Szám: 10/2014. Ö.ü.

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

Készült:

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. április 24-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

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
dr. Koczkás Sándor
Győrfi Károlyné
Kelemen Zoltán
Novák Éva
Pozsonyi Monika
Balázsné Tóth Etelka
Kelemen Zoltánné
Kiss Tamásné
Kiss Tamás

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
ügyvéd
intézményvezető
Városgondnokság vezető
Tátorján Kft. megbízott vezető
TSZSZI intézményvezető
PÜB kültag
PÜB kültag
PÜB kültag
TÖT kültag

Jelen van továbbá: 6 fő
I.
N A P I R E N D

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 ülésről igazoltan távol maradt: Sörédi Györgyné
képviselő.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Vatics Erzsébet
tanácsnokot. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
172/2014. (IV. 24.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 24. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alpolgármestert és
Vatics Erzsébet tanácsnokot jelöli ki.
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Tömör István polgármester ezt követően javasolja a forgatókönyv szerinti napirendek
megtárgyalását. Kéri, aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
173/2014. (IV. 24.) határozata
A Képviselő-testület 2014. április 24. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
2.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

SZÓLÓ

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSA

3.
4.

Előadó:
Tömör István polgármester
ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA
Tömör István polgármester
Előadó:
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 13/2013. (VI. 11.) RENDELET
MÓDOSÍTÁSA

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Előadó:
Tömör István polgármester
ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATAINAK 2013. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL.
Előadó:
Tömör István polgármester
TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÜKRŐL
Előadó:
Tömör István polgármester
TÁTORJÁN KFT. 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Tömör István polgármester
Előadó:
TÁTORJÁN KFT. NYÁRI SZEZONBAN STRANDI GYERMEK ANIMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
KERÉKPÁROS PÁLYÁZAT ESZKÖZBESZERZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
BALATONKENESE, BERCSÉNYI STRAND VÍZI-KÖZMŰVEK KIVÁLTÁSA KAPCSÁN A TERVEZŐ
MEGBÍZÁSA

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Előadó:
Tömör István polgármester
STRANDOKON TERÜLETBÉRLETI KÉRELMEK
Előadó:
Tömör István polgármester
KISS TAMÁSNÉ BALATONAKARATTYA, RÁKÓCZI U. 60. CSATORNABEKÖTÉS ÜGYE
Előadó:
Tömör István polgármester
XELOR KFT IPARŰZÉSI ADÓKEDVEZMÉNY KÉRELME
Előadó:
Tömör István polgármester
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYVÉDJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA
Előadó:
Tömör István polgármester
AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT
Előadó:
Tömör István polgármester
LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
Tömör István polgármester
Előadó:
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17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

BALATONFŰZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA
Előadó:
Tömör István polgármester
PANNÓNIA CITERAEGYESÜLET KÉRELME
Előadó:
Tömör István polgármester
SCD HOLDING ZRT PROJEKTCÉGEINEK ELMARADT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYE
Előadó:
Tömör István polgármester
PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA ALAPÍTÓ
OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE
Előadó:
Tömör István polgármester
MENTŐGARÁZS TÖBBLETMUNKA FEDEZETÉNEK BIZTOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
ÖBÖL TV KFT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
Az együttes bizottsági ülésen felvetett kérdésekre történő válaszadást követően javasolják a
döntéshozatalt a Képviselő-testületnek.
Hozzászólások:
dr. Nánássy Elek jegyző:
Bizottsági ülésen kérdés merült fel a bérkompenzációról: a bérkompenzációra az jogosult, ha a
2010-es évhez képest nem emelkedett bruttó munkabére olyan szintre, hogy a nettó bér reálértéke
eléri a 2010. évi reálértéket, akkor a MÁK automatikusan folyósítja a bérkompenzációt. A
Polgármesteri Hivatal létszáma rosszul szerepelt a táblázatban, természetesen a költségvetési
rendeletben elfogadott létszám a helyes. Kérdés volt a Polgármesteri Hivatalnál, hogy miért több a
2013-as személyi kiadások előirányzata, mint a 2014-es? Egyrészt 2013-ban több közterületfelügyelő alkalmazására adott lehetőséget a Képviselő-testület, másrészt a Polgármesteri Hivatal
személyi kiadásait terhelte több munkaügyi per, amit itt kellett elszámolni, ezért volt magasabb a
2013-as év személyi kiadások szintje, 2014-re pedig ilyet nem terveztünk, mert nincs peres ügyünk
folyamatban, ami már jogerős és be kellett volna építeni a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe. A
6. melléklet 3. oldal 1.3. sor: elírás volt, „normatíva bevételi többletre átcsoportosított dologi
kiadásra” a helyes megnevezés. Ez alatt lévő sor: átcsoportosítás bevételi többletből: bankköltségre
2013 eredeti tervezéskor csak 237 E Ft volt tervezve, de a bankok annyira megemelték a
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pénzforgalommal kapcsolatos jutalékaikat, hogy a teljesítés 4.128 E Ft lett év végére, és főleg ezért
kellett ezt az átcsoportosítást megtenni. A 3.1 sornál 11.303 E Ft átvezetés céltartalékról:
közvilágítás fejlesztésre volt a céltartalék, amit az Önkormányzatnál tervezett be a Képviselőtestület, de év közben született arról képviselő-testületi döntés, hogy ezt a Városgondnokság
valósítsa meg, ezért a céltartalékból erre a célra elkülönített összeg átkerült az általános tartalékba,
hogy onnan tudjuk intézményfinanszírozásba ezt az összeget átadni a Városgondnokságnak. A
tavalyi év utolsó negyedéve környékén 10 M Ft-tal csökkentette a Képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal személyi kiadások előirányzatát, de a személyi előirányzatok kiadása csak
2,8 M Ft-tal kevesebbként szerepel ott, minthogy 10 M Ft-tal csökkent volna. Ezt úgy kell érteni,
hogy a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása 10 M Ft-tal csökkentve lett, el lett véve a
Polgármesteri Hivataltól, de át kellett csoportosítani 2,8 M Ft-ot, mert különben a novemberi
béreket nem lehetett volna már kifizetni. A közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban a statisztikai
állományi létszám volt még kérdés, erre a jövő hét elejére tudjuk írásban válaszolni.

Miklós Péter képviselő:
Valóban ezek voltak a kérdések bizottsági ülésen, de vélhetőleg nem pontosan jegyezte fel jegyző
úr. Nevezetesen: én kérdeztem, hogy 2013 évben miért kevesebb Polgármesteri Hivatalnak a
személyi kiadás sora – összehasonlítva a 2014. évivel – azért lett felvetve, mert a létszámok
bemutatása nem volt helyes, nem lehetett látni, hogy mekkora létszámról szól a Polgármesteri
Hivatalba a személyi juttatás – ugye 11 + 3 fő van ideírva. (Jelezte jegyző úr, hogy ez elírás.) Abból
indultunk ki, hogy a létszám nem igazán változott. Nagyságrendileg ahányan jöttek, annyian
mentek is el a Hivatalban. Ebben az évben kaptunk egy bértáblát, amely teljesen bemutatja, hogy
mekkora az a bértömeg, amit fizetésre adnak ki a Hivatalban a Hivatal munkatársainak. Ez be van
mutatva a kötelező feladatoknál. Ezzel összehasonlítva 2013-ban – kerekítve - 4-5 millióval
magasabb, mint amit 2014-ben elfogadtuk. Azért nem tudom elfogadni, amit jegyző úr elmondott,
mert a bizottsági ülésen is elmondtuk, hogy tisztában vagyunk vele, hogy volt kötelező és nem
kötelező feladatvállalása a Polgármesteri Hivatalnak. Azt is tudjuk, amit említett, hogy a
közterület-felügyelők, kurtaxások kapcsán magasabb volt az előirányzat, mint ebben az évben.
Megbeszéltük, hogy ezt a 18 M Ft-ot nem is vesszük figyelembe, ami a 2013-as évben erre volt
előirányozva. 82 M Ft lett 2013-ban elköltve a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sorra. Ha
ebből levesszük ezt a 18 M Ft-ot, ami nem kötelező, marad 64 M Ft. Ezt hasonlítottam össze az idei
59 M Ft-tal. Ezért tettem fel a kérdést, hogy a 2013-as évben miért volt ennyivel magasabb a
kifizetett bér. Ebből én nem kaptam erre választ. Arra lettem volna kíváncsi, hogy a kötelező
feladatoknál miért van ez a különbség, miért lett a bérekre 2013-ban 5 M Ft-tal több kiadva, mint
amit az idei évre tervezünk, ha a létszám és a bérek nem változtak.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Elmondtam bizottsági ülésen is, hogy egyrészt nagy volt a fluktuáció a Hivatalban, és ha valaki
idekerül, akkor kötelező abba a kategóriába besorolni, amibe tartozik. Volt, hogy magasabb béren
volt itt tavaly, - személyi bérrel - és a helyére egy alacsonyabb bérű foglalkoztatott került.
Egyébként a 2013-as évben a Polgármesteri Hivatal nem lépte át a költségvetési kereteit. Tehát volt
egy személyi állomány, amire kellett tervezni 2013-ban, megkapta mindenki a besorolása, illetve a
személyi bér szerinti illetményt. Annyit tudunk csinálni, hogy összehasonlítjuk az egyes
munkakörökben dolgozók bérét a 2013-as, illetve a 2014-es év vonatkozásában. Valószínűleg,
félreértelmeztem a kérdést, de utána fogunk nézni, hogy mi ennek az oka és írásban fogok
válaszolni. De az biztos, hogy a 2013 év így teljesült, a Magyar Államkincstárral egyeztetve lett, a
2014-es évet pedig ezzel a keretösszeggel tervezte a Képviselő-testület.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A közfoglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma kapcsán kérdezem – mert azt mondta
jegyző úr, hogy a jövő hétre tud választ adni: úgy tudom, hogy ezt a statisztikát havonta kell
jelenteni, (a normatíva lehívása miatt is), épp csak össze kellett volna adni, s meglenne a létszám.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Valóban a Munkaügyi Központos támogatáshoz minden hónapban igényeljük a támogatást. De
van olyan közfoglalkoztatás, hogy pl. januártól három hónapra van 5 fő, vagy hat hónapra 10 fő
foglalkoztatás. Ha az lenne a kérdés, hogy összesen hány ember lett bevonva a
közfoglalkoztatásba, akkor valóban csak össze kellene adni a közvetítő lapok alapján a létszámot.
De az átlagos statisztikai létszám azt jelenti, hogy ha 12 főt foglalkoztat az Önkormányzat egy
hónapon keresztül, akkor az egy főnek számít éves átlagban a közfoglalkoztatásban.
Természetesen a jövő hét közepén szolgáltatjuk az adatot.
Tömör István polgármester:
A rendelettervezetet teszem fel szavazásra. Aki egyetért az Önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezettel, kézfeltartással jelezze.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással
nem alkotta meg önkormányzati rendeletét
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról.

2.

AZ

ÖNKORMÁNYZAT

2013.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

SZÓLÓ

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
Az együttes bizottsági ülésen felvetett kérdésekre történő válaszadást követően javasolják a
döntéshozatalt a Képviselő-testületnek.
Hozzászólások:
dr. Nánássy Elek jegyző:
Kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy a követelések mértéke miért haladja meg a 2012-es szintet a
2013-as évben? Ennek alapvetően két oka van: egyrészt: az adófelderítés miatt nagyon sok
követelése keletkezett az önkormányzatnak, sokszor öt évre visszamenőlegesen. Ezeket az adókat
több esetben egyszerre lehetetlen volt behajtani, ezért több esetben részletfizetést engedélyeztünk.
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Másik oka, hogy a jelenlegi pénzügyi csoportvezetőnek nincsen tudomása arról, hogy mi okból, de
a 2012-as évben a mérlegben nem volt feltüntetve a locsolóvíz követelés. Ezen okokból emelkedett
a követelések mértéke a bevételek emelkedése mellett. A vagyoncsökkenés, vagyongyarapodás:
van évről évre az önkormányzati vagyon értékcsökkenése, és van értéknövelő beruházás, a kettő
egyenlege található az anyagban. Volt kérdés az adóval kapcsolatban az önkormányzatnál: a helyi
adók összességében tartalmazzák a gépjárműadót is, 340.144 E Ft értékben, a gépjárműadó 10.518
E Ft, ha ebből kivonom a központi átengedett adót, az 329.626 E Ft, tehát ez az oka. A beruházási
célú EU támogatások lap tetején nem egyezik meg a lentebbi összegekkel. Ennek oka, - jogos volt
az észrevétel - hogy nem csak beruházási célú támogatás a 89.326 E Ft, hanem beruházási célú és
pl. az egyéb eszközbeszerzés és a tervezési díjak is ide tartoznak, - ugyanez vonatkoznak a
szociális ház felújítására is. Volt még egy észrevétel, ami szintén jogos volt, hogy a KLIK részére a
Pilinszky János Általános Iskola épülete nem, hanem az oktatáshoz szükséges berendezések
kerültek át, 12.176 E Ft értékben. Tehát az épületet ki kell onnan venni. Volt még pontosítás a
pénzügyi csoport részéről a pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban, a helyes összeg: 278.244
E Ft, a költségvetési bevétel ennek megfelelően: 1.189.009 E Ft, a kiadás pedig: 918.096 E Ft-ra
módosul. A Városgondnoksággal kapcsolatban felmerült kérdésre írásos választ készített
városgondnok úr az intézmény dologi kiadásának részletezéséről, amit az ülés elején ki is osztott a
képviselők részére.
Miklós Péter képviselő:
Nem merült fel bizottsági ülésen: a tájékoztató 8. melléklet 2013 évi módosított előirányzat a
tényleges adatokat jelenti-e? – Feltételezem, igen. A TSZSZI kapcsán félmillió forintos eltérés van
és egy lezárt pályázatról van szó. Ugyanakkor az előirányzatot mindig megemeltük a szükséges
összeggel.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A 2013 évi módosított előirányzat, amiről képviselő-testületi határozat született, és van a tény, ami
az év végi valóság. A TSZSZI kapcsán lehet, hogy a pályázaton kívül is szerepel valami, ami
beruházásnak számít.
Miklós Péter képviselő:
A 7. mellékletben a beruházási kiadások között szereplő „aljnövényzet tisztít” soron a közel
félmillió forintos kiadás mit takar?
dr. Nánássy Elek jegyző: Utána kell nézni, fejből nem tudok válaszolni erre.
Miklós Péter képviselő:
A Széchenyi park vizesblokk építése: az idén indult el a kivitelezés, a terveink megvoltak rá
korábban. Ebben az évben tervezésre nem kellett fordítani.
Kelemen Zoltán városgondnok:
A víz- és szennyvízrendszer kiépítésre vonatkozó tervekről van szó.
Miklós Péter képviselő:
Ez nem szerepelt a költségvetésben, erre hogyan lett utasítás adva?
Tömör István polgármester:
Azért volt erre szükség, mert a pályázatot nem tudtuk volna benyújtani, hogyha nem tudjuk a víz,-
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szennyvíz- és áram rendelkezésre állását bemutatni. A Városgondnokság költségvetéséből ment
ennek a kivitelezése.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Jegyző úr részére figyelemfelkeltés céljából szeretném mondani, - mivel a Képviselő-testület felelős
a gazdálkodásért, és megalkotja úgy a költségvetést Balatonkenese Önkormányzata, hogy
nincsenek aggodalomra okot adó problémák. Felhívnám a figyelmet, hogy a megalkotott
költségvetésünk és a zárszámadás között 120 millió forint volt az eltérés a bevételi és kiadási
oldalon is. Ezért is keressük az okát, mert nem szeretnénk, ha a költségvetésünk átfordulna úgy,
hogy ne tudnánk róla. Jegyző úr figyelmét felhívom: látom, hogy még mindig 94 millió az
adókintlévőség és 20 M Ft lett csak behajtva. A 26 M Ft többletbevétel kapcsán pedig ne felejtsük el,
hogy a kettes övezetben adót emeltük, ez pontosan a 6 M Ft volt, amivel többlet adóbevétel
képződött, a másik 20 M Ft pedig valószínűleg, amit jegyző úr említett, az adófelderítések okán
behajtott összeg, de még mindig magas az adókintlévőségünk, erre szeretném felhívni a figyelmet.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Ez nem adókintlévőség teljes mértékben, hanem egyéb más kintlévőség is: például
magánszemélyeknek adott kölcsön, amire felszólításon kívül nem történt intézkedés. Igen, sok a
kintlévőség, de két év alatt: első évben 40 millióval, a következő évben már 80 millióval növeltük
meg az előző évekhez képest csak az adóbevételeket – és itt nem beszélek a közterület-használati
díjakból visszamenőlegesen befolyt összegekről, amit 2013-2014-ben be fognak folyni vélhetőleg,
ha viszonylag szigorúbb felderítésre és végrehajtásra kerül sor - annak érdekében, hogy a
Képviselő-testület által meghatározott mértékű adó befolyjon a költségvetésbe és tudjon vele
rendelkezni a Képviselő-testület.
Miklós Péter képviselő:
Kaptunk most adatokat, amit nem tudtuk átnézni, jegyző úr is később ad választ néhány kérdésre,
ezért javaslom, hogy most erről ne szavazzunk, információ hiány miatt napoljuk el ennek a
napirendnek a megszavazását.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A költségvetés végrehajtásának van elfogadási határideje, ha ez nem történik meg, akkor a
finanszírozást fogják felfüggeszteni. Az adatok a Magyar Államkincstárral egyeztetve vannak, több száz táblázatot vizsgálnak át -, ezek tényadatok, sok mindent nem tudunk változtatni, ezért
javaslom a rendelettervezet elfogadását.
Tömör István polgármester:
Meg kell szavaztatnom, és a Kormányhivatal felé is meg kell küldeni ezt az anyagot. Aki elfogadja
az előterjesztés szerint az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló
rendelettervezetet, kézfeltartással szavaz.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással
nem alkotta meg önkormányzati rendeletét
Az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.
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3.

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS MEGTÁRGYALÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Bizottságok és a Részönkormányzat az alábbiak szerint javasolja a határozathozatalt a
Képviselő-testületnek:
A Képviselő-testület megismerte a belső ellenőrzés által megfogalmazottakat és kéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy a belső ellenőrzés során jogosan vagy jogtalanul feltárt
hiányosságokra történt intézkedésekről tájékoztassa a Képviselő-testületet 2014. május 10.
napjáig.
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
Javaslom, azzal a módosítással egészítsük ki a határozati javaslatot, hogy belső ellenőrzés a
Városgondnokság vizsgálatával kapcsolatban nyújtson tájékoztatást 2014. május 10-ig.
Tömör István polgármester:
Felteszem szavazásra a határozati javaslatot: a Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzési jelentést megismerte és a belső ellenőrzéstől kérjünk kiegészítő információkat az
értékeléssel kapcsolatban. Határidőnek 2014. május 25. napját javaslom. Aki ezt támogatja,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
174/2014. (IV. 24.) határozata
Belső ellenőrzési értékelésről
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzések értékeléséről szóló
éves ellenőrzési jelentést megismerte.
2. A belső ellenőrzési értékeléssel kapcsolatban további kiegészítő információkat kér az
értékelés készítőjétől.
3. Megbízza dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő:
Felelős:

2014. május 25.
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző
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4.

A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ

13/2013. (VI. 11.) RENDELET

MÓDOSÍTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Bizottságok és a Részönkormányzat elfogadásra javasolták a Képviselő-testületnek az
előterjesztés szerinti rendelettervezetet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4 IGEN SZAVAZATTAL, 1 NEM SZAVAZATTAL, 1 TARTÓZKODÁSSAL
MEGALKOTTA

7/2014. (IV. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT
A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 13/2013. (VI. 11.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL.

5.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI
FELADATAINAK 2013. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL.

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság elfogadásra javasolta az előterjesztés szerinti
határozattervezetet a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2014. (IV. 24.) határozata
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
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2. Megbízza Tömör István polgármestert és dr. Nánássy Elek jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős:

6.

Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző

TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA TEVÉKENYSÉGÜKRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Bizottságok és a Részönkormányzat elfogadásra javasolták a TSZSZI beszámolóját a
Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
176/2014. (IV. 24.) határozata
TSZSZI beszámolójának elfogadásáról
1. A Képviselő-testület a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolóját az
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

7.

2014. május 15.
Tömör István polgármester

TÁTORJÁN KFT. 2013. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
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A Bizottságok elfogadásra javasolták a Képviselő-testületnek a közhasznúsági jelentést – azzal
a kiegészítéssel, hogy a bizottsági ülésen elhangzott hiányzó táblázat pótlását, illetve az
elhangzott pontosítást végezze el ügyvezető asszony.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2014. (IV. 24.) határozata
Tátorján Kft közhasznúsági jelentéséről
1. A Képviselő-testület a Tátorján Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) 2013. évi
közhasznúsági jelentését az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az
érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester

8.

TÁTORJÁN KFT. NYÁRI SZEZONBAN STRANDI GYERMEK ANIMÁCIÓ SZOLGÁLTATÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Bizottságok és a Részönkormányzat a tavalyi év gyakorlatának megfelelően – 2.000.- Ft/óra
díjas elszámolással javasolják támogatni a szolgáltatást a Képviselő-testületnek 2014. június 14.
napjától.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
178/2014. (IV. 24.) határozata
Tátorján Kft általi nyári strandi animáció biztosításáról
1. A Képviselő-testület a Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú
Nonprofit Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa Gy. tér 1.) játszóházi szolgáltatások
működtetése és gyermekmegőrzés céljából hozzájárul, hogy a Vak Bottyán és Bezerédj
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önkormányzati strandokon 2014. június 14. napjától a Kft. térítésmentesen területet
vegyen igénybe.
2. Kiköti, hogy az előbbiekben felsorolt strandokon a Kft. minimum heti 3 napon és
maximum napi 6 órában játszóházi szolgáltatást biztosítson ingyenesen.
3. Úgy határoz továbbá, hogy a strandokon nyújtott szolgáltatás ellenében (tényleges
igazolt jelenléti ív alapján) a Tátorján Kft részére 2.000.- Ft/óra összegű díjat fizet.
4. Felkéri a Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érdekelteket tájékoztassa.

9.

Határidő:

2014. Augusztus 31-ig folyamatos

Felelős:

Tömör István polgármester
Novák Éva megbízott ügyvezető

KERÉKPÁROS PÁLYÁZAT ESZKÖZBESZERZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
• A Pénzügyi Bizottság kérte annak kimutatását, hogy a pályázati összegből milyen célra
mekkora összegeket lehet felhasználni, javaslattételt a döntéshozatalra nem tett.
• Kéri továbbá, hogy egészüljön ki a napirend a műszaki ajánlat megismertetésével; és a
pályázat vonatkozásában szervezett utazással kapcsolatos tájékoztatással.

Hozzászólások:
Tömör István polgármester ismerteti a műszaki ajánlatot és a pályázat vonatkozásában szervezett
tanulmányúttal kapcsolatos tájékoztatót. (írásos anyagok a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Kurucz Henrietta képviselő:
A KDRFÜ levelében az szerepel, hogy az utazás nem finanszírozható a pályázatból.
Tömör István polgármester:
A levelet követő telefonos egyeztetés során közölték, hogy a pályázat másik során finanszírozható.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Úgy gondolom, hogy a beruházásról négy embert elküldeni Ausztriába biciklizni egy kicsit drága
mulatság. Az, hogy az ügyintéző elmegy, az rendben van, de egy fél éve itt dolgozó műszakos
kolléga és a beruházó kolléganők utaztatása nincs rendben. - És mindezt az adófizetők pénzén.
Tömör István polgármester: Ez el fog dőlni, finanszírozható a pályázatból.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Így legyen.
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Miklós Péter képviselő:
Harangvölgyi András világéletében kerékpáros sportoló volt, őt megértem, hogy tanulmányútra
megy, de mi ennek a kézzelfogható haszna az Önkormányzat számára? Leírták, hogy szerintük mit
tervezzenek azok, akik ezt feladatba kapták? Ez már kész pályázat, ehhez ez nem szükséges.
Tömör István polgármester:
Ezidáig egyedülálló az országban, ami nálunk meg fog valósulni, ezért kell külföldre szervezni
tanulmányutat. Az egész pályázat üzemeltetését megnézték, milyen rendezvényeket szerveznek
rá, médiával milyen eszközzel tudják elérni a turisztika i attrakcióvá válását. Ott jó eredménnyel
meg tudták mutatni, mert nagyszerűen működik, ez volt ennek az értelme. Nem csak élményekkel
gazdagodtak, hanem tudással is, hogy a turisztika fellendítését elősegítse.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Részt vettem a turisztikai megnyitón, ahol erről is szó volt, szerintem annak kellett volna
megismerni a külföldi körülményeket, aki ezt üzemeltetni fogja, mivel ezt tovább fogjuk adni
üzemeltetésre. Az ausztriai létesítményekhez képest ez azért nem lesz olyan fejlett. Az biztos, hogy
élménnyel gazdagodtak, de annak kellett volna részt venni, aki üzemelteti – mert gondolom, nem
a Városgondnokságnak kell majd ellátnia?
Tömör István polgármester:
Nem a Városgondnokságnak, de mivel nincs még az üzemeltetésre megbízott személy, ezért ők
vettek részt. Javaslom, térjünk vissza az előterjesztéshez. A határozat tervezetben az összeg bruttó
összeget jelent. Aki egyetért a Bringa Erdő Kft-től történő eszközbeszerzés megrendelésével bruttó
6.268.701.- Ft összegben, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
179/2014. (IV. 24.) határozata
az eszközbeszerzési feladatok ellátásáról
1. A Képviselő-testület a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0040 azonosító számú, „Kerékpáros
turisztikai úthálózat, attrakciók és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Balatonkenese
térségében” című projekthez kapcsolódó eszközbeszerzési feladatok ellátására a bekért
árajánlatok alapján megbízza a BringaErdő Kft-t (8230 Balatonfüred, Rizling u.4.) és az
eszközbeszerzést bruttó 6.268.701,- Ft értékben megrendeli.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződést kösse meg és írja alá.
Határidő:

2014. május 31.

Felelős:

Tömör István polgármester
Németh Erzsébet pályázatíró, műszaki ügyintéző

Tömör István polgármester 18,55 órától szünetet rendel el.
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A szünetet követően 19,20 órától a Képviselő-testület folytatja munkáját.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

10.

BALATONKENESE, BERCSÉNYI STRAND VÍZI-KÖZMŰVEK KIVÁLTÁSA KAPCSÁN A TERVEZŐ
MEGBÍZÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
• Javaslat hangzott el feltételesen arról, hogy a tervezői ajánlat 3. pontjában szereplő
feladatra ne történjen megbízás.
• A Bizottságok képviselő-testületi hatáskörbe utalták a döntéshozatalt.
Hozzászólások:
Lengyel János képviselő:
Gondolom, tudja, aki az előterjesztést készítette, hogy ehhez milyen terv kell. Nem javaslom
kivenni a hármas pontot, legyen komplett terv. Javaslom a határozati javaslatot az előterjesztés
szerint elfogadni. Annak idején miért nem lett megtervezve, miért nem tartalmazza ezt a nagy terv,
ami a Bercsényi strand csapadékvíz-elvezetésével kapcsolatban készült?
Tömör István polgármester:
Valóban nem tervezte. Megtervezte az épületben a közműveket, - a későbbi kiváltásokat a
beruházás megkezdése előtt kell megtervezni, - ezt jelezték akkor, hogy előnyös lenne a strand
területén kívülre helyezni a közműveket. Azért tanácsos ezt a tervet elkészíteni, hogy a
csapadékvizes pályázattal harmonizálva legyen, ezért javaslom a tervező megbízását. A határozat
tervezettel aki egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2014. (IV. 24.) határozata
Balatonkenese, Bercsényi strand vízi-közművek kiváltása kapcsán
a tervező megbízásáról
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Balatonkenese, Bercsényi strand vízi-közművek
kiváltása vízjogi-létesítési engedélyezési- és kiviteli tervének elkészítésével a
PANNONTERV - Veszprém Kft-t bízza meg.
2. A megbízási díj mértékét a Tervező 63/2014. számú ajánlata alapján 1.714.500,- Ft +ÁFA
összegben elfogadja.
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3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a megbízási szerződés megkötésére vonatkozó
intézkedését tegye meg.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős:
Tömör István polgármester

11.

STRANDOKON TERÜLETBÉRLETI KÉRELMEK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat támogatni javasolták a polgármesternek: a KJSPEDITŐR Kft, a KLOGKER Kft, Térmeg Istvánné, Vollár Péterné, Biczó Ildikó és Ásós Attila
kérelmeit.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2014. (IV. 24.) határozata
Strandokon területbérleti kérelmek támogatására történő javaslattételről
A Képviselő-testület támogatni javasolja a polgármesternek: a KJ-SPEDITŐR Kft, a KLOGKER
Kft, Térmeg Istvánné, Vollár Péterné, Biczó Ildikó és Ásós Attila területbérleti kérelmeit az
előterjesztés szerinti tartalommal.

12.

KISS TAMÁSNÉ BALATONAKARATTYA, RÁKÓCZI U. 60. CSATORNABEKÖTÉS ÜGYE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
• A Pénzügyi Bizottság az érintett ingatlanra, a Részönkormányzat az érintett ingatlan és
annak kétoldali szomszéd ingatlanára vonatkozóan árazott és árazatlan ajánlatokat
javasol bekérni helyi tervezőtől a szennyvízbekötés megvalósítása céljából.
• Kérdés volt a bizottságok részéről arra vonatkozóan, hogy a két szomszédos ingatlan
tulajdonosai a 100.000.- Ft összegű érdekeltségi hozzájárulást megfizették-e.
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Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
A 100 E Ft befizetésének tegnap óta még nem néztünk utána, de ettől tudunk szavazni. Határozati
javaslatom, hogy a tervezőktől kérjünk ajánlatot a kiviteli tervek elkészítésére a Rákóczi u. 60 és
szomszédjai csatornabekötésére. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
182/2014. (IV. 24.) határozata
Kiss Tamásné csatornabekötés ügyében
1. A Képviselő-testület a Balatonakarattya, Rákóczi u. 60. szám alatti ingatlan
és szomszédjai csatornabekötésének megvalósítása céljából kiviteli tervek
készítésére kér be ajánlatokat tervezőktől.
2. Megbízza
megtételével.
Határidő:
Felelős:

Tömör

István

polgármestert

a

szükséges intézkedések

azonnal
Tömör István polgármester

Kurucz Henrietta képviselő az ülésről kiment 19,30 órakor.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.

13.

XELOR KFT IPARŰZÉSI ADÓKEDVEZMÉNY KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Pénzügyi Bizottság a helyi rendeletben szabályozott kedvezményen túl nem javasolja
további kedvezmény nyújtását a kérelmező részére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
183/2014. (IV. 24.) határozata
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Xelor Kft iparűzési adókedvezmény kérelméről
1. A Képviselő-testület a Xelor Kft (székhely: 1118 Budapest, Somlói út 64. 2/4.)
iparűzési adó megfizetése alóli mentességi iránti kérelmével kapcsolatos
tájékoztatást megismerte, egyetért vele és tudomásul vette, hogy jogszabályi
lehetőség hiányában kérelmező részére nem engedhető el az adó megfizetése.
2. Megbízza dr. Nánássy Elek jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző

Kurucz Henrietta képviselő az ülésre visszaérkezet 19,35 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.

14.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYVÉDJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a tájékoztató tudomásulvételét.

dr. Koczkás Sándor ügyvédi tájékoztatója kapcsán az ülésen elhangzott egyeztetések alapján az
alábbi, felmerült szükséges intézkedéseket határozta meg a Képviselő-testület:
•
•

•
•

•
•

E.ON gallyazás kapcsán károsultak – fénykép, videofelvétel készítése bizonyítás
céljából Tömör István polgármester a listák egyeztetését javasolta.
Hajmáskéri lakás eladása – Földhivatali egyeztetés (állami tulajdon volt-e?) Új
pályázati felhívás készítése, amit dr. Koczkás Sándor ügyvéd felülvizsgál, ha szükséges,
javítja. Határidő: 2014. május 24. (felelős: jegyző, ügyvéd)
8 M Ft-os telekeladás ügye – (áfás, nem áfás) előterjesztés készítése: hivatal feladata,
erről szavazást követően szerződéskötést dr. Koczkás Sándor ügyvéd készíti elő.
X Coffe Büfé pavilon – ügyvédi tájékoztatás szerint a cég megszűnt, birtokba vehető az
ingatlan. Ügyvéd erről szóló levelet megküldi és határozattervezetet készít a soron
következő ülésre, döntéskor meghatározza a Képviselő-testület, hány napon belül kell
birtokba venni.
Székely – ügyben hozott határozatot építésügyi hatóságnak küldje meg a Hivatal.
dr. Bősze Ferenc ügyvédtől írásos beszámoló kérése a soron következő ülésre, Hochtief
tárgyalási jegyzőkönyveket dr. Koczkás Sándor ügyvéd megküldi soron következő ülés
előtt 15 nappal.
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•

•

Hochtief – perre megbízás kapcsán dr. Koczkás Sándor ügyvéd kérelmét a
sarokpontokkal előkészíti, megküldi a Hivatalnak és az előterjesztést a Hivatal készíti
2014. május 24-ig.
Bókkon Tamás csapadékvíz-elvezetés ügyében ügyvédi javaslat alapján előterjesztés
készítése soron következő ülésre.

Lengyel János képviselő az ülésről kiment 21,03 órakor.
Jelen van: 5 fő képviselő, az ülés határozatképes.

Tömör István polgármester:
A Pénzügyi Bizottság a tájékoztató tudomásulvételét javasolja a Képviselő-testületnek. Aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2014. (IV. 24.) határozata
Önkormányzat ügyvédjének tájékoztatójáról
A Képviselő-testület dr. Koczkás Sándor ügyvédi tájékoztatóját megismerte és az
előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul vette.

15.

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
• A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat nem javasolta elfogadásra a Képviselőtestületnek a státuszriport tartalmát.
• Az előterjesztésben foglalt pályázatok kapcsán további tájékoztatás kérése történt,
illetve javaslattétel a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója Balatonkenese
Városában” című pályázat kapcsán 2014. április 16-án meghozott 164/2014. (VI. 16.)
számú képviselő-testületi határozat újra fogalmazására - képviselői írásos javaslat
alapján.
Hozzászólások:
Miklós Péter képviselő:
A bizottság által jelzett határozat újra megfogalmazásának írásbeli előkészítésére nem volt
lehetőség, ezért most szóban kellene előterjeszteni véleményem szerint.
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Lengyel János képviselő az ülésre visszajött 21,11 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
Kérem, most szóban ne fogalmazzuk meg a határozati javaslatot, de kérés volt még a
csapadékvizes pályázat kapcsán, hogy a projektmenedzsment és a közbeszerzési eljárás
ajánlatkérését ismerje meg a testület. (Az ajánlatkéréseket felolvassa, írásos anyag a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.)
Aki az aktuális státuszriportot az előterjesztés szerint tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2014. (IV. 24.) határozata
Aktuális pályázati státuszriportról
1. A Képviselő-testület a 2014. április 24. napjára beterjesztett aktuális pályázati
státuszriport előterjesztés szerinti tartalommal történő tudomásulvételét elutasítja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős: Tömör István polgármester
Határidő: folyamatos

16.

LEJÁRT IDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
• A Bizottságok és a Részönkormányzat nem javasolják elfogadásra a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót a Képviselő-testületnek.
• Kértek további tájékoztatást a 2014. évi 94, 114, 120, 146, 147, 148. számú határozatokban
foglaltakra történő intézkedésekről.
• Kérdés merült fel a Berek utca és a Vak Bottyán utca közbeszerzési eljárásának
megindítása kapcsán, illetve Lengyel János képviselői indítványára való válaszlevél
kapcsán, melyre a képviselő-testületi ülésre kértek válaszadást a bizottságok.
Hozzászólások:
dr. Nánássy Elek jegyző:
Miklós Péter képviselői indítvány támogatásáról szól a 94-es határozat. Az 1 %-os adó-felajánlási
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lehetőség már fenn van a honlapon, a Volánbuszt megkerestük írásba: hogy lehetne járatokat
intézni Balatonalmádi és Várpalota irányába, erre várjuk a válaszukat. Az oxyfával kapcsolatban
az ügyintéző foglalkozik a területek felmérésével, ma voltak az iskolában az energetikai felmérők,
legalább 10-15 nap kell, amire szakmai véleményt adnak.
Miklós Péter képviselő:
Figyelembe vették, hogy jeleztem, hogy május közepe lenne a határideje az oxyfa csemete igény
lejelentésnek?
dr. Nánássy Elek jegyző:
Megfelelő tervekkel kell engedélyeztetni, mert anélkül nem lehet megvalósítani, ami hatósági
eljárásokat jelent, ez több idő.
Tömör István polgármester:
Úgy gondolom, ez egy hirtelen ötlet volt, a folyamatot végig kell csinálni, ha beleférünk a rendelési
időbe, ha nem; és ha lesz következő lehetőség erre, akkor azt ki lehet használni.
Miklós Péter képviselő:
Április 28. a határideje a csapadékvizes pályázatban történő határozathozatalnak, amikor is
rendkívüli ülés lesz valószínűleg, kérem, hogy akkor hozzuk megint napirendre az oxyfát.
Legalább az elhatározást meg lehetne szavazni, akkor majd vizsgáljuk a továbbiakat, mert kis
beruházással nagy hozamot lehet elérni még akkor is, ha eladjuk a fát.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A 114-es határozat egy napirendi határozat, a 120-as határozat a jegyző elleni fegyelmi eljárásra
történő utasításról szól.
Tömör István polgármester felolvassa a Kormányhivataltól érkezett, a jegyző elleni fegyelmi eljárásra
történő utasításról szóló 120/2014. (IV. 03.) számú képviselő-testületi határozatra kapott állásfoglalást.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ha jól értem, javaslatot tehetünk feléd, polgármester úr, hogy te a jegyző úrnak adjál fegyelmit. De
mi ezt a határozatot fenntartjuk továbbra is, úgy gondolom, hogy a Kormányhivatal most tévedett.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A 147-es határozat egy pályázati státuszriport elfogadásról szól.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A jegyzőkönyvben beszámolási kötelezettség szerepelt a pályázati státuszriport kapcsán, ezért
kértem erről tájékoztatást. Meg kell nézni a jegyzőkönyvet, mi szerepel benne.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A 148-as határozat pedig egy lejárt idejű határozatok tudomásulvételéről szól, ami utal a 94-es
határozatban foglaltakra tett intézkedésekről történő beszámolásra. Ez volt az oxyfa, a Volánbusz
megkeresése és az 1 % közzétételére. Volt kérdés a Berek utca és a Vak Bottyán utca közbeszerzési
eljárásának megindítása kapcsán, illetve Lengyel János képviselői indítványára való válaszlevél
kapcsán.
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Tömör István polgármester:
A Berek utca és a Vak Bottyán utca vonatkozásában az ajánlatbekérők ki vannak küldve, de még
ismereteim szerint nem érkeztek ajánlatok.
Miklós Péter képviselő:
Polgármester úr által Lengyel Jánosnak írt válaszban van egy mondat, ami arról szól, hogy „a
Képviselő-testület minden tagjának kérését teljesítjük”. Ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy
képviselőtársam ma volt a Pénzügyi Csoporton, mert megkértem, kérjen arról információt, hogy ki
van-e egyenlítve az 50 %-os lakbér jegyző úr részéről. Írásban megkaptuk, hogy jegyző úr
megtagadta az információ kiadását a Pénzügyi Bizottság tagjának a Kulturális Bizottság elnökének
– holott mindenhol le van írva, hogy az Önkormányzatnak segítenie kell a képviselők munkáját.
Képviselőtársamnál van ez az irat, javaslom, írjuk alá és kérjünk a Kormányhivataltól
állásfoglalást, hogy tehet-e ilyet jegyző úr, hogy megtiltja az információ kiadást? (Vélelmezhetem,
hogy ez nincs kifizetve a lakbér, mert nem kaptam választ.)
Kurucz Henrietta képviselő:
Feltételezem, hogy nincs kifizetve, mert ha ki lenne, akkor kiadhatták volna az információt. –
Egyébként nem gondolom, hogy 15 napos, és 30 napos határidőkkel kellene a képviselőkkel a
Hivatalnak leveleznie.
Miklós Péter képviselő:
Tiszteletben tartom a Kormányhivatal azon állásfoglalását, hogy javasolhatjuk a polgármesternek a
jegyző elleni fegyelmit.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Írásban szeretném megválaszolni, miért történt így az imént említett dolog.
Tömör István polgármester:
Aki tudomásul veszi a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2014. (IV. 24.) határozata
A lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
1. A Képviselő-testület a 2014. április 24. napjára beterjesztett, lejárt idejű határozatokról
szóló tájékoztató előterjesztés szerinti tartalommal történő tudomásulvételét elutasítja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős: Tömör István polgármester
Határidő: folyamatos
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17.

BALATONFŰZFŐI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG BESZÁMOLÓJA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Bizottságok és a Részönkormányzat elfogadásra javasolták az előterjesztés szerinti
határozattervezetet a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2014. (IV. 24.) határozata
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolójáról
1. A Képviselő-testület a Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. évi
beszámolóját megismerte, azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

2014. május 15.
Tömör István polgármester

Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy határozati formában köszönje meg a Képviselő-testület a tűzoltóság munkáját.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
188/2014. (IV. 24.) határozata
Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkájáért köszönetnyilvánításról
1. A Képviselő-testület a Balatonfűzfői Hivatásos
munkájáért köszönetnyilvánítását fejezi ki.

Tűzoltó-parancsnokság

kiváló

2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy tolmácsolja a köszönetnyilvánítást az
érintetteknek.
Határidő:
Felelős:

2014. május 15.
Tömör István polgármester
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18.

PANNÓNIA CITERAEGYESÜLET KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Bizottságok és a Részönkormányzat a szálláshelyek díját 1.500.- Ft/fő összegre javasolják
csökkenteni a citeratáborban résztvevők számára.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
189/2014. (IV. 24.) határozata
Pannónia Citeraegyesület kérelméről
1. A Képviselő-testület a Pannónia Citeraegyesület kérelmében foglaltaknak helyt ad.
2. A Nemzetközi Citeratáborban résztvevők számára a balatonkenesei általános iskola
épületében kialakított szálláshelyek díját 1.500.- Ft/fő összegre csökkenti.
3. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:
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2014. május 20.
Tömör István polgármester

SCD HOLDING ZRT PROJEKTCÉGEINEK ELMARADT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI ÜGYE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
A Bizottságok és a Részönkormányzat elfogadásra javasolták az előterjesztés szerinti
határozattervezetet a Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
190/2014. (IV. 24.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az SCD
ügyben közös fellépést vállaló önkormányzatokkal közösen írásban megkereséssel él a
Veszprém Megyei Közgyűlés elnökéhez, Lasztovicza Jenő úrhoz, melyben felszólítja az
elnököt: a Veszprém Megyei Közgyűlés és az SCD Balaton Holding Zrt. között 2005.
június 20. napján kelt „Részvény adásvételi szerződés”-nek a Megyei Közgyűléssel
szerződő fél általi teljesítésének kérdését haladéktalanul tekintse át és annak alapján a
Veszprém Megyei Közgyűlés haladéktalanul tegyen meg minden tőle elvárhatót a
hivatkozott szerződésben a Megyei Közgyűlés részére biztosított, a Közgyűléssel
szerződő fél szerződéses teljesítésének kikényszerítésére és / vagy szankciók
alkalmazására, végső esetben pedig a szerződéstől való elállásra vonatkozó jogok
érvényesítése érdekében.
Felelős:
Határidő:

20.

Tömör István polgármester
dr. Nánássy Elek jegyző
2014. május 31.

PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA ALAPÍTÓ
OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
• A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság javaslata, mivel a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ javaslata alapján történnek a módosítások, ezért a
Képviselő-testület értsen egyet ezzel, és ne a „javasolja” kifejezést használja a meghozott
határozatokban.
• Egyebekben mindhárom határozattervezetet elfogadásra javasolja a bizottság a
Képviselő-testületnek.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
191/2014. (IV. 24.) határozata
a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezéséről
(szakmai alapdokumentumának ) módosításáról
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1. A Képviselő-testület egyetért azzal a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Iskola felvehető maximális gyereklétszámot érintő változással, miszerint a
felvehető maximális tanulói létszám: 400 fő helyett 300 fő.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: 2014. április 26.
Felelős: Tömör István polgármester

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
192/2014. (IV. 24.) határozata
a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezéséről
(szakmai alapdokumentumának ) módosításáról
1. A Képviselő-testület egyetért a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Iskolában az alapfokú művészeti iskola felvehető maximális
tanulólétszámának 222 fő helyett 140 főre csökkentésével.
A csökkenés következtében művészeti áganként a létszám megoszlása:
zeneművészeti ág: 70 fő
táncművészeti ág:30 fő
képző- és művészeti ág:40 fő.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

2014. április 26.
Tömör István polgármester

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
193/2014. (IV. 24.) határozata
a Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezéséről
(szakmai alapdokumentumának ) módosításáról
1. A Képviselő-testület a Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakmai
alapdokumentumokban a következők megjelenésével egyetért:
- mozgásszervi fogyatékos
- értelmi fogyatékos
- enyhe fogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavar,
amely kategóriákon belül megjegyzésként felsorolásra kerülnek az ellátható szakterületek:
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aktivitásszabályozás és a figyelem zavarai, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, kevert specifikus
fejlődési zavarok.
2. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa.
Határidő: 2014. április 26.
Felelős: Tömör István polgármester

21.

MENTŐGARÁZS TÖBBLETMUNKA FEDEZETÉNEK BIZTOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A Bizottságok és a Részönkormányzat nem tárgyalták a napirendet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
194/2014. (IV. 24.) határozata
Mentőgarázs többletmunka fedezetének biztosításáról
A Képviselő-testület – megerősítve 112/2014. (III. 13.) számú határozatát - a
Balatonakarattya, 2359/3. hrsz-ú ingatlanon létrehozandó Mentőgarázs többletmunka
bruttó 1.934.268.- Ft összegét az Önkormányzat 2014. évi költségvetése általános tartalék
keretének terhére biztosítja.

22.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
A Bizottságok és a Részönkormányzat nem tárgyalták a napirendet.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
195/2014. (IV. 24.) határozata
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Balatonkenese Város Önkormányzata Településrendezési Eszközeinek módosítása Balatonkenese város Önkormányzatának válasza
a Településrendezési eszközök módosítása során az Előzetes tájékoztatásra érkezett
véleményekre
1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök módosítása során
az előzetes tájékoztatásra érkezett véleményeket megtárgyalta, és azokra adott válaszokat az
alábbiak szerint elfogadja.
Az Előzetes tájékoztatásra érkezett állásfoglalások és az Önkormányzat válaszai:
VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
A változtatási szándékokkal szemben elvi kifogást nem emelt.
Az eljárásban részt kíván venni.
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI HIVATAL
1. A Hivatal a 3633/1; /2; 3657 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban tájékoztat, hogy azokon a
Magyar Honvédség Balatonkenesei Rekreációs Központ működik, ahol a személyi
állományának rekreációját, valamint kiképzési és szakmai és protokolláris feladatait látja el. Az
Objektumán belül honvédelmi rendeltetésű kikötőt üzemeltet. Kéri a területeket K-Hon, vagyis
különleges honvédelmi területként kezelni. A Hivatal az övezetre vonatkozó, általa
szerepeltetni kívánt előírásokat megadta.
Önkormányzati válasz: Az önkormányzat nem hozhat felsőbb szintű tervekkel ellentétes döntéseket.
Mivel az érintett terület nincs sem a 2003. évi XXVI. Törvényben, (OTRT) sem a 2000 évi CXII.
Törvényben, un. Balaton törvényben „A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület” övezetében, így
nem tudjuk a Btv. 46/A §-a szerint lehatárolni. Amennyiben a Balaton törvényben a későbbiekben a
terület bekerül a nevezett övezetbe, akkor lehet megváltoztatni a szabályozási tervben is helyzetét. Az
előzetes tájékoztatási szakaszban közölteket előzőek alapján kérelemként tudja csak kezelni az
önkormányzat, de mivel beérkezésének ideje a tervezési program elfogadása és az előzetes tájékoztatási
szakasz kezdeményezése utánra datálható, azt a településrendezési eszközök következő módosítása,
felülvizsgálata során tudja érdemben tárgyalni.
2. Tájékoztat továbbá arról, hogy az objektum honvédelmi rendeltetésű használatával a HM tárca
hosszú távon számol. Kéri a Helyi Építési Szabályzatból (Továbbiakban: Hész) az
önkormányzati elővásárlási jogra vonatkozó bejegyzés törlését.
Önkormányzati válasz: Az ingatlan honvédelmi tárca által tervezett hosszú távú hasznosítása esetén
az elővásárlási jog jelentőséggel nem bír, így az önkormányzat nem mond le elővásárlási jogáról.
3. Az önkormányzat jóváhagyott tervezési programjában szereplő 5. e pontban foglalt
elképzelést, ami a Honvéd üdülő kerékpáros-gyalogos átjárhatóságát kívánja biztosítani nem
támogatja, mivel összeegyeztethetetlen az ingatlanok rendeltetésével és az üzemeltetési
biztonsági követelményekkel.
Önkormányzati válasz: Az ingatlan Balaton törvényi helyzetének megváltoztatásáig az
önkormányzat fenntartja korábbi szabályozását és szándékait.
SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – POLGÁRMESTER
Az eljárásban abban esetben kíván részt venni, amennyiben olyan tény vagy adat merül fel, amely
kapcsán a módosítás Siófok Város közigazgatási területét is érinti.
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VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA
Ismertette a termőföld védelméről szóló törvény vonatkozó, elvi jelentőségű részleteit.
Az eljárásban részt kíván venni.
Önkormányzati válasz: A tervezés során előírásait betartjuk.
KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
A Felügyelőség tájékoztat a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízvédelmi tárgyú
jogszabályokról.
Tájékoztatott arról hogy még nem áll módjában nyilatkozni a környezeti vizsgálat
szükségességéről.
Önkormányzati válasz: A környezeti vizsgálat szükségességének eldöntéséhez a véleményezési szakaszban
adunk részletes javaslatot és indoklást.
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL
1. Tájékoztat arról, hogy a módosítások örökségi érdekeket érintenek, ezért az eljárásban részt
kívánnak venni. A Hivatal tudomása szerint a korábbi településrendezési eljárás során nem
készült örökségvédelmi hatástanulmány, amely az eljárás során kötelező.
Önkormányzati válasz: Az örökségvédelmi hatástanulmány 2008-ban került pontosításra az akkori
településrendezési eszköz készítése során. Jelenleg csak akkor pontosítjuk tovább, ha érintett lesz
valamelyik módosítás révén.
2. A védett műemléki értékek és régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatszolgáltatásukat a VIII-P001/985-2/2012. számú véleményükben megküldték. A térképi adatokat a Lechner Lajos
Tudásközpont Kft-nél lehet kikérni.
Önkormányzati válasz: A Lechner Lajos Tudásközponttól a régészeti lelőhelyekre, valamint a
műemlékekre vonatkozóan adatszolgáltatást megkértük.
3. Tájékoztatásul felhívja a figyelmet, hogy a 2001. évi LXIV. Törvény értelmében a terveket úgy
kell előkészíteni, hogy a fejlesztések elkerüljék a régészeti lelőhelyeket.
Önkormányzati válasz: A tervkészítés folyamán a kérésnek megfelelően járunk el.
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁGA
A nyilvántartásában szereplő adatokat digitálisan megküldte.
Az egyeztetésben az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá eső
objektumok esetén kíván részt venni.
Önkormányzati válasz: A tervezés során előírásait betartjuk.
ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL
Az eljárásban érintettség hiányában nem kíván részt venni.
ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT ORSZÁGOS TISZTIORVOSI HIVATAL
Az eljárásban érintettség hiányában nem kíván részt venni.
NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG ÚTÜGYI, VASÚTI ÉS HAJÓZÁSI HIVATAL
A Hivatal felhívta a figyelmet a közúti közlekedési munkarész követelményeire valamint a közúti
közlekedésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseire.
Az eljárásban részt kíván venni.
Önkormányzati válasz: A tervezés során előírásait betartjuk.
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NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
A Hivatal felhívta a figyelmet az elektronikus hírközlési építmények és postai létesítményekre
vonatkozó jogszabályokra. Indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók részt
vehessenek a terv előkészítésében.
Az eljárásban részt kíván venni.
Önkormányzati válasz: A módosítás nem érinti egyik szolgáltató működési, vagy fejlesztési lehetőségeit
sem.
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA
Az eljárásban a termőföld védelmével kapcsolatban vesz részt. A termőföld védelméről szóló
törvény előírásaira hívja fel a figyelmet.
Az eljárásban részt kíván venni.
Önkormányzati válasz: A tervezés során előírásait betartjuk.
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE
Közegészségügyi szempontból elfogadhatónak tartja.
Az eljárásban a továbbiakban nem kíván részt venni.
NEMZETI KÖRNYEZETÜGYI INTÉZET KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KIRENDELTSÉGE
Nyilatkozott arról, hogy Balatonkenese közigazgatási területe érinti az országos vízminőségvédelmi terület övezetét, fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik.
A Balaton részvízgyűjtő tervezési területen, a 4.2. Balaton közvetlen vízgyűjtő-gazdálkodási
alegységen foglal helyet. Üzemelő sérülékeny illetve távlati vízbázis védőterületet nem érint.
Az eljárásban részt kíván venni.
Önkormányzati válasz: A tervezés során előírásait betartjuk.
VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
Az Igazgatóság tájékoztatott a vonatkozó katasztrófavédelmi jogszabályokról, valamint felhívta a
figyelmet a tűzjelzés, tűzoltási út, tűztávolság és az oltóanyag biztosítás szabályaira.
Az eljárásban részt kíván venni.
Önkormányzati válasz: A tervezés során előírásait betartjuk.
FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGGAZDÁLKODÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Észrevételt nem tesz, az eljárásban nem kíván részt venni.
BALATONVILÁGOS KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Az eljárás további szakaszaiban rész kíván venni, különös tekintettel a településfejlesztési program
5. e. pontjában foglalt közlekedésfejlesztési és a települések közös fejlesztésének lehetőségét
biztosító programrészletek alapján.
Tájékoztat továbbá arról, hogy Balatonvilágos Község új helyi építési szabályzatáról szóló
rendeletét megalkotta.
Önkormányzati válasz: A tervezés során az egyeztetést településrendezési eszközeikkel megtesszük..
BALATONFŐKAJÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Az eljárásban részt kíván venni, és javasolja a Balatonfőkajár településrendezési tervével
kapcsolatban a tervezővel felvenni a kapcsolatot.
Önkormányzati válasz: A tervezés során az egyeztetést településrendezési eszközeikkel megtesszük..
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NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATALA
A megkeresésé alapján a településrendezési eszközök módosításához hozzájárul és az eljárásban
nem kíván részt venni.
MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG
A Bányakapitányság szükségesnek tartja a felszínmozgással érintett övezetek figyelembe vételét a
terv módosításában.
Az eljárásban részt kíván venni.
Önkormányzati válasz: A tervezés során előírásait betartjuk.
SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ÁLLAMI
FŐÉPÍTÉSZI IRODA
1. A Főépítészi Iroda jelezte, hogy a településrendezési terveket a magasabb szintű
területrendezési terveknek meg kell feleltetni.
Önkormányzati válasz: A tervezés során a magasabb szintű tervekkel való megfeleltetést elvégezzük.
2. Kéri pontosítani, hogy a településrendezési eszközök módosítását vagy felülvizsgálatát
kezdeményezik-e.
Önkormányzati válasz: Az önkormányzati döntés és ennek megfelelően a tervezési szerződés,
valamint a kiküldendő dokumentációk is a településrendezési eszközök módosítását határozták meg.
3. Megfontolásra ajánlja a rendezés alá vont terület meghatározását a közigazgatási terület
szétválása okán. Kéri a Balatonakarattyai részönkormányzat egyetértő hitelesített döntésének
megküldését.
Önkormányzati válasz: A leválást előkészítő bizottság javaslata értelmében a megalakuló új település,
Balatonakarattya a leváláskor hatályos településrendezési előírásokat veszi át hatályos előírásként
településfejlesztési koncepciójának és az új településrendezési eszközeinek elkészítéséig. Addig minden, a
településrész területét érintő kérdésben, így a településrendezéssel kapcsolatos képviselő-testületi
döntések során is a részönkormányzatnak egyetértési joga van. A leendő településhatár ma még minden
érintett fél egyetértésével nem határozható meg egyértelműen.
4. A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló döntést kéri megküldeni.
Önkormányzati válasz: A véleményezési szakasz dokumentációjában megküldjük a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló döntést.
5. Javasolja az építésügyi hatóság megkeresését az eljárás során.
Önkormányzati válasz: A tervezés során végig bevonásra kerül az építésügyi hatóság.
6. Kéri a tájékoztatást arról, hogy a településfejlesztési koncepciót a település felül kívánja-e
vizsgálni, vagy a hatályos koncepció alapján kíván-e dolgozni. Véleménye szerit új koncepció
megalkotása szükséges. Kéri az erről szóló döntés megküldését.
Önkormányzati válasz: A tervezés a hatályos településfejlesztési koncepció alapján történik. A
település önkormányzati választásokig történő szétválásáig új koncepció kidolgozását nem tervezzük,
csak a szétválás után.
7. A Főpítészi Iroda felhívja a figyelmet a területrendezési tervvel való összhang igazolásának
módjára, valamint a településrendezési eszközök elfogadásának szabályaira.
Önkormányzati válasz: A tervezés során előírásait betartjuk.
8. Felhívja a figyelmet a környezeti vizsgálat készítésének szükségességére és határidejére,
valamint a szabályozási terv és a településszerkezeti terv összhangjának megalkotására.
Önkormányzati válasz: A tervezés során előírásait betartjuk.
9. Kéri igazolni hogy az önkormányzat a településrendezési feladatát önkormányzati főépítész
közreműködésével látja el.
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Önkormányzati válasz: Az igazolást a véleményezési szakasz dokumentációjában megtesszük.
Táblázat: az előzetes tájékoztatási szakaszban részt vevőkről:
BALATONKENESE VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA
TÁBLÁZAT A TOVÁBBI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VENNI KÍVÁNÓ
ÉRINTETTEKRŐL

ÉRINTETT SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

MEGKE
RESÉST
ÁTVETT
E

KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség 8000 Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 1.

+

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229
Csopak, Kossuth utca 16.

+

Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli
Kirendeltség 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. sz.

+

Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest,
Márvány utca 1/D.

+

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8200 Veszprém Dózsa György u. 31.

+

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8200
Veszprém, József Attila utca 36.

+

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala 1066 Budapest, Teréz krt. 62.
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala
1675 Budapest, Pf. 41.

+

Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelősége 8200 Veszprém, Kistó utca1.

+

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ 1014 Budapest, Táncsics
Mihály utca 1.

+

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN
VALÓ
RÉSZVÉTEL
IGEN
+

NEM

+

+

+

+

+

+

áttette
más
szervhe
z
+
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Veszprémi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal
8200 Veszprém, Megyeház tér 1
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9
Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága 8200 Veszprém, Szent Margit park 2.

+

+

+

+

+

+

Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága 8200 Veszprém, József
Attila u. 36.
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
vezetője 1135. Budapest, XIII., Lehel utca. 35-37.

+

+

+

+

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 8200
Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2.

+

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Bányakapitánysága 8200 Veszprém, Budapest u. 2.
sz.

+

+

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

+

+

Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris
Biztonsági Igazgatósága 1036 Budapest, Fényes
Adolf u. 4.

+

+

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 1097 Budapest,
Gyáli út 2-6.

+

+

Balatonalmádi Város Önkormányzata
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 8220

+

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Balatonfűzfő,
Nike körút 1. 8184

+

Papkeszi Község Önkormányzata Papkeszi, Fő utca
42. 8183

+

Csajág Község Önkormányzata Csajág, Petőfi u. 1.
8163

+

Balatonfőkajár Község Önkormányzata
Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. 8164

+

+

Balatonvilágos Község Önkormányzata
Balatonvilágos, csók István sétány 38. 8171

+

+

+
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Siófok Város Önkormányzata Siófok, Fő tér 1. 8600

+

+feltét.

Veszprém Megyei Önkormányzat
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Somogy Megyei Kormányhivatal
Állami Főépítész
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.

+

+

+

+

Az előzetes tájékoztatást átvevő, de választ nem adó (a további eljárásban részt nem vevő)
érintettek:
•
•
•
•
•
•

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth utca 16.
Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Balatonalmádi Város Önkormányzata Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 8220
Balatonfűzfő Város Önkormányzata Balatonfűzfő, Nike körút 1. 8184
Papkeszi Község Önkormányzata Papkeszi, Fő utca 42. 8183
Csajág Község Önkormányzata Csajág, Petőfi u. 1. 8163

2. Felkéri Tömör István polgármestert és Szabó Zoltán főépítészt a szükséges intézkedések
megtételére!
Határidő:
Felelős:

23.

2014. április 30.
Tömör István polgármester
Szabó Zoltán városi főépítész

ÖBÖL TV KFT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Bizottsági, Részönkormányzati javaslatok:
KULTURÁLIS- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG, RÉSZÖNKORMÁNYZAT JAVASLATA, AMELY A
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL NEM KAPOTT TÖBBSÉGI IGEN SZAVAZATOT:
•
•

Az Öböl TV Kft-t 2014. évben 4.000.000.- Ft összeggel javasolják támogatni.
A polgármesteri hivatal személyi kiadások soráról 2.700.000.- Ft összeg átcsoportosítását
javasolják az államháztartáson kívüli támogatások sorára, ezt követően az Öböl TV Kft
fenti összegű támogatását az államháztartáson kívüli támogatások sorának terhére
javasolják biztosítani a Képviselő-testületnek.

Hozzászólások:
Tömör István polgármester:
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A Pénzügyi Bizottság részéről nem kapott többségi igen szavazatot a 4 millió forint összegű
támogatás, ennek kapcsán kérdezem, hogy mekkora összeget javasoltok?
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: 4 millió forint összeget javaslok.
Tömör István polgármester:
A határozat tervezet szerint, aki a 4 millió forint összegű támogatással egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
196/2014. (IV. 24.) határozata
Öböl TV Kft támogatásáról
1. A Képviselő-testület az Öböl TV Kft. részére 2014. évben 4.000.000.- Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást nyújt.
2. Az Önkormányzat által az Öböl TV Kft részére 2014. I. negyedévre nyújtott 750.000.- Ft
összegű támogatás az 1. pontban meghatározott összeg részét képezi.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket értesítse és
felhatalmazza a támogatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Vágnerné Nagy Tímea pénzügyi csoportvezető

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a képviselő-testületi ülést 22,05 órakor bezárta.
k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Vatics Erzsébet
településstratégiai tanácsnok
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