Szám: 1/2014. Ö.ü.

Készült: 5 példányban
JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. január 09 -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
Miklós Péter
Sörédi Györgyné
Kurucz Henrietta
Lengyel János

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
Balázsné Tóth Etelka
Bókkon Tamás
Pokornik István
Farkas Sándor

jegyző
PÜB kültag
Szoc-KuB kültag
TÖT kültag, BART tag
BART tag

Jelen vannak továbbá:
Kocsis Jenő
Braccini Éva

Balatonkeneséért Baráti Kör

I.
NAPIREND ELŐTT:
Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő
képviselő közül 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Kurucz Henrietta
képviselőt. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014. (I. 09.) határozata

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. január 9. napján megtartott
rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Kurucz
Henrietta képviselőt jelöli ki.
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Ezt követően Tömör István polgármester javasolja megtárgyalni a meghívóban feltüntetett napirendi
pontokat. Javasolja, hogy a meghívóban feltűntetett első napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülésen
tárgyalja, mivel az érintettek nem tettek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárulásukat adják a
napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (I. 09.) határozata

A Képviselő-testület 2014. Január 09. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1.

Balatonkeneséért Baráti Kör kérelmének megtárgyalása
Előadó:

2.

Tömör István polgármester

Balatonkenese-Balatonakarattya

magaspartfal

védelme

tárgyú

közbeszerzés

eredménytelenné nyilvánítása
Előadó:
3.

Tömör István polgármester

Tátorján Nonprofit Kft. támogatása
Előadó:

Tömör István polgármester

Zárt ülés:

1.

„Balatonkenese-Balatonakarattya Kultúrájáért” díj adományozása
Előadó:

Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

Balatonkeneséért Baráti Kör kérelmének megtárgyalása
Előadó:

Tömör István polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Hiányolja az előterjesztés mellékletei közül a Kormányhivatal állásfoglalását.
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dr.Nánássy Elek jegyző:
A Kormányhivatal javaslata február 28-ig határidős, a januári munkaterv szerinti rendes ülés elé kerül. Ami
most a napirendi pont alapja, az a Balatonkeneséért Baráráti Kör kérelme, mely szerint annak érdekében,
hogy a Leválást Előkészítő Kenesei Bizottság meg tudjon alakulni, 2 fő képviselő delegálását szükséges a
képviselő-testület tagjai közül.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Véleménye szerint most együtt kellene megtárgyalni a bizottság működésének feltételeiről szóló összes
kérdést, hogy tudjanak dolgozni.
Tömör István polgármester:
Most csak 2 fő delegálását kérik a képviselő-testület tagjai közül a bizottságba, melyhez a holnapi napon
választanak a résztvevők további 7 főt a civil szférából. A januári munkaterv szerinti testületi ülésen lesz
alkalom a Kormányhivatal ajánlásának megfelelően dönteni a Balatonkeneséért Baráti Kör
kezdeményezése ügyében. A megküldött előterjesztésben nincs említés kormányhivatali állásfoglalásról.
Kocsis Jenő Balatonkeneséért Baráti Kör képviseletében:
Hangsúlyozni szeretné, hogy ez a bizottságot Balatonkenese és Balatonakarattya érdekében kívánják
létrehozni, és szeretnének a Balatonakarattya település Részönkormányzatával tárgyalásokat folytatni
annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb konfliktus merüljön fel a leválással kapcsolatosan. Most két fő
képviselő delegálását kérik. Mindenkitől kéri a jó szándékú hozzáállást. Ha bármilyen tisztázatlan kérdés
merül fel, készségesen állnak rendelkezésre.
Miklós Péter képviselő:
A megalakulandó bizottság milyen jellegű tárgyalásokat kíván folytatni a BART-tal? Milyen jellegű
feladatokat gondol átvenni, illetve a képviselő-testülettől átvállalni.
Kocsis Jenő Balatonkeneséért Baráti Kör képviseletében:
A leendő bizottság semmilyen feladatot nem kíván átvenni a képviselő-testülettől. Ez a bizottság a
Képviselő-testülettel és a BART-tal együttműködve szeretné azokat a javaslatokat előkészíteni, melyek
alapján az októberben megalakuló két testület, illetve a két polgármester el tudja kezdeni a hivatalos
formáját a leválásnak.(Külterületek, belterületek kérdése, vagyonmegosztás kérdése stb.) Kulturáltan
együttműködve, de Kenese érdekeit szem előtt tartva.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A három testület közül a legfőbb döntési jogosultsága a BART-nak van, hiszen ezekben az ügyekben
egyetértési jogát kell, hogy gyakorolja. Ennek a három testületnek mindig minden kérdésben le kell ülnie és
meg kell beszélnie.
Kocsis Jenő Balatonkeneséért Baráti Kör:
Az előkészítő munkákban lemaradásban vagyunk, a hátra levő 10 hónapot szeretnénk a lehető legjobban
lerövidíteni.
Tömör István polgármester:
Fent elhangzottak érdekében kell most két képviselőt delegálni, a Balatonkeneséért Baráti Kör javaslata
pedig: Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta képviselők személye.
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Kocsis Jenő Balatonkeneséért Baráti Kör:
Kiegészítésképpen még elmondja, hogy a civil szervezetek 12 főt delegáltak a bizottságba, és ebből 7 fő
kerülhet be a most delegálandó 2 fő képviselő mellett.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Sörédi Györgyné képviselő és Kurucz Henrietta képviselő a jelölését elfogadta, a nyilvános ülésen történő
tárgyaláshoz hozzájárult, a döntéshozatalban nem kívánnak részt venni.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2014. (I. 09.) határozata

a Balatonkeneséért Baráti Kör kérelméről
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megalakítandó Leválást
Előkészítő Kenesei Bizottság tagjai közé az alábbi képviselőket delegálja:
Sörédi Györgyné képviselőt
Határidő

2014. Január 10.

Felelős:Tömör István polgármester
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/A/2014. (I. 09.) határozata

a Balatonkeneséért Baráti Kör kérelméről
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megalakítandó Leválást
Előkészítő Kenesei Bizottság tagjai közé az alábbi képviselőket delegálja:
Kurucz Henrietta képviselőt
Határidő

2014. Január 10.

Felelős:Tömör István polgármester

2.

Balatonkenese-Balatonakarattya

magaspartfal

védelme

tárgyú

közbeszerzés

eredménytelenné nyilvánítása
Előadó:

Tömör István polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
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Tömör István polgármester:
A kiírásra olyan ajánlatok érkeztek, mely felülmúlja a pályázatban nyújtott anyagi lehetőségeinket, ennek
okán eredménytelennek kell tekinteni a pályázatot és egy új közbeszerzést kiírni.
Kurucz Henrietta képviselő:
A határozat tervezet 2. pontjában mit jelent az, hogy a pályázati támogatásból megvalósuló projekt
kivitelezése érdekében a becsült érték felülvizsgálatára kéri fel a polgármestert? A pályázatban 40 millió
forint áll rendelkezésünkre, plusz az önerő. Ha ezt felülvizsgálják, attól még továbbra sem lesz a
költségvetésünkben több pénz a megvalósításra. Az ajánlat kb. a duplája a tervező által készített
értékbecslésnek.

Tömör István polgármester:
Azért kell felülvizsgálni, mert elképzelhető, hogy az első ármeghatározások voltak hibásak. Meggyőződése,
hogy a 40 millióhoz nagyon közel fognak találni kivitelezőt.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Kéri a jelen lévő Farkas Sándort, hogy mondja el ezzel a napirenddel kapcsolatos véleményét.
Farkas Sándor BART tag:
Az előterjesztés elkészítésekor az ő véleményét is figyelembe vették. Ami viszont nincs benne, és szeretné,
ha az árajánlatok kérésénél kikötésként szerepelne annak meghatározása, hogy mikor lehet dolgozni. A
Bercsényi strand előtti területről van szó, véleménye szerint ezt a munkát 3 hónap alatt el lehet végezni és
próbáljuk meg arra inspirálni a jelentkezőket, hogy a nyári szezon kezdetéig a munkát fejezzék be.
Tömör István polgármester:
Július 1-jétől augusztus 20-ig nem lehet munkát végezni, ez az eredeti kiírásban is szerepelt.
Vatics Erzsébet képviselő:
Az iskolaév végétől már várhatóan megnő az idegenforgalom, ezért már májustól júliusig terjedő időszakban
is korlátozni kellene a munkavégzést.
Kurucz Henrietta képviselő:
Pünkösd június elején van, attól kezdve már biztosan korlátozásokat kell bevezetni a hétvégére vonatkozóan.
Lengyel János képviselő:
A MÁV-val kötött konzorcium szempontjából is lényeges ez a kikötés. Az ajánlatot óriásinak tartja. A nyári
szezonra azokat a munkákat be kell fejezni, ami tényleg nagyon zavaró. Kéri, hogy kenesei vállalkozó
mindenképpen legyen a meghívottak között.
Miklós Péter képviselő:
A BART-nak delegálnia kellene tagokat a bíráló bizottságba, hogy minél előbb elindulhasson a beruházás
főként, hogy ilyen nagy időtartamot kiveszünk a munkavégzési lehetőségből.
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Farkas Sándor BART tag:
Ha a következő testületi ülésen választják meg a bíráló bizottság tagjait, akkor sem elkésett a projekt. A
BART biztos, hogy fog delegálni 2 főt a bizottságba.
Tömör István polgármester:
A határozat tervezetet az alábbi kiegészítéssel bocsátja szavazásra:
Június 8-ig 0-24 óráig lehet munkát végezni, június 8-tól július 1-ig hétvégenként nem, péntek 12 órától
hétfő 07 óráig, július 1-jétől augusztus 20-ig, a rendeletünknek megfelelően nem történhet munkavégzés.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2014. (I. 09.) határozata

„Balatonkenese-Balatonakarattya magaspartfal védelme” című projekt megvalósítására
irányuló közbeszerzési eljárás eredményéről

1. A Képviselő-testület az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 76. §. (1) bekezdés c)
pontja alapján, figyelemmel arra, hogy egyik ajánlattevő sem tett – az ajánlatkérő
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot. A
rendelkezésre álló fedezet a KDOP-4.1.1/C-11-2012-0003 azonosító jelű pályázati
támogatásból 40.313.500,- Ft.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy az eljárás eredményének kihirdetésére az
előterjesztés mellékletét képező összegezés ajánlattevő részére történő megküldésével. A
képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a KDOP-4.1.1/C-112012-0003 azonosító
jelű pályázati támogatásból megvalósuló projekt kivitelezése érdekében a becsült érték
felülvizsgálatával, és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
3. Az új közbeszerzési eljárás kiírásakor munkavégzés szempontjából az alábbiak
figyelembe vétele szükséges: június 8-ig 0-24 óráig lehet zajjal járó munkát végezni,
június 9-július 1-ig péntek 12 órától hétfő 07 óráig munkát végezni tilos.
július 1-től augusztus 20-ig mindennemű munkavégzés tilos.

Határidő:

2014. január 31.

Felelős:

Tömör István polgármester
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3.

Tátorján Nonprofit Kft. támogatása
Előadó:

Tömör István polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Miklós Péter képviselő:
A legutóbbi ülésen szóba került az integrálás kérdése az óvodába. Pontos számadatokat kértek, ez ilyen
formában nem mehet tovább. A pontos számadatokat továbbra is várják, és egy testületi ülésen ezt meg lehet
oldani.
Tömör István polgármester:
Erre vonatkozóan volt már egy javaslata, ami nem került elfogadásra.
Vatics Erzsébet képviselő:
Jó lenne, ha a Tátorján Nonpfrofit Kft. működése újra képviselő-testület elé kerülne.
Lengyel János képviselő:
Szükség van óvodára, bölcsődére, de megoldás nem született eddig. Meg kell vizsgálni, hogy az óvodában
elférne-e, ha igen, akkor a Tátorjánra nincs szükség. Mindig az a válasz, hogy az óvodában nincs hely. A
balatonakarattyai óvoda bővíthető.
Kocsis Jenő:
Minden testületi ülésen elmondtam, hogy a fiatalok elvándorolnak a településről, és öregszik a település. Az
intézmény a település népességmegtartó ereje szempontjából fontos tényező.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
Volt nem egy megnyilatkozás kisgyermekes szülők részéről, hogy azért költöztek településünkre, mert óvoda
és bőlcsőde is van. Akik jönnének Kenesére, legalább őket ne üldözzük tovább.
Tömör István polgármester:
Az elhangzott vélemények alapján ki lehet mondani, hogy fiskális szempontból nem gazdaságos, a település
népességmegtartó ereje szempontjából viszont fontos szerepe van az intézménynek.
Lengyel János képviselő:
Hozzászólásában nem azt szerette volna kijelenteni, hogy nincs szükség bölcsődére. Balatonakarattyán
kihasználatlan lehetőségek vannak az óvoda épületében. Ott el tudná képzelni, és jóval kevesebb
költségekkel.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (I. 09.) határozata
a Tátorján Nonprofit Kft. támogatásáról az átmeneti időszakban

1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátorján Nonprofit Kft.
részére támogatást biztosít működési kiadásának fedezetéhez a 2014. Évi önkormányzati
költségvetési rendelet hatályba lépéséig.
2. A támogatás mértéke a 2013. Évben folyósított működési költség időarányos részével
egyezik meg, azaz havi 850 e Ft (Nyolcszázötvenezer ) forint.
3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kifizetés teljesítésére.
Határidő:

2014. Január 10.

Felelős:

Tömör István polgármester

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

k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Kurucz Henrietta
képviselő
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