAZATTAL, 0 NEM SZAVAZATTAL, 0 TARTÓZKODÁSSAL MEGALKOTTA
25/2013. (XI. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ 25/2012.

(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

22.

VATICS

ERZSÉBET

TELEPÜLÉSSTRATÉGIAI

TANÁCSNOK

BESZÁMOLÓJA

A

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI MUNKÁKRÓL

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Jelezném, hogy ezt a hatáskört 2010-ben alkotta a Képviselő-testület, és 2013-ban kaptam felhívást,
hogy számoljak be. Az SZMSZ-t módosítottunk ezzel, ami alapján szorosan összefügg a munkám
veled, polgármester úr. Sok tájékoztatást és meghívást nem kaptam, és a segítségedet sem, így a
képviselő-testületi ülésen viszont mindig elmondtam a véleményemet, tehát polgármester úr
sajnos akadályoztad a munkámat, így kénytelen voltam ilyen rövidre fogni a beszámolómat.
Elfogadtad, polgármester úr?
Tömör István polgármester.
Meghallgattalak. Kicsit furcsa, hogy településstratégiai tanácsnok vagy, és a beszámolód pedig
csak ennyi volt.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Segítettem a Képviselő-testület munkáját, úgy gondolom. Erről ennyit tudok csak elmondani.
Polgármester úr nem igazán vont be engem semmibe sem, sőt az információkat is késve kaptam
meg folyamatosan, csak a képviselő-testületi üléseken. Viszont a civilekkel való kapcsolattartásom
nagyon jó.

23.

KÖZBESZERZÉSI BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGOK FELÁLLÍTÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
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Kurucz Henrietta képviselő:
Úgy tudom, érkezett egy kormányhivatali állásfoglalás, hogy lehet BART tag a Bíráló Bizottság
tagja.
Tömör István polgármester:
A döntéshozatalban részt vevő tagokról van szó, az állásfoglalás nem tér ki arra, hogy
döntéshozatalban is részt vehet-e, vagy csak tanácskozási joggal vehet részt a bizottságban.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A közreműködő szervezet azt javasolta, hogy ne legyen döntéshozatalban részt vevő bizottsági tag
BART tag.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Véleményem szerint világos a Kormányhivatal állásfoglalása, ami alapján az eredeti felállást
javaslom. A határozati javaslatban javaslom a BART tagját benne hagyni.
dr. Nánássy Elek jegyző: Ebben az esetben nem kell elfogadni a határozati javaslatot.
Lengyel János képviselő: Javaslom, vegyük le a napirendről az előterjesztést.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a közbeszerzési bíráló bizottságok felállításának módosításáról szóló
előterjesztést vegyük le napirendről, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
459/2013. (XI. 11.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közbeszerzési Bíráló
Bizottságok felállításának módosítása” tárgyú előterjesztést leveszi napirendjéről.

24.

ÓVODAI SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági kérés alapján tájékoztatás:
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET HATÁROZATA ALAPJÁN A KIPP-KOPP ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÉTTERMÉNEK
BÉRLETI DÍJA 6.000.- FT/ÓRA, JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY ESETÉN ENNEK 50 %-A.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
460/2013. (XI. 11.) határozata
a Kippkopp Óvoda Szülői Munkaközösségének támogatásáról
1. A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Kippkopp Óvoda Szülői Munkaközössége a
Katalin báli rendezvényük idejére a terembérleti díj megfizetése alól mentesüljön, és a
rendezvény idején a konyha, valamint a terem eszközeit használhassa.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse és a
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:

2013. november 8.

Felelős:

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester a képviselő-testületi ülést 23,10 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Vatics Erzsébet
településstratégiai tanácsnok
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