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. május 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Nánássy Elek
dr. Koczkás Sándor
Kelemen Zoltán
Balázsné Tóth Etelka
Bókkon Tamás
Kiss Tamás
Pokornik István

polgármester
alpolgármester
településstratégiai tanácsnok
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
ügyvéd
Városgondnokság vezető
PÜB kültag
Szoc-KuB kültag
TÖT kültag
TÖT kültag, BART tag

Jelen van továbbá: 8 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
mindenki jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alpolgármestert és Vatics Erzsébet
tanácsnokot. Kéri, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
230/2014. (V. 29.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. május 29. napján
megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alpolgármestert és
Vatics Erzsébet tanácsnokot jelöli ki.
Tömör István polgármester ezt követően javasolja a forgatókönyv szerinti napirendek
megtárgyalását.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Kérném pluszban felvenni a Balatonakarattya, Iskola utca közösségi ház felújítás kapcsán szóbeli
előterjesztésemet, illetve a zárt ülésre harmadik napirendként Sörédi Györgyné kérelmének újra
tárgyalását a nyílt ülésen történő szociális rendelet módosítás kapcsán.
Miklós Péter képviselő:
Dr. Bősze Ferenc ügyvéd tájékoztatójáról nem kaptunk anyagot, javaslom, hogy vegyük le a
napirendről.
Tömör István polgármester:
Aki az elhangzott módosításokkal együtt a napirendekkel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
231/2014. (V. 29.) határozata
A Képviselő-testület 2014. május 29. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
1/A.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8. A.
9.
9/A.
9/B.
10.
11.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
Előadó:
rendőrkapitány, őrsparancsnok
RENDŐRSÉGNEK ESZKÖZÁTADÁS
Előadó:
Tömör István polgármester
TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Előadó:
polgárőrség vezetője
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÜGYELETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL
egészségügyi szolgáltató
Előadó:
A VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
Előadó:
háziorvosok, gyermekorvos, fogorvos
BESZÁMOLÓ A CSECSEMŐVÉDELEM HELYZETÉRŐL
Előadó:
védőnő
TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL
Előadó:
kuratórium elnöke
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI I. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Előadó:
Tömör István polgármester
NYÁRI GYERMEKFELÜGYELET MEGBÍZÁSI DÍJ
TSZSZI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORRÓL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉSE
Előadó:
Tömör István polgármester
KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR ELŐTERJESZTÉSEK:
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSHOZ HOZZÁJÁRULÁS KÉRÉS
MUSICAL TÁBOR SZÁLLÁSHELY ÁR MÉRSÉKLÉS KÉRÉS
Előadó:
Tömör István polgármester
SÁGVÁRI LAKÓTELEP ÚTKARBANTARTÁS
Előadó:
Tömör István polgármester
BERCSÉNYI STRAND FELÚJÍTÁS – KANDELÁBEREK, KÜLSŐ ZUHANYZÓ
Tömör István polgármester
Előadó:
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12.

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
MÓDOSÍTÁSA – BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 622/2013.
(XII.
04.)
SZÁMÚ
HATÁROZATÁVAL
ELFOGADOTT
TERVEZÉSI
PROGRAMBAN
MEGFOGALMAZOTT ELKÉPZELÉSEKRE ADOTT TERVEZŐI INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK
ELFOGADÁSÁRÓL

13.
15.
16.
17.
18.

Előadó:
Tömör István polgármester
ÉPÍTÉSI TILALOM TÖRLÉSE AZ 1006/8 HRSZ-Ú INGATLANRÓL
Előadó:
Tömör István polgármester
DR. KOCZKÁS SÁNDOR, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYVÉDJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA
Előadó:
Tömör István polgármester
AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT
Előadó:
Tömör István polgármester
LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
Előadó:
Tömör István polgármester
TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSRA INTÉZKEDÉS - 120/2014. (IV. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZAT

19.
20.
21.

Előadó:
Tömör István polgármester
TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSRA INTÉZKEDÉS – ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZMSZ
Előadó:
Tömör István polgármester
METROPOL HÍRÚJSÁG BARTER SZERZŐDÉS
Előadó:
Tömör István polgármester
ÖBÖL TV AKARATTYÁRÓL KÉSZÍTETT ARCHÍVUM FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE 800 E FT
ÖSSZEGBEN

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Előadó:
Tömör István polgármester
4802/7. HRSZ-Ú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÜGYE – ERDŐS ÁKOS
Előadó:
Tömör István polgármester
MARTON DÉNES KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ CSÖKKENTÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM
Tömör István polgármester
Előadó:
COCKTAIL GROUP KFT KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK VAK BOTTYÁN STRANDRA
Előadó:
Tömör István polgármester
ONE WORLD MAGYARORSZÁG KFT. KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK BERCSÉNYI STRANDRA
Előadó:
Tömör István polgármester
VECZÁN PÉTER ÉS RÁCZ GÁBOR KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK VAK BOTTYÁN STRANDRA
Előadó:
Tömör István polgármester
POPTIM KFT KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK VAK BOTTYÁN STRANDRA
Előadó:
Tömör István polgármester
KORONCZAI JÁNOS VÍZI BICIKLI KÖLCSÖNZŐ ÜZEMELTETŐ KÉRELME
Előadó:
Tömör István polgármester
REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET
KÁNTORA
ÁLTAL
SZERVEZETT
ZENÉS
ÁHÍTAT
SOROZATRENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA

30.
31.
32.

Előadó:
Tömör István polgármester
KELET-BALATONI BORREND SZENT ORBÁN SZOBOR KIHELYEZÉSI SZÁNDÉK
Előadó:
Tömör István polgármester
BAHART RÉSZVÉNY VÉTELI AJÁNLAT - BALATONVILÁGOS
Előadó:
Tömör István polgármester
KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁS

Előadó:

Tömör István polgármester
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33.
34.

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

SZÓLÓ

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSA

35.

Előadó:
Tömör István polgármester
A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA

Előadó:
Tömör István polgármester
„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER REKONSTRUKCIÓJA VÁLLALKOZÁSI
KERETÉBEN” TÁRGYÁBAN ÚJ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSA
Előadó:
Tömör István polgármester
37.
BALATONAKARATTYA, ISKOLA UTCAI KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA
Előadó:
Vatics Erzsébet tanácsnok
Zárt ülés:
1.
FEHÉR RÓZSA KAMATMENTES KÖLCSÖN KÉRELME
Előadó:
Tömör István polgármester
2.
LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS HOSSZABBÍTÁS KÉRELEM
Tömör István polgármester
Előadó:
3.
SÖRÉDI GYÖRGYNÉ KÉRELME
Előadó:
Tömör István polgármester
36.

SZERZŐDÉS

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Bizottságok és a Részönkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolták a beszámolót.
Szabó János Rendőrkapitány:
Külön örvendetes, hogy a közrend elleni bűncselekmények száma is csökkent. Fodor Tamás rendőr
százados úr emberi és magán okokból úgy döntött, hogy itt hagyja Balatonkenesét és Heves
Megyében folytatja munkáját. Az új őrsparancsnok Éliás Gábor úr lesz. Közrendvédelmi
alosztályvezető volt, nagy tapasztalattal rendelkezik. Örvendetes lenne Kenese számára, ha végre
megoldódna az őrsparancsnok kérdése. Az állomány tagjai nagy szakmai hozzáértéssel végezték a
feladatukat. Kérem tisztelettel, hogy támogassák őket. Megemlíteném még, hogy a Polgárőrség
felé szeretném a köszönetemet kifejezni. Ritter úr nagyon aktív, nincs olyan helyzet, hogy ne
segítenék a munkánkat. Kérem, hogy őket is támogassák továbbra is. Az őrs épület felújításáról
hozott döntésüket köszönjük, ígérem, hogy híven megháláljuk.
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Tömör István polgármester:
Aki a közrend és közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
232/2014. (V. 29.) határozata
Közbiztonságról szóló beszámolóról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közrend és közbiztonság
helyzetéről szóló, a Balatonalmádi Rendőrkapitányság által készített, a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenysége tárgyában készített beszámolót
megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2. A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintettet értesítse.
Felelős: Tömör István polgármester
Határidő: azonnal

1/A.

RENDŐRSÉGNEK ESZKÖZÁTADÁS

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság az eszközátadást elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
233/2014. (V. 29.) határozata
Balatonkenesei Rendőrőrs részére eszközátadásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Városért
Közalapítvány által az Önkormányzatnak felajánlott, 1 db 1tb ADATA HD710 gyári számú
winchestert (30.000.- Ft érték) átadja a Balatonkenesei Rendőrőrs részére.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével, a
szerződések megkötésével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal
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2.

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRŐRSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság és Részönkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolták a beszámolót
a Képviselő-testületnek. Felkérték a polgármestert, utasítsa a Városgondnokság vezetőjét
arra, hogy a Polgárőrség által észlelt problémák (hullámpala, forrás) megoldásáról
gondoskodjon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
234/2014. (V. 29.) határozata
Polgárőrség beszámolójáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőrség 2013. évi
tevékenységéről beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. Köszönetét fejezi ki a Polgárőrség településen végzett munkájáért.
3. A képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a
Polgárőrség vezetőjét értesítse.
Felelős:
Határidő:

3.

Tömör István polgármester
azonnal

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI ÜGYELETI RENDSZER MŰKÖDÉSÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Bizottságok és részönkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolták a beszámolót.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
235/2014. (V. 29.) határozata
Központi ügyeleti rendszer beszámolójáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonalmádi
Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. ügyeleti elszámolását a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

4.

azonnal
Tömör István polgármester

A VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Bizottságok és a Részönkormányzat 1 fő tartózkodása mellett elfogadásra javasolták a
beszámolókat a Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
236/2014. (V. 29.) határozata
Egészségügyi helyzet beszámolókról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a háziorvosok,
gyermekorvos és fogorvos által készített beszámolókat a jegyzőkönyv melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
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5.

BESZÁMOLÓ A CSECSEMŐVÉDELEM HELYZETÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Bizottságok és a Részönkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolták a beszámolót a
Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
237/2014. (V. 29.) határozata
Csecsemővédelem helyzetéről szóló beszámolóról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő által készített,
csecsemővédelem helyzetéről szóló beszámolót a jegyzőkönyv melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az
érintetteket értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Tömör István polgármester

6.

TÁJÉKOZTATÓ A BALATONKENESE VÁROSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉRŐL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Bizottságok és a Részönkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolták a beszámolót a
Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
238/2014. (V. 29.) határozata
Balatonkenese Városért Közalapítvány beszámolójáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese Városért
Közalapítvány működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

7.

Tömör István polgármester
azonnal

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI I. NEGYEDÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság: 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással; Részönkormányzat: 4 igen
szavazattal, 2 tartózkodással; Kulturális és Szociálpolitikai Bizottság: egyhangúlag
elfogadásra javasolták a beszámolót a Képviselő-testületnek.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
239/2014. (V. 29.) határozata
I. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi I.
negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalta és az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal
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8.

NYÁRI GYERMEKFELÜGYELET MEGBÍZÁSI DÍJ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Egyeztetést követően:
• a határozattervezet 3. pontjában szereplő 20 nap módosítását javasolják 30 napra.
• a határozattervezet 4. pontjába 2.000.- Ft összegű megbízási díjat javasolnak
• A határozattervezet 5. pontjáról javaslatot nem tettek, képviselő-testületi hatáskörbe
utalták.
Tömör István polgármester:
A határozat tervezet 5. pontjába 480.000.- Ft összeget kell belefogalmazni az adatok alapján.
Kurucz Henrietta képviselő:
Viszont szociális kiadások közé nem terveztük, csak az általános tartalék terhére lehet biztosítani
és a nyári napközis tábornál a 290 E Ft összeget is.
Tömör István polgármester:
Javaslom, először döntsünk a nyári gyermekek nyári napközijéről, az összeg az általános tartalék
terhére legyen biztosítva. Aki ezzel a kiegészítéssel egyetért a határozat tervezettel, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
240/2014. (V. 29.) határozata
Gyermekek nyári napközijéről
1. A Képviselő-testület a gyermekek nyári napközije működéséhez biztosítja a
Pilinszky János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola épületét, valamint a nyári
napköziben felügyeletet biztosító pedagógusok megbízási szerződéseivel
kapcsolatos költségeket.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyári napközi működésével
kapcsolatos, pedagógusokkal megkötendő megbízási szerződések aláírására.
3. A napközi ellátás napi 8 órás időtartamban, 8 – 16 óráig tart, 30 napon keresztül. A
nyári napközi megszervezését, irányítását Szabó Károlyné iskolaigazgató vállalja.
4. A megbízási díj bruttó 2.000.- Ft/óra, mely tartalmazza a megfizetendő közterheket
is.
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5. A költségeket a Képviselő-testület 480.000.- Ft összeg erejéig biztosítja, mely a
megbízási díjak költsége és a 2014. évi költségvetésének általános tartalék keretét
terheli.
6. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy határozatról az érdekelteket tájékoztassa.
Határidő:
Felelős:

8. A.

2014. június 15.
Tömör István polgármester

TSZSZI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORRÓL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉSE
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
241/2014. (V. 29.) határozata
Nyári napközis tábor költségének biztosításáról
1. A Képviselő-testület a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény által 2014. június 30. és 2014.
július 11. közötti időpontban megszervezésre kerülő nyári napközis tábor költségeihez
290.000.- Ft összeggel hozzájárul.
2. A hozzájárulást az Önkormányzat 2014. évi költségvetése általános tartalék keretének
terhére biztosítja.
3. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

9.
9/A.

2014. június 15.
Tömör István polgármester

KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS KÖNYVTÁR ELŐTERJESZTÉSEK:
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSHOZ HOZZÁJÁRULÁS KÉRÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Bizottságok és a Részönkormányzat egyhangúlag támogatták a pályázat benyújtásához a
hozzájárulás megadását.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
242/2014. (V. 29.) határozata
Közművelődési Intézmény és Könyvtár részére pályázathoz történő hozzájárulásról
1. A Képviselő-testület a Közművelődési Intézmény és Könyvtár részére hozzájárul ahhoz,
hogy a Balaton Fejlesztési Tanács által, a Balaton kiemelt üdülőkörzet rendezvényeinek
támogatására kiírt pályázaton részt vegyen és a 2014. augusztus 23-tól tartandó 10.
Országos Lecsófesztivál megszervezéséhez a maximum 1 millió forint támogatást
megpályázza.
2. A Képviselő-testület hozzájárul a pályázathoz szükséges önrész összegének biztosításához
a Közművelődési Intézmény és Könyvtár 2014. évi költségvetésében szereplő
rendezvénykeret terhére.
3. Felkéri Tömör István polgármestert, hogy a határozatról Győrfi Károlyné intézményvezetőt
értesítse. Megbízza Győrfi Károlyné intézményvezetőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

9/B.

értesítésre: azonnal,
pályázat benyújtására: 2014. június 10.
Tömör István polgármester
Győrfi Károlyné intézményvezető

MUSICAL TÁBOR SZÁLLÁSHELY ÁR MÉRSÉKLÉS KÉRÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat 1.500.- Ft/fő összegre javasolja mérsékelni a
szálláshely díját kérelmezők részére.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
243/2014. (V. 29.) határozata
Musical Tábor részére szálláshely ár mérséklésről
1. A Képviselő-testület Szakál Attila rendező, koreográfus kérelmében foglaltaknak helyt ad.
2. A Musical Tábor-ban 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:

10.

2014. június 20.
Tömör István polgármester

SÁGVÁRI LAKÓTELEP ÚTKARBANTARTÁS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat az útkarbantartási munkálatokat egyhangúlag
támogatta az előterjesztés szerint.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
244/2014. (V. 29.) határozata
Ságvári lakótelep útkarbantartási munkálatainak elvégzéséről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Lengyel János képviselői
indítványa alapján – egyetért a Ságvári lakótelep útkarbantartási munkálatainak
elvégzésével az előterjesztés szerint.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal
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11.

BERCSÉNYI STRAND FELÚJÍTÁS – KANDELÁBEREK, KÜLSŐ ZUHANYZÓ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat egyhangúlag támogatta az előterjesztést, a
határozati javaslat 2. pontját törölni javasolták.
Lengyel János képviselő:
A költségvetésben keretük van erre, a kérdés az volt, hogy átcsoportosítsuk-e az összeget a
Városgondnokság részére.
Tömör István polgármester:
Javaslom, hogy a Képviselő-testület bízza meg a Városgondnokságot a feladat végrehajtásával és a
költségvetésében biztosítja a fedezetet.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
245/2014. (V. 29.) határozata
Bercsényi strandra kandeláberek, zuhanyzók elhelyezéséről
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – Lengyel János képviselői
indítványa alapján – egyetért azzal, hogy a Bercsényi strand vízpartjára 10 db kandeláber,
illetve a strandon 2 – 3 db külső zuhanyzó elhelyezésre kerüljön.
2. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot a feladat végrehajtásával és a
költségvetésében biztosítja a fedezetet.
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal

Tömör István polgármester javasolja, hogy a 12-es napirendet Szabó Zoltán városi főépítész
megérkezését követően tárgyalják meg.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.
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13.

ÉPÍTÉSI TILALOM TÖRLÉSE AZ 1006/8 HRSZ-Ú INGATLANRÓL
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozattervezetet a Képviselőtestületnek.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
246/2014. (V. 29.) határozata
A Balatonkenese, 1006/8 hrsz-ú ingatlan teherlapjáról építési tilalom törlésére
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelenleg
hatályos, 10/2012. (IV. 05) Ör. számú rendeletével elfogadott Szabályozási Terv és Hész
alapján a balatonkenesei 1006/8 hrsz-ú ingatlanról az építési tilalmat törölteti, mert az
ingatlan jelenleg beépíthető.
2. Felhatalmazza dr. Nánássy Elek jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
Felelős:

15.

azonnal
Dr. Nánássy Elek jegyző
Pintér Róbert PH. Műszaki csoport

DR. KOCZKÁS SÁNDOR, AZ ÖNKORMÁNYZAT ÜGYVÉDJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással; Részönkormányzat 5 igen szavazattal és
1 tartózkodással elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek dr. Koczkás Sándor ügyvédi
beszámolóját.
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dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Lenne egy kiegészítésem, Tisztelt Képviselő-testület. Problémáim vannak a „Hochtief”- perrel
kapcsolatban. A múltkori képviselő-testületi ülésen szó volt arról, hogy a mai napon napirendre
tűzi a testület ennek az ügynek a tárgyalását, mert jövő hónap derekán lesz a tárgyalás a
Törvényszéken. Eddig 9 tárgyalási nap volt, ebből már 4 tárgyaláson volt már megbízása dr.
Nánássy Elektől jegyzőtől a Bősze ügyvédi irodának. Szeptember 26-án jelentette be a tárgyaláson
ügyvéd kolléga, hogy belép a perbe, mint a Polgármesteri Hivatal képviselője. Miután aznap kapta
kézhez a megbízást, nyilván nem tudott felkészülni, sem érdemben nyilatkozni. Utána december
5-én volt egy tárgyalás, amikor nem jelent meg az ügyvéd kollega a tárgyaláson. Következő
tárgyalás március 3-án, volt, akkor dr. Magyar Béla ügyvéd kollega jelent meg, aki részben tett
nyilatkozatot szóban, de írásban nem tettek nyilatkozatot. Bősze ügyvéd kollega tett egy
egyoldalas nyilatkozatot, ami azért fontos, mert az ügyben már több ezer oldal iratanyag született,
ennek ellenére csupán ennyi beadvány van a Polgármesteri Hivatal képviseletében. Álláspontom,
hogy a kollegának a képviselete jogellenes a Polgármesteri Hivatal szempontjából. Kérem a
Képviselő-testületet, döntsön a mai nap arról, hogy a Polgármesteri Hivatal meghatalmazása
jogellenes. Még azzal kiegészíteném, hogy kaptam a Törvényszéktől egy olyan beadványt, amit
Magyar Balázs ügyvéd kollega nyújtott be a Törvényszék felé ebben a perben, ebben a
beadványban arra hivatkozik, hogy ha valakinek felelnie kell a jegyzőnek a mulasztásáért, akkor
az a későbbiekben az Önkormányzatot kell, hogy terhelje. Tehát most abban a helyzetben vagyunk,
hogy az Önkormányzatnak a Polgármesteri Hivatala arra hivatkozik, hogy a perveszteség esetén
az Önkormányzatnak kell fizetni. Ilyen helyzetben ellentét van az Önkormányzat és a saját
Polgármesteri Hivatala között, ezért is jogellenes ez a megbízás álláspontom szerint.
Tömör István polgármester:
Sajnálatos módon Bősze ügyvéd úr nincs itt, a dolgot ő tudná a saját részéről feltárni és elénk tárni,
én pedig, mivel nincs itt, nem vagyok felkenve arra, hogy válaszoljak vagy nyilatkozzak ez
ügyben.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az alapján, amit az Önkormányzat ügyvédje elmondott, jelen pillanatban olyan faramuci helyzet
van, hogy 500 millió forintot veszít az Önkormányzat, amiben a másodrendű alperes, a
Polgármesteri Hivatal kéri, hogy marasztalják el az Önkormányzatot. Hát ez hogy néz ki?
Tömör István polgármester: Ez egy nagyszerű félremagyarázás.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem félremagyarázás, pontosan erről van szó. Mert az is benne van, ha tovább olvassátok, hogy
nem tud fizetni a Polgármesteri Hivatal, mert nincsen pénze, az Önkormányzatnak pedig van. Már
most felhívja a figyelmet, hogy majd az Önkormányzatnak kell fizetni, ha elveszítjük a pert? Így
kell hozzáállni az egészhez? A jegyző úr pedig nem vonhatja meg a Képviselő-testület megbízását,
amit Koczkás ügyvéd úrnak megadtunk. A Bősze úrnak mi nem adtunk felhatalmazást. Javaslom,
hogy a Koczkás ügyvéd úrnak a beszámolója alapján hozzuk meg a határozatot.
Tömör István polgármester:
Nincsen ilyen határozattervezet előkészítve, tehát ezen a testületi ülésen nem fogtok ilyen
határozatról szavazni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Ezt nem tilthatod meg!
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dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Elmondanám még, hogy korábban, 2013-ban megkeresett a Kormányhivatal, leírták, hogy a
polgármester vagy jegyző a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül az Önkormányzat nevében
tesz jognyilatkozatot, vagy szerződést köt, akkor jogellenesen cselekszik és ebben akár polgári
perbüntető eljárás kezdeményezhető. Ennek az a logikája, hogy az Önkormányzatnak van
vagyona, a Polgármesteri Hivatalnak, vagy a Városgazdálkodásnak nincs vagyona. Az
Önkormányzatnak van vagyona, a vagyonnal pedig a Képviselő-testület rendelkezik, nem a
Polgármesteri Hivatal.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Vannak olyan perek, - pl. munkaügyi perek, amit az iskolák, óvodák ellen folytatnak
munkavállalók. Az Önkormányzat intézményei amennyiben pervesztesek, - ha nincsen saját
vagyona, - akkor az Önkormányzat tartozik helyt állni. Ebben úgy gondolom, egyetértünk. Hogy
jogi képviselettel egy iskolaigazgató az iskoláját kivel bízza meg, ez az ő szubjektív döntése. Az
Önkormányzat mögöttes felelősége fennáll, ezért beavatkozóként részt vehet a perben az
Önkormányzat, ennek ez a logikája. Ha az Önkormányzatot a Bíróság elbocsájtja a perből, akkor az
Önkormányzat dönthet úgy, hogy mivel jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy pernyertes legyen a
Polgármesteri Hivatal, hiszen mögöttes felelősséggel tartozik, - ezért beavatkozóként beléphet a
perbe és továbbra is ügyvéd úr képviselheti az Önkormányzat érdekeit.
dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Ez nem így van. Szerződésben állok az Önkormányzattal és az alapján az Önkormányzat
intézményeinek jogi képviseletét is nekem kell ellátni a szerződési kötelezettség alapján. Nem arról
van szó, hogy az intézményvezető azt bíz meg, akit akar. - Pontosan azért nem, mert pénzbe kerül
és csak az Önkormányzatnak van pénze.
dr. Nánássy Elek jegyző: Bősze ügyvéd úr megbízása nem kerül pénzbe.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Egyet tud a testület csinálni, hogy jegyzőkönyvbe mondja azt, hogy amennyiben az Önkormányzat
ügyvédje a tájékoztatást megtartotta és amennyiben a Képviselő-testület nem tud határozatot
hozni, és a Törvényszékkel ezt nem tudja módosíttatni, mert nem küldik el a határozatokat, - mert
a polgármester és jegyző úr akadályozza -, úgy perveszteség esetén anyagi felelősséget vállalnak
ők, hisz a Képviselő-testület pert fog indítani. Mert félmilliárdról van szó, és megy a szórakozás,
hogy mit mond a jog, vagy mit nem mond a jog. És 500 millióval megbukik a település.
Sörédi Györgyné képviselő:
Úgy gondolom, hogy ügyvéd úr beszámolójáról szavazzunk, de következőkben legyen még egy
napirend, hogy a két ügyvéd beszámolója alapján próbáljuk minél előbb a helyére rakni, minél
előbb visszahozni.
dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Lehet, hogy jövő hónapban már ítéletet hirdetnek.
Lengyel János képviselő:
Két helyen is olvasható a beszámolóban: „a Képviselő-testület még hozott érdemi határozatot” ez
elírás biztosan, ez a helyes szöveg: „még nem hozott”?
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dr. Koczkás Sándor ügyvéd:
Azt jeleneti, hogy tárgyalta a testület, volt döntés, csak nem határozati formában. Így van, ez
javítandó.
Tömör István polgármester:
Amennyiben egyéb hozzászólás nincsen, szavazásra bocsájtom a napirendet. Aki tudomásul veszi
az előterjesztés szerint a beszámolót, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
247/2014. (V. 29.) határozata
dr. Koczkás Sándor ügyvédi beszámolóról
1. A Képviselő-testület a 2014. május 29. napjára dr. Koczkás Sándor által beterjesztett
ügyvédi beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

16.

Tömör István polgármester
folyamatos

AKTUÁLIS PÁLYÁZATI STÁTUSZRIPORT
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság 1 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem javasolta elfogadásra a
Képviselő-testületnek a pályázati státuszriportot.
Tömör István polgármester:
Aki elfogadja az előterjesztés szerint a státuszriportot, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
248/2014. (V. 29.) határozata
Aktuális pályázati státuszriportról
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1. A Képviselő-testület a 2014. május 29. napjára beterjesztett aktuális pályázati státuszriport
előterjesztés szerinti tartalommal történő tudomásulvételét elutasította.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

17.

Tömör István polgármester
folyamatos

LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság 1 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem javasolta elfogadásra
a Képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.
Miklós Péter képviselő:
Volt korábbi ülésen két indítványom: az egyik a Bakony és a Balaton Volán megkereséséről szólt,
itt nem volt határidő, de kiegészítettük, a hogy következő ülésre szeretnénk, ha intéződne, illetve,
hogy a honlapon biztosítsunk ingyenes megjelenést azoknak a vállalkozóknak, aki ide fizetnek
kurtaxát.
Tömör István polgármester:
A buszjáratokkal kapcsolatban elküldtük a megkeresést, meg fogják vizsgálni a problémát és ha a
vizsgálatban rentábilis lesz, akkor a következőkben indítani fogják. A másikban leírták, hogy lehet
eljutni és vissza Balatonalmádiba és az utasforgalmat tekintve arra jutottak, hogy nincs szükség
nagyobb sűrűségű járatokra. A honlap kapcsán is történtek intézkedések.
Lengyel János képviselő:
Javaslom, hogy a Képviselő-testület keresse meg a Járásközpontot, mert ők hatalmi szóval talán
többet el tudnak érni - nekik kötelességük biztosítani, hogy a lakosság el tudjon jutni hozzájuk.
Tömör István polgármester:
A következő ciklusnak ez is része, kardinális kérdés volt ez már többször fejlesztési üléseken. A
lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót aki tudomásul veszi, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
249/2014. (V. 29.) határozata
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A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
1. A Képviselő-testület a 2014. május 29. napjára beterjesztett, lejárt határidejű határozatokról
szóló tájékoztató előterjesztés szerinti tartalommal történő tudomásulvételét elutasította.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
folyamatos

Tömör István polgármester javasolja, - mivel Szabó Zoltán városi főépítész megérkezett az ülésre,
- hogy tárgyalják meg a meghívó szerinti 12-es napirendi pontot és kérjék a főépítész tájékoztatását
ez ügyben.
A javaslattal a Képviselő-testület határozat nélkül, egyhangúlag egyetértett.

12.

BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
MÓDOSÍTÁSA – BALATONKENESE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 622/2013.
(XII.
04.)
SZÁMÚ
HATÁROZATÁVAL
ELFOGADOTT
TERVEZÉSI
PROGRAMBAN
MEGFOGALMAZOTT ELKÉPZELÉSEKRE ADOTT TERVEZŐI INTÉZKEDÉSEK, JAVASLATOK
ELFOGADÁSÁRÓL

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság és Részönkormányzat egyhangúlag elfogadásra javasolták a Képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozat tervezetet.
Szabó Zoltán városi főépítész:
A Képviselő-testület most arról az anyagról dönt, ami véglegesedik, megy döntésre, utána már
csak formai aktusok lesznek a jóváhagyásig. A tervező elkészítette a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt tervet és a Helyi Építési Szabályzaton dolgozik. Az első pontban nincs
különösebben említést igénylő dolog, a második pontban van olyan, hogy vagy időpontcsúszással
történne, vagy jogszabály nem ad lehetőséget rá. A volt akarattyai temető kijelölése kapcsán:
amennyi csereerdő szükséges, maradjon erdőben, a többit hozzuk vissza temető területbe. Ennek
megfelelő területet csereerdőnek ki kell jelölni. Egy területet meg kellene nevezni, amekkora a
temető lesz. Maximum 6000 m2, lehet ennél kisebb is, reálisan kellene belőni a nagyságát. Erre
kérnék egy javaslatot, hogy e helyett hol legyen. Van-e tudomásunk önkormányzati
mezőgazdasági területről Akarattyán?
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Tömör István polgármester:
A csapadékvizes pályázat kapcsán megvásárolt 3 M Ft-os telek.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok: Az a terület több, mint egy hektár.
Szabó Zoltán városi főépítész:
Akkor nem is lesz szükség az egészre csereerdőként, a 0201/2. helyrajzi számot beírjuk a határozat
3. pontjába.
Még kér kérdés lenne: szó volt egy idősek otthona hely kijelölésre, az ingatlant a beruházó ki is
nézte, ebbe az eljárásba még be tudjuk tenni, amennyiben még komoly a szándéka.
Sörédi Györgyné képviselő az ülésről 18,25 órakor.
Jelen van: 6 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
A tulajdonossal folynak a tárgyalások és ismereteim szerint nem állt még el az üzlettől.
Szabó Zoltán városi főépítész:
Megkérjük a tervezőt, ezt még tegye a módosítások körébe.
Még egy dolog: a Harcsa utca régi kérdés, javasolom a Képviselő-testületnek, hogy az út nélküli
teleksort sorolja át hétvégi házas területbe: a határozat tervezet 5. pontjában: tervezési program 2.
i) pontjában rögzítetteket korrigálja azzal, hogy a területet átsorolja a jelenlegi Üh-3 építési
övezetből Üh-10 építési övezetbe. Az előzetes tájékoztatási szakaszt lefolytattuk, a beérkezett
válaszok 99 %-a elfogadható, ezek elfogadását javaslom a Képviselő-testületnek.
Még egy dolog igényel érdemben intézkedést: a Honvéd vezérkar jelezte, hogy a Honvédelmi
Üdülő területét szeretnék honvédelmi érdekeltségű területté átsorolni. Jegyző úr és az állami
főépítésszel egyeztettem, ezt kérelemként tudjuk csak kezelni, a kérelmek szakasza régen lezárult,
egy következő rendezési terv módosításakor tudjuk megtárgyalni. Most a kérésük tekintetében
mozgásterünk sincsen. Kérem, hogy ezt a választ szentesítse a Képviselő-testület.
Tömör István polgármester:
A határozat tervezet 3. pontjában feltüntetjük a 0201/2. hrsz-ú ingatlant csereerdőként, Az ötös
pontban: tervezési program 2. i) pontjában rögzítetteket korrigálja azzal, hogy a területet átsorolja
a jelenlegi Üh-3 építési övezetből Üh-10 építési övezetbe. Aki ezzel a módosítással elfogadja a
határozattervezetet, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
250/2014. (V. 29.) határozata
Balatonkenese Város Önkormányzata Településrendezési Eszközeinek módosítása Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testülete
622/2013.(XII.04.) számú határozatával elfogadott tervezési programban megfogalmazott
elképzelésekre adott tervezői intézkedések, javaslatok elfogadásáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
Tervező által elkészített munkaközi egyeztetési véleményezési anyagát megtárgyalta, és azt az
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alábbiak szerint véglegesítve kéri a vonatkozó 314/2012. Kormány rendelet 38. §. szerint az
érintetteknek véleményezésre megküldeni:
1. A 622/2013.(XII.04.) számú kt. határozattal elfogadott tervezési program 1.d, 2.a, 2.f, 2.h, 2.j,
3.a, 3.c, 3.f, 3.h, 3.i, 3.m, 3.n, 3.p, 3.s, 3.t, 3.u, 4.b, 4.c, 5.g, pontjában foglaltak valamint a
hibalista szerint elvégzett lehetséges módosítások megrendelői szándék szerint szerepelnek
az anyagban, véleményezésre a tervező által megküldött dokumentációban szereplő
módon megküldhetőek.
2. A 622/2013.(XII.04.) számú kt. határozattal elfogadott tervezési program 2.b, 2.d, 2.e, 2.g, 2.i,
3.d, 3.g, 3.e, 3.k, 3.l, 3.q, 3.r, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.h, 5.i, 5.j, 5.k, 5.l, 5.m, 5.n, 5.o, 5.p,
5.q, 5.r, pontjában foglaltak esetében a tervező szakmai indokait elfogadva a tervezési
programból jogszabályi ütközés illetve hatáskör hiánya vagy egyéb ok miatt azokat törli, a
módosításokat nem kell elvégezni.
3. A 622/2013.(XII.04.) számú kt. határozattal elfogadott tervezési program 2.k, pontjában
foglalt eredeti szöveg esetében a tervezőt kéri a Képviselő-testület a mai napon módosított
programban szereplő módosítási igény átvezetésére, mely szerint az érintett ingatlanon
belül kb. 50 % arányban kéri a korábbi temető különleges beépítésre nem szánt területfelhasználást visszaállítani a közigazgatási területen belül 0201/2. hrsz-ú ingatlanon
biztosítandó csere-erdősítés kijelölési lehetőségének biztosításával.
4. A 622/2013.(XII.04.) számú kt. határozattal elfogadott tervezési program 2.c, 2.d, 3.b, 3.j, 3.w,
pontjában foglaltak esetében a tervezőt kéri a Képviselő-testület a program szerinti
módosítások elvégzésére, valamint a hrsz. 1424 alatti ingatlanon kialakítani szándékozott
idősek otthona vonatkozásában településközpont vegyes terület kialakítására.
5. A 622/2013. (XII. 04.) számú kt. határozattal elfogadott tervezési program 2. i) pontjában
rögzítetteket korrigálja azzal, hogy a területet átsorolja a jelenlegi Üh-3 építési övezetből
Üh-10 építési övezetbe.
6. Felkéri Tömör István polgármestert és Szabó Zoltán főépítészt a Tervező ezen határozatban
foglaltakról történő tájékoztatására, illetve a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Felelős:

2014. június 15.
Tömör István polgármester
Szabó Zoltán városi főépítész

Sörédi Györgyné képviselő az ülésre visszajött 18,35 órakor.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.
Tömör István polgármester:
A következő határozattervezet: a Honvéd Üdülő területének honvédelmi érdekeltségű területté
való átsorolását jogi akadályok miatt nem tudja megtenni, egyebekben kérelemként kezeli és a
soron következő módosítás során ismét tárgyalja. Indoklás: 2000 évi XCII. törvény tervlapjain
ábrázoltakkal nem hozható összhangba. Aki elfogadja a határozattervezetet, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
251/2014. (V. 29.) határozata
Honvéd Üdülő terület átsorolása iránti kérelméről
1. A Képviselő-testület a Honvéd Üdülő területének „honvédelmi érdekeltségű” területté való
átsorolása iránti kérelmének nem tud eleget tenni, mivel azt magasabb szintű jogszabály
nem teszi lehetővé, illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi
CXII. törvény tervlapjain ábrázoltakkal nem hozható összhangba.
2. Egyebekben a beadványt kérelemként kezeli és a soron következő módosítás során ismét
tárgyalja.
3. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések
megtételével.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tömör István polgármester
Szabó Zoltán városi főépítész

Tömör István 18,40 órától szünetet rendel el.
A szünetet követően 19,00 órától a Képviselő-testület folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

18.

TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSRA INTÉZKEDÉS - 120/2014. (IV. 03.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI
HATÁROZAT

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
dr. Nánássy Elek jegyző az ügy nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárult.
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal, a Részönkormányzat egyhangú igen
szavazattal az alábbiakat javasolja (Kulturális Bizottság részéről 2 igen és 2 nem szavazattal
nem kapott többségi igen szavazatot):
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A 120/2014. (IV. 03.) számú határozatot a Kormányhivatal állásfoglalásának megfelelően
módosítsa a Képviselő-testület oly módon, hogy az „utasítja” meghatározás helyett a
„javasolja a fegyelmi eljárás megindítását” kifejezést használja a határozatban.
Tömör István polgármester:
Azt szavaztatom meg, hogy a Képviselő-testület a 120/2014. (IV. 03.) számú képviselő-testületi
határozatát visszavonja. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
252/2014. (V. 29.) határozata
Törvényességi felhívásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2014. (IV. 03.) számú
képviselő-testületi határozat visszavonására vonatkozó javaslatot elutasítja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal

Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Nem kell visszavonni, módosítani kell a határozatot véleményem szerint.
Lengyel János képviselő:
Véleményem szerint a hatóság kezdeményezésére vissza kell vonjuk a határozatot és a következő
határozatban javasoljuk a fegyelmi eljárás megindítását.
Kurucz Henrietta képviselő:
Legyen feltüntetve a visszavonásnál, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján
történt meg a határozat visszavonása.
Tömör István polgármester:
Az elhangzottak alapján egyértelműnek tűnik az újraszavaztatás kérdése. Aki egyetért az előbb
feltett kérdésre történő újra szavazással, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
253/2014. (V. 29.) határozata
Törvényességi felhívásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 120/2014. (IV. 03.) számú
képviselő-testületi határozat visszavonásáról újra kíván szavazni.
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2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal

Tömör István polgármester:
Aki visszavonja az imént meghozott határozatot, melyben a 120/2014. (IV. 03.) számú képviselőtestületi határozat visszavonására vonatkozó javaslat elutasításra került, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
254/2014. (V. 29.) határozata
Törvényességi felhívásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 252/2014. (V. 29.) számú
képviselő-testületi határozatát visszavonja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal

Tömör István polgármester:
A következő határozati javaslat: a Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján visszavonjuk a
120/2014. (IV. 03.) számú képviselő-testületi határozatunkat. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
255/2014. (V. 29.) határozata
Törvényességi felhívásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VEB/004/872/2014. Számú törvényességi felhívása alapján a 120/2014. (IV.
03.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja.
2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal
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Kurucz Henrietta képviselő:
Javasoljuk a fegyelmi eljárás megindítását, a bizottsági ülésen javasoltak alapján.
Tömör István polgármester:
Aki javasolja a fegyelmi eljárás megindítását jegyző úr ellen, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
256/2014. (V. 29.) határozata
Polgármesternek tett javaslatról jegyző ellen történő fegyelmi eljárás megindítására
1. A Képviselő-testület javasolja Tömör István polgármesternek, hogy dr. Nánássy Elek
jegyző ellen fegyelmi eljárást indítson és folytasson le.
2. Megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:

19.

Tömör István polgármester

TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁSRA INTÉZKEDÉS – ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZMSZ
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással; a Kulturális – és Szociálpolitikai
Bizottság 3 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadásra javasolja a Polgármesteri Hivatal
SzMSZ-ét az előterjesztés szerint (a Részönkormányzat részéről 3 igen szavazattal és 3
tartózkodással nem kapott többségi igen szavazatot).
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
257/2014. (V. 29.) határozata
Törvényességi felhívásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét
képező Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.
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2. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

20.

Tömör István polgármester
azonnal

METROPOL HÍRÚJSÁG BARTER SZERZŐDÉS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja, a Részönkormányzat szintén – azzal a
kiegészítéssel, hogy a felajánlott hirdetési lehetőséget használja ki az Önkormányzat.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
258/2014. (V. 29.) határozata
MTG Metro Gratis Kft. együttműködési ajánlatáról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese, Vak Bottyán
strand, és a Balatonakarattya, Bercsényi strand bejáratánál Metropol Hírújság
elhelyezéséhez hozzájárul.
2. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt
tájékoztassa, és felhatalmazza a mellékelt megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

21.

Tömör István polgármester
folyamatos

ÖBÖL TV AKARATTYÁRÓL KÉSZÍTETT ARCHÍVUM FELAJÁNLÁSA MEGVÉTELRE 800 E FT
ÖSSZEGBEN

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
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A Pénzügyi Bizottság 5 igen és 1 nem szavazattal, a Részönkormányzat egyhangú igen
szavazattal javasolja, hogy Balatonkenese Város Önkormányzata vásárolja meg az
archívumot 800.000.- Ft összegért – azzal, hogy vagyonelemként lesz meghatározva, és az
anyag kiegészítésre kerül a 2014. évi önkormányzati választások időpontjáig forgatott
filmekkel ezért az összegért. Az archív anyag a BART részére kerüljön átadásra.
Tömör István polgármester:
A határozat tervezetben ez áll, ennek ellenére nem támogatom, mert októberben is rendelkezésre
fog állni az anyag.
Miklós Péter képviselő:
Akarattyának kvázi átadott vagyonként lesz nyilvántartva, el lehet képzelni, hogy kvázi Akarattya
vette volna meg ezt.
Tömör István polgármester:
Most ezt nem vagyonból, hanem készpénz elemként kell megvásárolni. Aggályom, hogy a mostani
Képviselő-testület hozhat-e a majdani akarattyai testület nevében ilyen döntést? Akkor javaslom
megvételre, amikor Akarattyán megalakul az új Képviselő-testület.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Ilyet nem mernék a helyedben kijelenteni, mert Akarattya készpénze most itt van Kenesén.
Szereted folytatólagosan kihangsúlyozni, hogyan képviseled Kenesét. Amikor Akarattya levált,
akkor kellett volna ezt hangsúlyozni. Akarattya adója ide folyik be készpénzben, úgy gondolom,
hogy joga van ennek a Képviselő-testületnek ezt eldönteni.
Tömör István polgármester:
Amikor Akarattya leválása elkezdődött, akkor is képviseltem az akarattyai és kenesei érdekeket is.
Attól, hogy nem egyezik a véleményünk, van egy álláspontom. Ezek a dokumentumok
meglesznek októberben is.
Balázs Gyula Öböl TV Kft. ügyvezető: Lehet, hogy le fogjuk törölni.
Tömör István polgármester: Ha úgy látod jónak, tedd azt, de én ezt nem látom jónak.
Miklós Péter képviselő:
A Képviselő-testület 5 millió forintot elkülönített Akarattya leválására, amit úgy kezeltünk, mintha
Akarattyának át lenne adva. Példaként felhoztam ezt a bizottsági ülésen is.
Tömör István polgármester:
Erre én azt mondtam, hogy nem vagyonelemként lenne így nyilvántartva.
Sörédi Györgyné képviselő:
Véleményem szerint megvásárolhatnánk 800 E Ft-ért, a készpénzt úgyis visszakapjuk. Ha
készpénzelemként határozzuk meg, visszakapjuk.
Tömör István polgármester:
Ez a Képviselő-testület az elkövetkezendő akarattyai Képviselő-testület nevében nem vállalhat fel
ilyen döntést.
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Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Logikátlan amit mondtál, mert az ötmilliót is ennek a Képviselő-testületnek a terhére szavaztuk
meg.
Tömör István polgármester:
Októberig gyűlik még az akarattyai felvételeket tartalmazó anyag, akkor lesz egy komplett anyag,
amit majd meg lehet venni.
Miklós Péter képviselő:
Vitatkozunk 800 E Ft-on, amikor két, 200 millió feletti pályázatunk van, amit nem biztos, hogy
sikeresen meg tudunk valósítani. Ez nem komoly költségvetési tétel, szerintem szavazzuk meg,
hogy vásároljuk meg.
Tömör István polgármester:
Érkeznek ide olyan kérelmek, amikor 2-3 ezer forintról döntünk. Kijelentem, hogy ez egy komoly
tétel.
Sörédi Györgyné képviselő:
Tulajdonképpen arról van szó, hogy ami döntéseket ez a Képviselő-testület meghoz, az kötelező a
következő akarattyai és kenesei Képviselő-testületekre is – azt azért mondtam, mert meg
szeretném könnyíteni a lelkiismeretedet, polgármester úr.
A bizottsági javaslat szerint: a BART részére kerüljön átadásra. - Mi lenne, ha az kerülne bele, hogy
Balatonakarattya Önkormányzatának kerüljön átadásra? - Nyilván 800.000.- Ft készpénzelemként.
Tömör István polgármester:
Akkor nincs különbség a két dolog között, rendelje meg Akarattya majd akkor.
Sörédi Györgyné képviselő:
Úgy gondolom, hogy ezt a gesztust megtehetjük. Javaslom, hogy az anyag Balatonakarattya
Önkormányzatának kerüljön átadásra 800.000.- Ft készpénz ellenében.
Kurucz Henrietta képviselő:
De akkor nem tudnak semmit felhasználni belőle. Használni szeretnék, azért javasolták most
megvenni az elmúlt 17 év anyagát.
Tömör István polgármester:
Elhangzott egy javaslat: bruttó 800.000.- Ft összegért vásároljuk meg és az anyag a
Balatonakarattyai Önkormányzat részére kerüljön átadásra 800.000.- Ft készpénz ellenében. Aki ezt
így támogatja, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
259/2014. (V. 29.) határozata
Öböl TV archívum felajánlásról
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja az arra vonatkozó
javaslatot, hogy az Öböl TV Kft által Balatonakarattya vonatkozásában 1997 – 2014.
években készített arcív felvételeket tartalmazó kiadványt vásárolja meg az Önkormányzat
bruttó 800.000.- Ft összegért, és az a Balatonakarattyai Önkormányzat részére kerüljön
átadásra készpénz ellenében.

Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A bizottsági javaslat a határozati javaslatom, kérem, hogy azt szavaztasd meg.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
260/2014. (V. 29.) határozata
Öböl TV archívum felajánlásról
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Öböl TV Kft által
Balatonakarattya vonatkozásában 1997 – 2014. években készített arcív felvételeket
tartalmazó kiadványt megvásárolja bruttó 800.000.- Ft összegért, mely kiadványt
vagyonelemként tart nyilván és az anyag kiegészítésre kerül a 2014. Évi önkormányzati
választások időpontjáig forgatott felvételekkel ezen összegért.
2. Az archív anyagot a Balatonakarattyai Részönkormányzat (BART) részére átadja.
3. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

22.

Tömör István polgármester
2014. június 15.

4802/7. HRSZ-Ú INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK ÜGYE – ERDŐS ÁKOS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
261/2014. (V. 29.) határozata
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4802/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése kapcsán
1. A Képviselő-testület a Balatonkenese, 4802/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése kapcsán
kijelenti, hogy 8.200.000.- Ft értékű vételárat határoz meg.
2. Megbízza Tömör István polgármestert és dr. Koczkás Sándor ügyvédet a szükséges
intézkedések megtételével.
Felelős:
Határidő:

23.

Tömör István polgármester
dr. Koczkás Sándor ügyvéd
2014. Június 30.

MARTON DÉNES KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ CSÖKKENTÉSRE VONATKOZÓ KÉRELEM
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag, a Részönkormányzat 1 tartózkodással javasolja, hogy a
Képviselő-testület a kedvezményes díjat állapítsa meg kérelmezőnek abban az esetben, ha
az üzletet zárva tartja.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslattal egyetért azzal, hogy a határozat megküldésének határideje: 2014. június
30., kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
262/2014. (V. 29.) határozata
Marton Dénes közterület-használati díj csökkentésre vonatkozó kérelme ügyében
1.

2.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete Marton Dénes (9400 Sopron, Győri
út 5.) tulajdonában lévő a Balatonakarattya, Napfény-parkoló pavilonsor 1. sz. pavilon
közterület-használati díjának 1/3 részének megfizetésétől eltekint, és a közterület-használati
díj befizetésére 6 havi részletfizetést biztosít.
A kedvezmény abban az esetben adható, amennyiben az üzletet kérelmező zárva tartja.

3.

Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
2014. Június 30.
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24.

COCKTAIL GROUP KFT KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK VAK BOTTYÁN STRANDRA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság 0 igen és 5 nem szavazattal nem javasolja a kitelepülési szándék
támogatását.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslattal egyetért azzal, hogy a határozat megküldésének határideje: 2014. június
30., kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
263/2014. (V. 29.) határozata
Cocktail Group Kft. kérelme ügyében
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cocktail Group Kft (1089
Budapest Visi Imre u. 12.) kérelmét elutasítja.
2.

Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős:
Határidő:

25.

Tömör István polgármester
2014. június 30.

ONE WORLD MAGYARORSZÁG KFT. KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK BERCSÉNYI STRANDRA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
Pénzügyi Bizottság 2 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással, Részönkormányzat 3 igen,
2 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem javasolja a kitelepülési szándék támogatását a
Képviselő-testületnek.
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Kurucz Henrietta képviselő:
Beszéltem a kérelmezővel, mert a hivatalban nem érte el az előterjesztőt. Miért nem tájékoztatta a
kérelmezőt a vagyongazda? – Be sem adta volna a kérelmet, ha ezt tudta volna, hogy nincs
áramvételi lehetőség. Elég neki a 230 volt, de ha ez sem megoldható a Bercsényi strandon, akkor a
Lidó strandra kitelepülne, ha ott megoldható.
Lengyel János képviselő:
A Városgondnokság meg tudja mondani, milyen áramvételi lehetőség van a Lidó strandon.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Nem a vagyongazda tehet arról, hogy kiadja-e vagy nem a Képviselő-testület a területet. Biztos
vagyok benne, hogy nem kérdezett rá a kérelmező, hogy van-e és milyen az áramvételi lehetőség.
A vagyongazdának nem kötelessége, hogy a műszaki paramétereket tudja. Kérdezzen rá a
kérelmező, hogy megvannak-e a műszaki paraméterek, amik szükségesek számára.
Sörédi Györgyné képviselő:
Javasolnám, hogy ha a Lidó strand is megfelel neki és ott megvannak a megfelelő paraméterek,
adjuk meg ott a lehetőséget számára. Járuljunk hozzá, ha a Lidó strandon megvannak a megfelelő
paraméterek.
Tömör István polgármester:
A zavar elkerülése végett elmondom, hogy egyik strandon sincs olyan kapacitásunk, vagy
lehetőségünk, amit tovább tudnánk értékesíteni.
Varga Zsuzsanna alpolgármester:
A meglévő büféseket nem fogja hátrányos helyzetbe hozni ez a szolgáltatás, amit felkínál?
Lengyel János képviselő:
A Lidó strandon egyetlen büfé van, ott nyugodtan hozzájárulhatunk véleményem szerint.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A strandjainkról kapjuk a bevételeket, úgy gondolom, elég szomorú, hogy soha nem költünk pénzt
az áramfejlesztésre.
Lengyel János képviselő:
Ha tudnánk ezeket az igényeket januárban, akkor tudtunk volna időben lépni a megoldás
érdekében.
Sörédi Györgyné képviselő:
Ez így van, korában tudni kellene, de igaza van Erzsinek, hogy a következő ciklusban foglalkozni
kellene ezzel.
Tömör István polgármester:
Volt egy módosító javaslat, hogy a Lidó strandra engedélyezzük kérelmező számára a
területbérletet. Határidő: azonnal; aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:

33

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
264/2014. (V. 29.) határozata
One World Magyarország Kft. kérelme ügyében
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a One World
Magyarország Kft (8095 Pákozd, Alma u. 955/1 hrsz) kérelmének a LIDÓ strand
területén ad helyt.
2. Felhatalmazza Tömör István polgármestert a területbérleti megállapodás aláírására.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Tömör István polgármester
Felelős:
Határidő: azonnal

26.

VECZÁN PÉTER ÉS RÁCZ GÁBOR KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK VAK BOTTYÁN STRANDRA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság 1 igen és 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással nem javasolja a
kitelepülési szándék támogatását a Képviselő-testületnek. (A kerítés megbontását
egyhangúlag nem javasolták.)
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslattal egyetért azzal, hogy a határidő: azonnal; kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
265/2014. (V. 29.) határozata
Veczán Péter és Rácz Gábor kérelme ügyében
1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Veczán Péter és Rácz Gábor
(2071 Páty, Elvira krt. 24.) vállalkozóknak a Vak Bottyán strandon 15-20 m2 területbérletre
vonatkozó kérelmét elutasítja.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős:
Határidő:

Tömör István polgármester
azonnal
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27.

POPTIM KFT KITELEPÜLÉSI SZÁNDÉK VAK BOTTYÁN STRANDRA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság 2 igen szavazattal és 3 tartózkodással nem javasolja a kitelepülési
szándék támogatását a Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslattal egyetért azzal, hogy a határidő: azonnal; kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
266/2014. (V. 29.) határozata
POPTIM Kft. kérelme ügyében
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete a POPTIM Kft (1031 Budapest,
Nimród u. 2.) Vak Bottyán strandon 4 m2 területbérletre vonatkozó kérelmét elutasítja.
2. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős:
Határidő:

28.

Tömör István polgármester
azonnal

KORONCZAI JÁNOS VÍZI BICIKLI KÖLCSÖNZŐ ÜZEMELTETŐ KÉRELME
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság és a Részönkormányzat egyhangú igen szavazattal javasolta támogatni
a kérelmet a Képviselő-testületnek.
Tömör István polgármester:
Aki a bizottsági javaslattal egyetért azzal, hogy a határidő: azonnal; kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
267/2014. (V. 29.) határozata
Koronczai János kérelme ügyében
1. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyt ad a Koronczai János (8175
Balatonfűzfő, Zombor u. 21.) kérelmének, és a bérleti díjat
a) a Vak Bottyán strand esetében 600.000.- Ft/szezon (2014. 06. 01 –
2014. 08. 31.)
b) a Bercsényi strand esetében 450.000.- Ft/szezon (2014. 06. 01 – 2014.
08. 31.)
c) összegben állapítja meg.
2. Felhatalmazza Tömör István polgármestert a területbérleti megállapodás aláírására.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról az érintettet értesítse.
Felelős:
Határidő:

29.

Tömör István polgármester
azonnal

REFORMÁTUS

GYÜLEKEZET

KÁNTORA

ÁLTAL

SZERVEZETT

ZENÉS

ÁHÍTAT

SOROZATRENDEZVÉNY TÁMOGATÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság javasolja a 200.000.- Ft összegre vonatkozó kérelem támogatását a
tartalékkeret terhére.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
268/2014. (V. 29.) határozata
Református gyülekezet rendezvénysorozat támogatásáról
1. A Képviselő-testület a helyi református gyülekezet zenetanárának kérelmében foglaltaknak
helyt ad.
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2. A 2014. nyári szezonban tartandó zenés áhítat rendezvénysorozaton felmerülő költségeket,
a megtartásával kapcsolatos kiadásokat a Balatonkenesei Református Egyházközség részére
támogatja 200.000.- Ft erejéig az általános tartalékkeret terhére.
3. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő:
Felelős:

30.

2014. június 10.
Tömör István polgármester

KELET-BALATONI BORREND SZENT ORBÁN SZOBOR KIHELYEZÉSI SZÁNDÉK
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság részéről a javasolt helyszínek közül a Bakó Liget kapott többségi igen
szavazatot.
Miklós Péter képviselő:
Az előterjesztésben nem volt egyértelműen leírva, hogy nem ők javasolták a három helyet, hanem
ők konkrétan a Béri Balogh Ádám térre kérték.
Sörédi Györgyné képviselő:
Győrfi Károly kéri, hogy az egyes pontot támogassuk, mert a borrend tagjai a Béri Balogh Ádám
térre szeretnék. Három méter magas a szobor, ezért egy nagyobb téren érvényesülne. Mivel Szent
Orbánról van szó, a templom közelsége sem hátrányos. A műszaki csoport tagjai megnézték, nem
zavar semmilyen vezetéket sem az elhelyezés.
Tömör István polgármester:
A határozattervezet így szól: Aki a Béri Balogh Ádám téren támogatja a Szent Orbán szobor
felállítását, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
269/2014. (V. 29.) határozata
Kelet-Balatoni Borrend részére szobor kihelyezés engedélyezéséről
1. A Képviselő-testület a Kelet-Balatoni Borrend által kezdeményezett „Szent Orbán” szobor
kihelyezését támogatja a Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér helyszínre.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
folyamatos
Felelős:
Tömör István polgármester
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Tömör István polgármester 20,08 órától szünetet rendel el.
A szünetet követően a Képviselő-testület 20,35 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 7 fő képviselő, az ülés határozatképes.

31.

BAHART RÉSZVÉNY VÉTELI AJÁNLAT - BALATONVILÁGOS
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag nem javasolta a részvény vásárlás támogatását a
Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
270/2014. (V. 29.) határozata
BAHART részvény vételi felajánlásáról
1. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata
tulajdonában lévő Balatoni Hajózási Zrt. részvényre vonatkozó vételi ajánlattal nem kíván
élni.
2. Felkéri Tömör István
Polgármesterét értesítse.
Határidő:
Felelős:

32.

polgármestert,

hogy

a

döntésről

Balatonvilágos

Község

értesítésre: 2014. június 15.
Tömör István polgármester

KELET-BALATONI TÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁS

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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BIZOTTSÁGI JAVASLATOK:
A Pénzügyi Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal javasolta a társulási megállapodás
módosításának elfogadását a Képviselő-testületnek.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
271/2014. (V. 29.) határozata
KBT társulási megállapodás módosításáról
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása társulási megállapodásának – a határozat
mellékletét képező – 2. számú módosításával egyetért.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás
módosítását – a társult önkormányzatok társulási megállapodás 2. számú módosítását
jóváhagyó határozata birtokában – aláírja.
3.) A képviselő-testület felkéri a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó hivatal jegyzőjét, hogy
a Társulási megállapodás módosítását 2014. június 20-ig küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatalnak.
Felelős:
Tömör István polgármester
Hivatali felelős: dr. Nánássy Elek jegyző
Határidő:
2014. június 15.

33.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Miklós Péter képviselő:
Szóban és írásban többször elküldtem a kérdéseimet, amire a választ én nem tartottam
elfogadhatónak, mert csak egy hosszabb kimutatás volt az állami normatíván felül hozzátett
összegekről. Ha itt ülnék a Hivatalban, és ennyi idő után már réges-rég kimutatást készítettem
volna, ki mennyit keres és miért volt ennyivel több 2013-ban és miért van ez a különbség – de nincs
válasz a kérdésre, ezért nem tudom elfogadni.
Tömör István polgármester:
Aki a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja, igennel szavaz.
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Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással
NEM ALKOTTA MEG ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
3/2013. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

34.

AZ

ÖNKORMÁNYZAT

2013.

ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

SZÓLÓ

ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodással
NEM ALKOTTA MEG ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉT

Az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról.

35.

A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 14/2010. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
MEGALKOTTA

8/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendeletét
A helyi szociális ellátásokról szóló
14/2010. (IV 30.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról.
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36.

„CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ

RENDSZER

REKONSTRUKCIÓJA

VÁLLALKOZÁSI

SZERZŐDÉS

KERETÉBEN” TÁRGYÁBAN ÚJ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS INDÍTÁSA

Előadó:

Tömör István
polgármester

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Itt van világosan leírva, hogy rosszul írtátok ki, nem írhattátok volna ki először a meghívásos
eljárást, hanem nyíltat kellett volna. A közbeszerzési tanácsadó határozata meg, nem mi. Rosszul
végezte a feladatát.
Tömör István polgármester:
A tervezői költségbecslés volt az alapja, az alapján az eljárás jól lett kiírva, ám a megkapott
ajánlatok jóval magasabbak voltak a 150 M Ft-nál, ez alapján írja a Közreműködő Szervezet azt,
hogy nem volt jó a tervezői költségbecslés, tehát az ajánlatkérő nem jól állapította meg a beruházás
összegét, így nem jól volt kiírva az eljárás.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Amikor kiderült, hogy a becsült érték meghaladta a 150 millió forintot, akkor azonnal jelezte a
közbeszerzési tanácsadó, addig nem tudta senki sem.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
A hivatal a hibás és a közbeszerzési tanácsadó. Leírják, hogy az ajánlatkérő rossz ajánlatot kért.
Miklós Péter képviselő:
Itt volt a hölgy, aki azt mondta, hogy egybe kell számítani, így jön ki a 154 millió. Három - négy
közbeszerzési tanácsadó pedig azt állítja, hogy ez így nem jó, nem így csinálják.
Sörédi Györgyné képviselő:
Nincs más lehetőségünk, minthogy a törvényes úton járni. Új és nyílt eljárást kell kiírni.
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Az nem tud megvalósulni, az még három hónap. Szeptemberben szétválik a két település, ennyi.
Miklós Péter képviselő:
Nem tudunk közbeszerzési tanácsadót választani, mert kértünk ajánlatot, de kizárólag meghívásos
eljárásra volt kiírva. Elvárja a polgármester, hogy a Képviselő-testület vállalja fel, hogy a nyílt vagy
a meghívásos közbeszerzési eljárás. Nyílt eljárásra egy darab ajánlat nincs.
Tömör István polgármester:
Mert a Képviselő-testület úgy döntött, hogy ne nyílt eljárásra kérjünk.
Az anyag utolsó oldalán kéri a véleményt a KDRFÜ 7 napon belül – mit javasoltok?
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Miklós Péter képviselő:
Elvállalom, hogy leírom, miért hoztuk azokat a határozatokat, amiket hoztunk, ez lehet egy
észrevétel a KDRFÜ felé, 7 napon belül elküldhetjük. Egyébként nyílt eljárásra is lehet be ajánlatot
kérni, ha az a kérés.
Lengyel János képviselő:
Összegzés után úgy döntöttünk, hogy a Mór és Társa Kft válasszuk. Ez hiányzik az anyagból. A
következményeket is latolgatják, - és ez közrejátszana ebben, ez a véleményem.
Tömör István polgármester: Hogy miért nincs benne, azt nem tudom.
Miklós Péter képviselő:
Hiába hoztunk erről határozatot, szerintem innen a KDRFÜ felé az nem került elküldésre.
Javaslom, hogy kérjünk be árajánlatot a meghívásos ajánlattévőktől plusz a Pintérné Gyuricza
Ágnestől a nyílt közbeszerzési tanácsadás lefolytatására.
Tömör István polgármester:
A javaslat alapján a Best Kft-től, a Firmiter Bt-től, Békési Csaba vállalkozótól és a Conedis Pannónia
Kft-től kérünk be árajánlatokat az újonnan megindítandó közbeszerzési eljárás vonatkozásában
közbeszerzési tanácsadásra. Aki ezzel egyetért, igennel szavaz. Név szerinti szavazást kérnék.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Név szerinti szavazás szerint:
Vatics Erzsébet képviselő:
nem szavazat
Kurucz Henrietta képviselő:
igen szavazat
Sörédi Györgyné képviselő:
igen szavazat
Varga Zsuzsanna alpolgármester: igen szavazat
Lengyel János képviselő:
igen szavazat
Miklós Péter képviselő:
igen szavazat
Tömör István polgármester:
igen szavazat
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
272/2014. (V. 29.) határozata
„Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyában
ajánlatkérés nyílt eljárásra vonatkozó közbeszerzési tanácsadás lefolytatására
1. A Képviselő-testület a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú újonnan megindítandó közbeszerzési eljárás vonatkozásában
közbeszerzési tanácsadásra árajánlatokat kér be az alábbiaktól:
Best Kft. 8200 Veszprém, Stadion köz 5.
Firmiter Bt. 8230 Balatonfüred, Móricz Zs. u.
Békési Csaba Papkeszi, Hársfa u. 42.
Conedis Pannónia Kft 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős:
Tömör István polgármester
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Tömör István polgármester:
Elhangzott egy javaslat arra vonatkozóan is, hogy levelet írunk a pályázattal kapcsolatban. Az
előkészítést követően június 4-én szerdán 17 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze
ezzel a napirendi ponttal. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
273/2014. (V. 29.) határozata
„Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében” tárgyában
rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívásáról
1. A Képviselő-testület a „Csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú pályázattal kapcsolatban, véleményét tartalmazó levelet
fogalmaz meg a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség felé, mely levél
tartalmának egyeztetését 2014. június 4. napján 18 órai kezdettel tartandó rendkívüli
képviselő-testületi ülésen kívánja megtenni.
2. A levél tartalmának előkészítésével megbízza Miklós Péter képviselőt.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a rendkívüli képviselő-testületi ülés
összehívásáról gondoskodjon.
Határidő: 2014. június 3.
Felelős: Tömör István polgármester
Miklós Péter képviselő

NAPIRENDEN KÍVÜLI JAVASLAT:
Tömör István polgármester:
Pedagógus nap következik, kérdezném a Képviselő-testületet, hogy az óvodai, iskolai
pedagógusainkra kívánunk-e szánni egy bizonyos összeget ez alkalomból? Javasolnám, hogy egy
vendéglátóhelyre hívjuk meg őket. Egy összegkeretet szeretném, ha megszavaznánk, kb. 200 – 250
E Ft keret megfelelő. Aki támogatja, hogy a pedagógus napot 250.000.- Ft-tal támogassuk az
általános tartalék keret terhére, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
274/2014. (V. 29.) határozata
Pedagógus napi program támogatásáról
1. A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményeinek pedagógusai megvendégelése
céljából 250.000.- Ft összegű támogatást nyújt az Önkormányzat 2014. évi költségvetése
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általános tartalékának terhére.
2. Megbízza Tömör István polgármestert a szükséges intézkedések megtételével.
Felelős:

Tömör István polgármester
Vágnerné Nagy Tímea pénzügyi csoportvezető
Határidő: azonnal

37.

BALATONAKARATTYA, ISKOLA UTCAI KÖZÖSSÉGI HÁZ FELÚJÍTÁSA
Előadó:

Tömör István
polgármester

(Szóbeli előterjesztés.)
Kérdések, hozzászólások, javaslatok:
Vatics Erzsébet településstratégiai tanácsnok:
Készült egy költségvetés a teljes összegre, kérem, hogy a Városgondnokságnak a fennmaradó
munkákra adjunk át pénzt és saját beruházásban a kivitelezővel párhuzamosan végezzék el a
munkálatokat, valamint tervezői művezetést kérjünk.
Miklós Péter képviselő:
A Városgondnokság mérje fel, mire van szükség, de most összeget nem kellene meghatározni.
Tömör István polgármester:
Tehát a Városgondnokság mérje fel az első költségvetés alapján (mellékelve: Erdélyi Ép Kft. által
készített, jelen napirendhez csatolt) a lebonyolítási költségeit és a kivitelezésnél kérjünk tervezői
művezetést. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének
275/2014. (V. 29.) határozata
Balatonakarattya, Iskola u. 7. közösségi ház felújítási munkálatairól
1. A Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy a jelen határozat mellékletét
képező, a Balatonakarattya, Iskola u. 7. szám alatti Közösségi Ház felújítási munkálatairól
az Erdélyi-Ép. Kft (8174 Balatonkenese, Fő u. 98) által készített költségvetés alapján mérje
fel a felújítási munkák lebonyolítási költségeit.
2. A Képviselő-testület a munkálatok kivitelezésénél tervezői művezetést kér.
3. Megbízza Tömör István polgármestert, hogy a határozatról a Városgondnokság vezetőjét
értesítse.
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Határidő:
Felelős:

azonnal
Tömör István polgármester
Kelemen Zoltán Városgondnokság vezető

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Tömör István polgármester a nyílt képviselő-testületi ülést 21,25 órakor bezárta, majd szünetet
rendelt el.
A szünetet követően a Képviselő-testület 21,40 órától zárt ülés keretében folytatja munkáját.

k. m. f.

Tömör István
polgármester

dr. Nánássy Elek
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Varga Zsuzsanna
alpolgármester

Vatics Erzsébet
településstratégiai tanácsnok

45

