Szám: 3/2014. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. február 12-én 22,35 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
Kelemen Zoltánné
Kiss Tamásné
Kiss Tamás
Pokornik István

I.
N A P I R E N D

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő

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

E L Ő T T :

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 6
fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Sörédi Györgyné és Miklós Péter képviselőket. Kéri, aki a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
51/2014. (II. 12.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 12. napján
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Miklós
Péter képviselőket jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek
megtárgyalására.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
52/2014. (II. 12.) határozata
A Képviselő-testület 2014. február 12. napi rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint
határozza meg:
1.

2.
2/A.
2/B.
2/C.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Balatonkeneséért Baráti Kör kérelme – LET létrehozása, megállapodás tervezet
megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása
Étkezési térítési díjak megtárgyalása
Szociális térítési díjak megtárgyalása
Tátorján Kft. 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó:
Tömör István polgármester
Kerékpáros pályázat – közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó:
Tömör István polgármester
Pályázat benyújtása az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonkenese Sport Club részére tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
Előadó:
Tömör István polgármester
2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás
Előadó:
Tömör István polgármester
SIÓKOM hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Előadó:
Tömör István polgármester
Balatonakarattya, Iskola u. 7. – kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása
Előadó:
Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1.

Balatonkeneséért Baráti Kör kérelme – LET létrehozása, megállapodás tervezet
megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Nem támogatta a bizottság a tervezet elfogadását. Csak és kizárólag ebben a formában tartja fenn a
megállapodás tervezetet a Baráti Kör?
Kocsis Jenő Balatonkeneséért Bartái Kör részéről:
Úgy érzem, hogy teljes jó szándék és segítőkészség van bennünk, nem tudom, hogy miért nem
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kellene elfogadni, nem kívánok változtatni rajta. (Én vagyok felhatalmazva a változtatásra, de nem
kívánok változtatni.)
Miklós Péter képviselő:
Tiszteletben kell tartsam, hogy a LET véleménye nélkül nem akarsz változtatni a tervezeten. A
pénz elköltésének technikai részét kifogásoltam, ez ellen vagyok, mint Pénzügyi Bizottság elnök.
Kocsis Jenő Balatonkeneséért Baráti Kör részéről:
Ezt a beadványunkat fenntartjuk, erről kérünk, hogy szavazzatok.
Sörédi Györgyné képviselő:
Javaslom, hogy fogadjuk el a LET kérésnek megfelelően, azzal, hogy a 12 civil szervezetet csatolni
kell hozzá. Ha a Kormányhivatal megkifogásolja, akkor úgy sem jön létre, ha nem kifogásolja meg,
akkor létrejön a megállapodás.
Lengyel János képviselő:
Jegyző úr olvasta a LET anyagot, az SZMSZ-ünket módosítani kell-e? A költségvetés tervezésnél
tartunk, de még sem a LET-nek, sem a BART-nak sem határoztunk meg összeget. Javaslom, ha a
LET-nek adunk, akkor a BART-nak is adjunk. És egyébként, a BART kifizetéseit a Képviselőtestület elé hozzuk, a LET kifizetéseit nem?!
Kocsis Jenő Balatonkeneséért Baráti Kör részéről:
Speciális helyzet állt elő, ahhoz, hogy mi, a civilek elkezdjük a munka előkészítését, segítsük a
majd felálló Képviselő-testületek munkáját a választást követő fél évben, a BART-tal
együttműködve kell a problémákat megoldani. Nem kérünk tiszteletdíjat, semmi mást nem
kérünk, csak hogy a Képviselő-testület és a BART munkáját segítsünk. A két település együttélését
szeretnénk simulékonyabbá tenni. Nem értem az aggályokat, semmi olyan nincs a tervezetben, ami
bárkire nézve sértő lenne, vagy hátrányt okozna. Ha pl. felkérünk egy ingatlan értékbecslőt,
természetesen a BART-tal egyetértéssel szeretnénk tenni. De ha így indul, akkor nincs értelme,
hogy folytassuk. Ezen a tervezeten három hónapig dolgoztunk.
Lengyel János képviselő:
A keretösszegről a polgármester rendelkezik a tervezet szerint, ez a gond. A Képviselő-testület
meghatározza a keretösszeget, és az összeg felhasználása sosem jön vissza a Képviselő-testület elé,
ez van leírva.
Tömör István polgármester:
Megkérek mindenkit, szorítkozzunk a lényegre. Az előterjesztés szerinti tartalomról kell szavazni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Arra hivatkozott Jenő, hogy a Kormányhivatal egy magánlevélben támogatta ezt a megállapodás
tervezetet. Kérjük, hogy a Kormányhivatal adja ki ezt hivatalból a Képviselő-testület felé. Ha a
Kormányhivatal is azt mondja, hogy rendben van, akkor megszavazzuk.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Polgármester úr mindig behozza a Képviselő-testület elé az aláírandó szerződéseket. Azzal vannak
aggályok, hogy az szerepel a tervezetben, hogy a polgármester dönt, tehát azt a változtatást
kellene végrehajtani, hogy nem a polgármester, hanem a Képviselő-testület dönt, és ugyanúgy a
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LET javaslatát figyelembe veszi. Javaslom, hogy a Képviselő-testület hozhat olyan döntést, hogy a
megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert, hogy ebben a pontban nem a polgármester
dönt, hanem a Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a pénzösszeg feletti rendelkezésre. Ha
a LER ezzel egyetért, ők is módosítják a megállapodás tervezetet ezzel az egy ponttal, akkor a
polgármester úr alá fogja írni ezzel a módosítással a megállapodást.
Kocsis Jenő Balatonkeneséért Baráti Kör részéről:
Ha erről az egy módosításról van szó, akkor biztos, hogy ez járható út.
Tömör István polgármester:
Tehát javaslom a megállapodás tervezetet az alábbi kiegészítéssel elfogadni: a keretösszeg
felhasználását nem ruházza a polgármesterre, hanem a Képviselő-testület maga dönt róla és
tiszteletben tartja a LET kérését. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással meg hozta a
következő határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
53/2014. (II. 12.) határozata
LET megállapodás tervezetről
1. A Képviselő-testület a Balatonakarattya településrész leválásához szükséges döntések
szakmai előkészítésére létrehozandó Leválást Előkészítő Testület (LET) létrehozására,
annak működési rendjére vonatkozó megállapodás tervezetet az alábbi kiegészítéssel
fogadja el:
a) A keretösszeg felhasználását nem ruházza a polgármesterre, a Képviselő-testület maga
dönt az összeg felhasználásáról – tiszteletben tartva a LET kérését.
2. Felkéri Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza
a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2.
2/A.
2/B.
2/C.

2014. február 28.
Tömör István polgármester

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása
Étkezési térítési díjak megtárgyalása
Szociális térítési díjak megtárgyalása
Tátorján Kft. 2014. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
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Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság által megszavazott módosítások átdolgozását követően
tárgyaljuk újra a költségvetés napirendjét. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
54/2014. (II. 12.) határozata
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezetéről
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetét a Pénzügyi
Bizottság és Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat javaslatai alapján történő
átdolgozását követően tárgyalja újra.

Lengyel János képviselő:
Szeretném, ha megszavaztatná polgármester úr, és engedélyeznénk a cafeteria kifizetéseket, mert
úgy gondolom, szükségük van rá az alkalmazottaknak. Javaslom a tavalyi összegnek megfelelően
engedélyezni a kifizetést.
Tömör István polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a 2014. évi cafeteria juttatások kifiztését a 2013. évben meghatározott
összegben engedélyezzük az Önkormányzatnál és Intézményeinél, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
55/2014. (II. 12.) határozata
2014. évi cafeteria juttatás kifizetéséről
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2014. évi cafeteria juttatások kifizetését a
2013. évben meghatározott összegben engedélyezi az Önkormányzatnál és
Intézményeinél.
2. Megbízza Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

2014. február 20.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző
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3.

Kerékpáros pályázat – közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Mint az előző ülésen, ismét az a véleményem, hogy egy 90 milliós pályázatnál egy ajánlat nem
ajánlat. Nem biztos, hogy ez valóban reális összeg. Javaslom, hogy nyilvánítsuk érvénytelenné, de
a bíráló bizottság és a tanácsadó is maradjon változatlan, és automatikusan indítsuk újra.
Sörédi Györgyné képviselő:
Nyilváníthatjuk-e mi eredménytelennek ezt a közbeszerzései eljárást?
Miklós Péter képviselő:
Érvénytelenítettük a gabion támfalas pályázatot is, mert magasabb volt az összeg, - itt is ugyanaz a
helyzet áll fenn.
Sörédi Györgyné képviselő:
Semmi biztosíték, hogy egy újabb ajánlatkérésnél több ajánlat érkezik. - Persze örülnék neki én is,
ha három ajánlat lenne legalább.
Lengyel János képviselő:
Érdemes átgondolni - és én is azt javaslom, hogy indítsuk újra ezt a közbeszerzést.
Tömör István polgármester:
Ha következő ülésre elhalasztjuk, hátha addigra megjön az átcsoportosításról az értesítés? Csak az
időhúzás elkerülése végett javasolnám.
Sörédi Györgyné képviselő: Támogatom, hogy várjunk két hetet.
Tömör István polgármester:
Javaslom, vegyük le a napirendről és a következő testületi ülésen újratárgyaljuk a napirendet. Aki
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
56/2014. (II. 12.) határozata
Kerékpáros pályázat közbeszerzési eljárás napirend elnapolásáról
A Képviselő-testület a „Kerékpáros turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese térségében” tárgyú, a Kbt. 122/A. § (1) bekezdése
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szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó javaslatot
leveszi napirendjéről és a következő ülésén tárgyalja újra.

4.

Pályázat benyújtása az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek
rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
57/2014. (II. 12.) határozata
az I. világháborús emlékmű helyreállítási pályázat beadásáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a Közép- és Keleteurópai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete által
„Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása,
helyreállítása” témában kiírt pályázatra.
A pályázat főbb tartalmi részei az alábbiak:
a) Az emlékmű és talpazatának felújítása,
b) A kert növényzetének és a sétautak felújítása,
c) A park melletti parkoló rendbetétele.
2. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja a pályázat
benyújtásához szükséges önrészt maximum bruttó 1.000.000 Ft-ig.
3. Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket megtegye
és a pályázatot benyújtsa.
Határidő: 2014. március 31.
Felelős:
Tömör István polgármester

5.

Balatonkenese Sport Club részére tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
58/2014. (II. 12.) határozata
Balatonkenese LC részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese Labdarúgó Club (8174 Balatonkenese, Stadion u. 1.)
részére a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) által a látvány-csapatsportok
támogatásának adókedvezménye program (tao) keretében meghirdetett amatőr labdarúgólétesítmények (labdarúgópályák, öltözők) felújítását támogató előminősítéses pályázatán
való részvételhez tulajdonosi hozzájárulását megadja.
2. A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja, és
felkéri Tömör István polgármestert annak aláírására.
Határidő:
Felelős:

6.

2014. február 14.
Tömör István polgármester

2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
59/2014. (II. 12.) határozata
2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a 8/2014. (I.31.) BM rendelet
alapján a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot
nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
2. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2014. február 14.
Felelős:
Tömör István polgármester
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7.

SIÓKOM hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
60/2014. (II. 12.) határozata
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről
1. A Képviselő-testület a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
közszolgáltatási szerződés tervezetét 2013. év 12. hó 20. napjának hatályával elfogadja és
megköti.
2. Megbízza Tömör István polgármestert azzal, hogy a véleményeltérő nyilatkozattal
kiegészített és az előterjesztés szerinti szerződést az Önkormányzat nevében kösse meg és
legkésőbb 2014. év 02. hó 14. napjáig azt írja alá.
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye
és a döntésről az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

8.

2014. év 02. hó 14.
Tömör István polgármester

Balatonakarattya, Iskola u. 7. – kivitelező és műszaki ellenőr kiválasztása
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Farkas Sándor BART tag:
Az árajánlatokból annyit látok, amennyit a Tisztelt Testület. Kérem, hogy megkaphassam a
komplett tervdokumentációt, árajánlatokat, és akkor szeretnék egy komplett anyagot letenni a
Képviselő-testület asztalára. A szakmai feladatom tervezői teljesítés vizsgálatáról, árajánlat kérés és
az árajánlat vizsgálatáról szól. A BART-nak volt bizonyos módosítási javaslata, amit átbeszéltünk,
de ezek nem fogják befolyásolni a pályázati összeget. Nincs egy komplett tervdokumentáció a mai
napig. Ez a kérdés, hogy a tervező teljesíti-e, vagy nem azt, amit vállalt. Az árajánlat egy másik
dolog, van egy ajánlatkérési oldala, azt kellene átnézni, hogy az-e, amit a Képviselő-testület kért.
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Miklós Péter képviselő:
Javaslom, tegyünk eleget a kérésnek, Sándor teljesíteni akarja a vállaltakat, javaslom hogy adjuk át
a kért dokumentációkat.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy vegyük le a napirendről és a következő képviselő-testületi ülésen a Sándor által
megismert és elénk tárt ismeretanyag birtokában döntünk. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meg hozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
61/2014. (II. 12.) határozata
Balatonakarattya, Iskola u. 7. – kivitelező, műszaki ellenőr – napirendről levétel
A Képviselő-testület a 35/2013. (V. 22.) VM. rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezete keretében 8594276324. számon benyújtott pályázaton belül megvalósítandó
Balatonakarattya, Iskola u. 7. (hrsz.: 2911) Közösségi Ház felújítási munkáira benyújtott kivitelezői
és műszaki ellenőri ajánlatok megtárgyalását leveszi napirendjéről, az előterjesztést Farkas Sándor
(MB 55 Bt.) megbízási szerződésének megfelelően történő tájékoztatását követően tárgyalja újra.

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a képviselő-testületi ülést 23,25 órakor bezárta.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Sörédi Györgyné
képviselő

Miklós Péter
képviselő
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