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I.
N A P I R E N D

jegyző
főosztályvezető VMKH

E L Ő T T :

Udvardy Gábor BART elnök köszönti a megjelenteket, külön köszönti dr. Mikulási Erzsébet
főosztályvezető asszonyt. Megállapítja, hogy a 7 fő településrészi önkormányzat tag közül 6 fő
jelen van, így az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Udvardy Gábor BART elnök ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek
megtárgyalására. (helyesbítve a második napirendet, mivel a meghívóban egy betű elírás történt:
„A BART megalakulásától hozott önkormányzati döntésekkel kapcsolatos egyetértési jog
gyakorlása”.)
Farkas Sándor BART tag:
Kérném felvenni harmadik napirendként a településrészt érintő és lejárt idejű határozatokról szóló
előterjesztésemet, melyet előzőleg megküldtem.
Lengyel János BART tag: A vegyes ügyek keretében nem tudjuk ezt tárgyalni?
Udvardy Gábor BART elnök kérdezi, hogy ki ért egyet azzal, hogy a meghívóban szereplő
napirendeket egészítsék ki negyedikként a „Településrészt érintő lejárt határidejű döntések”
napirenddel?
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
meghozta a következő határozatot:
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Balatonakarattyai Részönkormányzat
11/2013. (V. 08.) határozata
A BART testülete 2013. május 6. napi ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza
meg:
1.

BART ügyrendjének elfogadása
Előadó:

2.

Udvardy Gábor elnök

A BART megalakulásáról hozott önkormányzati döntésekkel kapcsolatos egyetértési jog
gyakorlása
Előadó:

Udvardy Gábor elnök

3.

Vegyes ügyek
Előadó:
Udvardy Gábor elnök

4.

Településrészt érintő lejárt határidejű döntések
Előadó: Udvardy Gábor elnök

Udvardy Gábor BART elnök ezt követően javaslatot tesz jegyzőkönyv hitelesítőnek Farkas
Sándor Részönkormányzati tag személyében.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 5 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
12/2013. (V. 08.) határozata
A BART testülete a 2013. május 8. napján megtartott ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére
Farkas Sándor BART tagot jelöli ki.

II.
NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.

BART ügyrendjének elfogadása
Előadó:

Udvardy Gábor elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
dr. Nánássy Elek jegyző:
Írásban az ügyrend tervezethez megtett észrevételeimet még egy észrevétellel még kiegészíteném:
A BART határozatképességéhez elegendő négy fő, álláspontom, hogy öt főt nem határozhat meg a
BART, mert a jogszabályok előírják a határozatképességet. De javaslom, kezdjük az első
észrevétellel: aggályosnak tartom, hogy az I. 1. pontban meghatározza a BART az illetékességi
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területét. Javaslom, vegyük ki az ügyrendből, mert illetékességi területről még nem beszélhetünk.
Nem csak akarattyai, hanem kenesei vagyonügyekben is egyetértési joga van a BART-nak, ezért ez
felesleges.
Udvardy Gábor BART elnök:
Ugyanezen a helyen hallottuk már korábban, hogy Keneséhez a BART-nak nincs köze, ezért
javaslom, hogy próbáljuk meg egzakt módon pontosítani, mert eddig teljesen ellentétes volt, eddig
az volt az álláspont, hogy nem kell gyakorolni kenesei ügyekben az egyetértést.
Pokornik István BART tag:
Az illetékességi területnek benne kell-e lenni az ügyrendben? Mert ha igen, akkor csak az lehet
benne, ami az előkészítő bizottság anyagában van.
Farkas Sándor BART tag:
Magánvéleményem, hogy benne kell lenni az illetékességi területnek az ügyrendben, 2014-ig
nekünk az alapján kell továbbdolgoznunk, ami területen lévő lakosság a hozzájárulását adta, és
ami a leválási anyagban szerepel. Ez számomra teljesen evidens.
Vatics Erzsébet BART tag:
Jegyző úrral értek egyet azzal kapcsolatban, hogy az öt fő nem helyesen szerepel a minősített
többséggel kapcsolatban, mert a hét főnél négy fő már minősített többség - de van nekünk itt
segítségünk, főosztályvezető asszony. Az egyetértési jog gyakorlásánál azzal értek egyet, hogy
egész Kenese és Akarattya területére értendő az egyetértési jog gyakorlása, mert amíg még
megosztás nem történt, - hiába a megjelölt határvonal – az egyetértési jog gyakorlása a
költségvetésnél, vagy az ingó vagyonnál is, mindenben egyetértési jogot gyakorol a BART.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Kiegészíteném, hogy ráadásul a külterületi határvonal még nem is fix.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
A jegyző úr által aggályosnak tartott illetékességi terület meghatározásával kapcsolatban elnök úr
kérdésére válaszolva: településrészt érintő településrendezési kérdés, településrészt érintő
önkormányzati vagyon: a településrészt érintő önkormányzati vagyont tágan értelmezem. Egész
Balatonkenesére hozott döntés kihathat Balatonakarattyára, - nem minden esetben természetesen,
de pl. az is, ha lakást adnak bérbe és az is, ha Kenese hitelt vesz fel. Megkap a településrészi
önkormányzat minden kérdést, és véleményt mond róla. Megérkezik a jegyzőkönyv a
Kormányhivatalba, és megnézi, hogy az ő álláspontja szerint az a bizonyos vagyont érintő kérdés
érinti-e a Részönkormányzatot. Egész Kenesére vonatkozó vagyoni kérdések döntő részben ki
fognak hatni a Részönkormányzatra. Maga az ügyrend visszautal arra, hogy „településrész”. Ha
nem határozzuk meg az illetékességi területet, akkor ebből mindig vita lesz. Nem látom okát, hogy
miért ne legyen meghatározva. Ez egy későbbi vitát kizáró biztonsági ok, amikor majd az egyes
vagyoni kérdéseknél fog vita folyni, akkor ez egy jó mankó lesz.
Dr. Nánássy Elek jegyző:
Ha kenesei ingatlan eladásához is szükséges a BART egyetértése, akkor mi értelme van
leszabályozni a határt? Álláspontom, hogy az előző önkormányzati választásokon ez a település
létrehozott egy Képviselő-testületet, polgármestert választottak meg, aki legitimációval
rendelkezik. Nem tudom tágan értelmezni az egyetértési jogot, mert minden egyes döntést
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negligálhat a BART. Az önkormányzatot érintő kérdések az egész települést érintik, akik
megválasztották a képviselő-testületi tagokat. Balatonakarattyán volt egy falugyűlés, ahol létrejött
egy testület közfelkiáltással, az átalakult Részönkormányzattá, és most minden egyes
önkormányzati döntést negligálhat ez a testület.
Dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Vagyonról beszélünk, abba beletartozik az üzleti vagyon, a pénzeszköz stb. Túlzónak tartom, és
nem hiszem, hogy minden egyes önkormányzati döntést negligálna a BART. Ezért van a
Kormányhivatal szűrője. Lehet, hogy a BART azt fogja valamire mondani, hogy nem szükséges az
egyetértése, azt lehet, hogy a Kormányhivatal felülbírálja, - vagy fordítva.
Ránky Péter BART tag:
Feltételes kijelentés a „negligálhat”, minden egyet nem értést indokolnunk kell, nem lehet „csak
azért is játszani”. Ha nem komoly az indoklás, akkor a Kormányhivatal el fogja dönteni a kérdést.
Udvardy Gábor BART elnök:
Meg szeretném jegyezni jegyző úrtól elhangzottakkal kapcsolatban, hogy a falugyűlés nem volt
törvénytelen, és mindenkinek elkértük a személyi igazolványát. A második megjegyzésem pedig
az lenne, hogy a meg nem hozott döntésekért ne legyünk számon kérve. Nekünk számonkérési
jogunk van, mert - jegyző úr, te akadályoztad a munkát, hogy mindenhova írtál, ment volna
folyamatában és nem jutottunk volna idáig. Ezért kértük főosztályvezető asszony jelenlétét, hogy
tisztán lássunk, és hogy megalkothassuk az ügyrendet.
Farkas Sándor BART tag:
Úgy hangzott el jegyző úrtól, hogy megkérdőjelezhető a falugyűlés, de én is elmondanám, hogy
ellenőrizve voltak a lakosok. Úgy gondolom, hogy a leválási folyamatnál, ami eljutott a
Köztársasági Elnöki aláírásig, - ilyet mondani nem elegáns. Másrészt pedig ügyrendet is mi raktuk
össze, hogy mi dolgozni tudjunk, - pedig azt mondták, hogy a hivatal kiszolgál bennünket.
Javaslom, menjünk végig rajta, és dolgozzunk is.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Én azt mondtam, hogy egészen más az önkormányzási joggal felruházott lakosoknak egy
választási bizottság előtt zajló választása, és ott egy Képviselő-testület létrehozása. Az ő
legitimációjukat, az ő döntésüket, az ő működésüket nem negligálhatja egy – ugyancsak legitimen
létrejött testület. Nem mondtam, hogy nem legitim a Részönkormányzat. De maga a Képviselőtestület az önkormányzati jogok letéteményese, a választópolgárok általuk gyakorolják a helyi
önkormányzás jogát. Magánvéleményem, hogy ilyen széles körben nem negligálhat a
Részönkormányzat. De most már én is azt javaslom, hogy dolgozzunk tovább.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Ha még egy gondolatot megengednek ezzel kapcsolatban: a Részönkormányzat legitim - kétséget
kizárólag. Az egyetértési jog gyakorlása nem jelent negligálást. A törvény általi felhatalmazása
alapján, a törvényben kapott jogával, hatáskörével él. Nem tartom szerencsésnek ezt a rossz szájízű
szó használatát.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Második észrevételem a függelékkel kapcsolatban volt, mivel a hatályos SZMSZ-ben is így van,
hogy a tagok neve a függelékben szerepel.
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dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Jogilag az a jó válasz, hogy az SZMSZ egy rendelet, a rendeletnek a melléklet a része, a függelék
nem része. Minden változó adatot beletesznek a rendelet mellékletébe. Ez az ügyrend nem
jogszabály és egy sokkal kisebb dolog, mint az SZMSZ, ha változás történik, így is, úgy is hozzá
kell nyúlni, tehát maradhat ez így.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Értem, jó, rendben. Az ügyrend II. 1. pontjához tartozó észrevételem: a BART feladatát és jogkörét
a Mötv. 98. § (7) bekezdése tartalmazza, nem szerencsés azt sem megismételni, sem átfogalmazva
szerepeltetni az ügyrendben.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Ezzel pedig azért nem értek egyet, mert rendkívül szűkszavú az Mötv. Az egyetértési jogot írja le,
ha államtitkár asszony állásfoglalását megnézzük: ha a Képviselő-testületnek volna az feladata,
hogy megmondja, hogy milyen hatásköröket ad a BART-nak. Ha nem ad, akkor marad ennyi.
Amit most végig olvastam az nem rossz szerintem, maradjon.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Jó, rendben. A II. 6. ponthoz észrevételem: a nyilvántartások vezetése a Polgármesteri Hivatal
feladata, azokat kérésre a Polgármesteri Hivatal rendelkezésre bocsátja.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
A BART-nak is vannak külön ügyviteli feladatai, ha ellátja a Polgármesteri Hivatal, az más dolog.
Ha megkapja a BART a vagyonleltárt, akkor rendben van. Én nem tartom aggályosnak, hogy a
településrészt érintő teljes vagyonleltárt kapja meg. Az összeállítást jelentheti azt, megkéri a
Polgármesteri Hivatalt, hogy adja át.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Kértünk földhivatali könyvet, kataszteri nyilvántartást a döntés alapján, ami született a határról, 30
napon belül meg tudjuk tenni az átadást, folyamatban van.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Ha ezt megkapják a Polgármesteri Hivataltól, átnézik, ellenőrzik, azt mondják, hogy rendben van,
- belefér a mondatba véleményem szerint.
Farkas Sándor BART tag:
Köszönjük, hogy megállapította főosztályvezető asszony, hogy igen, a BART-nak is vagy ügyviteli
feladata, amit saját magának kell ellátnia. (Ahogy a leválási anyagot sem a Polgármesteri Hivatal
rakta össze.) Amíg 2014-ig eljutunk, addig folyamatosan van ügyviteli feladata a BART-nak, mert
bizonyos feladatokat – nem a nem tudása miatt, hanem a helyzetéből adódóan nem láthat el a
Hivatal.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Formai észrevételem: az V. fejezetben a jegyzőkönyvről szóló rendelkezések között a jegyzőkönyv
elkészítésére meghatározott három nap kivitelezhetetlen. A jegyzőkönyvet a BART elnökének
kötelező aláírnia.
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dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Az elnökének és egy tagjának kell aláírnia a jegyzőkönyvet.
Farkas Sándor BART tag:
A három nappal kapcsolatban: tudom, hogy nagyon rövid, de projektekkel foglalkozunk, ahol a
határidők rövidek. Szerencsés lenne, ha az adott határozatokkal kapcsolatban ott lenne a BART
egyetértése, vagy egyet nem értése. A mi jegyzőkönyvünkre csak két napot írtunk. Szeretnénk, ha
15 napon belül a BART által véleményezett jegyzőkönyv kerülne a Kormányhivatalhoz.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Nincs összefüggésben egymással a képviselő-testületi jegyzőkönyv Kormányhivatalba érkezése
azzal, hogy abba a 15 napba férjen bele a BART egyetértése. Nem tudunk három napot vállalni.
Farkas Sándor BART tag:
A Képviselő-testület azért hoz határozatot, mert valamit el szeretnének érni. Ha rövid a határidő,
hogy lehet az egyetértési jogot gyakorolni? - Ezzel elhúzzák az ügyet, például, hogy a MÁV
helyreállítás megtörténhessen.
Vatics Erzsébet BART tag:
Úgy gondolom, hogy a jegyzőkönyv elkészítése a 22 fős hivatali apparátussal másnap teljesíthető.
Szervezés kérdése, hogy másnap meglegyen, ez jegyzőúr kompetenciája. Eddigi tapasztalatom
alapján mondom ezt, csak a jegyző úrnak kellene utasításba adni. A három nap - úgy gondolom,
sok is.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A határozatok megfogalmazásával együtt, stb., a jegyzőkönyv 10 nap alatt elkészül, 5 nap marad a
hitelesítésre.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Úgy kellene meghatározni, hogy jegyző úrnak vállalható legyen a határidő.
dr. Nánássy Elek jegyző: 10 nap a vállalható.
Farkas Sándor BART tag:
Az, hogy telefonon értesítenek, hogy be lehet fáradni hitelesíteni, az vitára ad okot. Ezt próbáltuk
kezelni, - miért nem lehet, hogy hitelestésre megkapjuk PDF formátumban elektronikus úton, hogy
elolvassuk otthon? Szeretnénk racionálisan kezelni ezt a dolgot, hogy a hitelesítő ne a tízedik
napon kapja meg, hanem kapja meg három nap alatt. Csak a lényegre próbálok rávilágítani, hogy
sok olyan határozat van, aminek van határideje, és amíg a mi egyetértésünk nincs meg rá, addig
nem lehet elindítani az ügyet, így kicsúszunk a határidőkből. Folyamatosan bukunk el határidők
miatt dolgokat.
Vatics Erzsébet BART tag:
Beszélgettünk és egy kompromisszumos megoldást javasolt főosztályvezető asszony: legyen 8 nap,
azon belül működhet, de a határidős dolgoknál úgy gondolom, hogy a BART-ból is legalább a
négy ember azonnal össze tud jönni ülésezni.
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Farkas Sándor BART tag:
Az egyetértési jog gyakorlásához jegyzőkönyvet kapunk, erről volt szó. A jegyzőkönyv
kézhezvételét követően tudunk egyetértési akciót indítani. Vannak rendkívüli esetek Kenesén és
Akarattyán is, ami jó lenne, ha azonnal végrehajtható lenne. De ha nincs meg, nem kapjuk meg,
akkor nem tudjuk gyakorolni.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A határozatot akkor adjuk ki, ha én, és a két hitelesítő aláírja, és az fog belekerülni a
jegyzőkönyvbe.
Farkas Sándor BART tag: Ami „fix”, azzal szeretnénk egyetérteni.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
A határozatokat és a rendeleteket kapja meg a BART, ez a második oldalon van. Az egyetértési
jogot előzetesen az előterjesztés és a határozati javaslatról gyakorolja, a határozatokról utólagosan.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Eredeti formájában működőképesnek tartom a határozatot, amit a BART április 5-én Akarattyán
elfogadott.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Előzetes egyetértésnél az előterjesztést, határozati javaslatot, utólagosnál a határozatot és
rendeletet kapja meg a BART, ez alapján dönt. A jegyzőkönyvet kapja meg, de nem az egyetértési
jog gyakorlása érdekében. A harmadik oldal aljáról „az egyetértési jog gyakorlása érdekében”
szövegrész kikerül, így korrigáljuk.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A testületi ülésen született határozatokat és rendeleteket 5 munkanapon belül adom át a BARTnak. Az Akarattyán meghozott 6/2013. (IV. 05.) számú határozatot beépíteném „az egyetértési jog
gyakorlása” fejezetbe.
Pokornik István BART tag:
Ha a BART ülés összehívására 3 nap lenne a határidő, akkor – kiszámolva azzal, hogy a testületi
ülés csütörtökön van általában, ott van 5 munkanap, akkor a 3 nappal hétvére esne a BART ülése.
Javaslom, hogy 3 munkanap legyen meghatározva.
Farkas Sándor BART tag:
Akarattyán elhangzott többször, hogy nem településrészt érintő napirendi pontokat akarjuk
megkapni, és nem így került bele az írásos anyagba, ezért nem hitelesítettem a hivatkozott
határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Le van írva a továbbiakban, hogy „megküld továbbá minden érdemi döntést, ami a képviselőtestületi ülésen elfogadásra került”.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
A BART 6/2013. határozatát módosítja, 8. pontjában: 3 munkanapon belül, a 9. pontban: a 3
munkanapra módosítja, és hogy a BART elnöke írásban értesíti a polgármesteren keresztül a
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Képviselő-testületet.
dr. Nánássy Elek jegyző: Kérdésesnek tartom még a BART határozat 10. pontját.
Vatics Erzsébet BART tag: Javaslom, helyezzük hatályon kívül a 10. pontot.
Udvardy Gábor BART elnök:
Javaslom, foglaljuk össze az említett határozat módosításokat. Aki elfogadja a 6/2013. (IV. 05.)
számú BART határozat 8. pontjában a 3 nap 3 munkanapra történő módosítást, kézfeltartással
szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
13/2013. (V. 08.) határozata

A Balatonakarattyai Részönkormányzat Testülete 2013. április 5. napján tartott ülésén
meghozott 6/2013. (IV. 05.) számú határozatának 8. pontját az alábbiak szerint módosítja.
„8. Az elnök a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belülre összehívja az általa javasolt
napirendekkel az ülést.”

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki elfogadja a 6/2013. (IV. 05.) számú BART határozat a 9. pontban szereplő 3 nap 3 munkanapra
történő módosítását, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
14/2013. (V. 08.) határozata
A Balatonakarattyai Részönkormányzat Testülete 2013. április 5. napján tartott ülésén
meghozott 6/2013. (IV. 05.) számú határozatának 9. pontját az alábbiak szerint módosítja.
„A BART ülését követő 3 munkanapon belül a BART elnöke írásban tájékoztatja a
polgármesteren keresztül a Képviselő-testületet a tárgyban született határozatokról (a
határozatokkal való egyetértésről, vagy egyet nem értésről). Az egyet nem értést
indoklással látja el.”
Udvardy Gábor BART elnök:
Aki egyetért azzal, hogy a 6/2013. (IV. 05.) BART határozat 10. pontját hatályon kívül helyezzük,
kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
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Balatonakarattyai Részönkormányzat
15/2013. (V. 08.) határozata
A Balatonakarattyai Részönkormányzat Testülete 2013. április 5. napján tartott ülésén
meghozott 6/2013. (IV. 05.) számú határozatának 10. pontját hatályon kívül helyezi.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 6/2012. (IV. 05.) BART határozat módosítását elfogadja a már megszavazott módosításokkal
kiegészítve, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
16/2013. (V. 08.) határozata
A Balatonakarattyai Részönkormányzat Testülete 2013. április 5. napján tartott ülésén
meghozott 6/2013. (IV. 05.) számú határozatának módosítását az alábbi egységes
szerkezetben fogadja el:
1. A bizottságoknak történő megküldéssel egy időben a BART minden tagjának is megküldi a
Polgármesteri Hivatal a képviselő-testületi ülések összes napirendi pontjainak anyagát.
2. A BART elnöke meghívót küld a BART tagjainak legkésőbb a részönkormányzati ülést
megelőző napon az általa napirendi pontra javasolt pontokkal.
3. A napirendi pontokkal kapcsolatban a BART véleményt alkot.
4. A véleményét legkésőbb a képviselő-testületi ülés napján délig benyújtja a polgármesteri
hivatalba.
5. A képviselő-testületi ülésen legalább 1 fő BART tag (elnök vagy általa delegált személy)
részt vesz.
6. A képviselő-testületi ülésen a BART véleményét a küldött személy szóban még
kiegészítheti az előterjesztést.
7. A képviselő-testületi ülést követő 5 munkanapon belül az (Mötv. alapján biztosított)
egyetértési jog gyakorlására a településrészt érintő napirendi pontoknak az előterjesztését,
határozatát, a tárgyalás lényegéről készült dokumentumot a Polgármesteri Hivatal a BART
elnöke részére megküldi. Megküld továbbá minden érdemi döntést, ami a képviselőtestületi ülésen elfogadásra került.
8. Az elnök a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belülre összehívja az általa javasolt
napirendekkel az ülést.
9. A BART ülését követő 3 munkanapon belül a BART elnöke írásban tájékoztatja a
polgármesteren keresztül a Képviselő-testületet a tárgyban született határozatokról (a
határozatokkal való egyetértésről, vagy egyet nem értésről). Az egyet nem értést
indoklással látja el.
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dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Javasolnám az ügyrend III. fejezetébe beleépíteni a már módosított 6/2013. (IV. 05.) határozatot úgy,
hogy 1-es 2-es pont megmarad, és lesz egy 3-tól 10-es pontig a határozat pontjai, tehát az egész
határozat beemelésre kerül, és az ügyrend eredeti 3-as pontja lesz a 12-es pont.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A „levelezés dokumentálás” rész 3. pontjához volt észrevételem még, hogy: a BART működése
kapcsán keletkezett dokumentumok eredeti példányait a Polgármesteri Hivatalnak kell tárolnia és
kezelnie az irattári szabályzatnak megfelelően, ez nem zárja ki, hogy bármelyik tag a
dokumentációból másolati példányt hitelesítve megkapjon, de irattározási tevékenységet BART
tag nem folytathat, adatokat hivatalosan nem kezelhet, és nem tárolhat.
Farkas Sándor BART tag:
Ragaszkodnék házi dokumentáláshoz. A leválási hivatalos anyaga is nálam van és nem a kenesei
Polgármesteri Hivatalban.
dr. Nánássy Elek jegyző:
A Polgármesteri Hivatalban minden egyes dokumentum eredetije meglesz, hivatalos helyről
megkeresés csak a Polgármesteri Hivatal felé történhet.
Ránky Péter BART tag:
Egyébként is átkerülnek a határozatok, jegyzőkönyvek az akarattyai könyvtárba, ezeknek is ott
lenne a helye véleményem szerint.
Farkas Sándor BART tag:
Kicsit aggályosnak tartom, hogy minden itt van, itt kezelik, holott a BART nem kap meg olyan
dokumentumokat, amik keményen érintik a BART-ot, így az elemi tájékoztatást sem kapjuk meg.
Udvardy Gábor BART elnök:
Van egy apparátus, ami véleményem szerint Kenese érdekeit szolgálja, - tudom, papíron Akarattya
érdekeit is, de kérdezem azt, hogy polgármester úrnak nincs egy tájékoztatási kötelezettsége
felénk?
dr. Nánássy Elek jegyző:
Kért polgármester úr állásfoglalást, amire államtitkár asszony írt választ, ami közérdekű adat.
Polgármester úr annak adja oda, akinek akarja. A hivatalos iratkezelést a BART nevében BART tag
nem végezhet. Hivatalos levelezés csak így folyhat, a dokumentumkezelésnek meg vannak a
szabályai.
Vatics Erzsébet BART tag:
Úgy gondolom, hogy minden érintett ügyirat másolatát a BART irodába kezelhetjük, a kezelése ott
folyjon. Kértem többször szóban, jegyzőkönyvben, élő képviselő-testületi határozat van arról, hogy
az a részönkormányzat irodája. Ez most mégsem működik, nincs berendezve, oda szeretnénk
elhelyezni minden BART-ot érintő iratot, levelezést ott szeretnénk kezelni. Kérdezném
főosztályvezető asszonytól, hogy ez mennyiben törvényes, vagy törvénysértő, ha egy képviselő kér
egy adatot, és jegyzőúr azt mondja rá, hogy 15 napon belül adja meg?
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dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH: 15 napon belül kell.
Lengyel János BART tag:
Ha polgármester úr felsőbb szervektől kér állásfoglalást, azoknak ír levelet, kellene tájékoztatnia a
Képviselő-testületet? Azért kérdem, mert ezek fontos dolgok.
dr. Mikulási Erzsébet főosztályvezető VMKH:
Engedélyt nem kell kérnie és az ő mérlegelése, hogy tájékoztatja-e a Képviselő-testületet.
Lengyel János BART tag:
Úgy gondolom, hogy amit lehet, őrizzünk meg mi is az utókornak, - egyetértek az Akarattyán
történő iratkezeléssel.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Javaslom, hogy ne a „kezeli” szó szerepeljen, hanem hogy tárolja. A „kezeli” szó kerüljön ki és az
irattár helyett dokumentumtár szóra cseréljük a 8. oldal 3. pontban megfogalmazottakat.
Udvardy Gábor BART elnök:
Javaslom, foglaljuk össze az ügyrend módosításait.
- Az ügyrend III. „A BART egyetértési joga” című fejezetének 2. pontja után szerepeltetjük a
6/2013. (IV: 05.) határozat elfogadott módosítását, majd az eredeti 3. pont lesz a 12-es.
- Az ügyrend IV. „Az egyetértési jog gyakorlása” című fejezetének 4. pontját az alábbiak
szerint módosítjuk: „4. Az Önkormányzat jegyzője a képviselő-testületi ülést követően
megküldi a BART Elnöke és Tagjai részére a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét.”
- Az ügyrend „A BART ülés vezetése” című fejezetének a./ pontját az alábbiak szerint
módosítjuk: „a./ az elnök megállapítja a BART határozatképességét.”
- Az ügyrend „A jegyzőkönyv” című fejezetének 1. pontját az alábbiak szerint módosítjuk:
„1. A BART üléséről a jelenlévő jegyző vagy megbízottja 9 napon belül jegyzőkönyvet
készít. A BART ülésen hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a BART elnöke és 1 tagja írja
alá, akit minden ülésen a BART egyszerű szótöbbséggel – Elnöki javaslat után - jelöl ki.”
- Az ügyrend „Levelezés, dokumentálás” című fejezetének 3. pontját az alábbiak szerint
módosítjuk: „ A BART ülés jegyzőkönyveit, leveleit, továbbá valamennyi dokumentum
hiteles másolati példányát a BART által meghatározott tag a Balatonakarattya, Iskola u. 7.
szám alatti BART irodában tárolja (dokumentumtár).
Aki ezekkel a módosítási javaslatokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
17/2013. (V. 08.) határozata
I. A Balatonakarattyai Részönkormányzat Testülete az előterjesztés szerinti tartalmú ügyrendjét
az alábbiak szerint módosítja.
a) Az ügyrend III. „A BART egyetértési joga” című fejezetének 2. pontja után
szerepelteti az alábbiakat:
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3. „A bizottságoknak történő megküldéssel egy időben a BART minden tagjának is megküldi
a Polgármesteri Hivatal a képviselő-testületi ülések összes napirendi pontjainak anyagát.
4. A BART elnöke meghívót küld a BART tagjainak legkésőbb a részönkormányzati ülést
megelőző napon az általa napirendi pontra javasolt pontokkal.
5. A napirendi pontokkal kapcsolatban a BART véleményt alkot.
6. A véleményét legkésőbb a képviselő-testületi ülés napján délig benyújtja a polgármesteri
hivatalba.
7. A képviselő-testületi ülésen legalább 1 fő BART tag (elnök vagy általa delegált személy)
részt vesz.
8. A képviselő-testületi ülésen a BART véleményét a küldött személy szóban még
kiegészítheti az előterjesztést.
9. A képviselő-testületi ülést követő 5 munkanapon belül az (Mötv. alapján biztosított)
egyetértési jog gyakorlására a településrészt érintő napirendi pontoknak az előterjesztését,
határozatát, a tárgyalás lényegéről készült dokumentumot a Polgármesteri Hivatal a BART
elnöke részére megküldi. Megküld továbbá minden érdemi döntést, ami a képviselőtestületi ülésen elfogadásra került.
10. Az elnök a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belülre összehívja az általa javasolt
napirendekkel az ülést.
11. A BART ülését követő 3 munkanapon belül a BART elnöke írásban tájékoztatja a
polgármesteren keresztül a Képviselő-testületet a tárgyban született határozatokról (a
határozatokkal való egyetértésről, vagy egyet nem értésről). Az egyet nem értést
indoklással látja el.”
• Az előterjesztés szerinti 3. pont változatlanul marad 12. sorszámmal.
b) Az ügyrend IV. „Az egyetértési jog gyakorlása” című fejezetének 4. pontját az
alábbiak szerint módosítja:
„4. Az Önkormányzat jegyzője a képviselő-testületi ülést követően megküldi a BART
Elnöke és Tagjai részére a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét.”
c) Az ügyrend „A BART ülés vezetése” című fejezetének a./ pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„a./ az elnök megállapítja a BART határozatképességét.”
d) Az ügyrend „A jegyzőkönyv” című fejezetének 1. pontját az alábbiak szerint
módosítja:
„1 A BART üléséről a jelenlévő jegyző vagy megbízottja 9 napon belül jegyzőkönyvet készít. A
BART ülésen hangfelvétel készül. A jegyzőkönyvet a BART elnöke és 1 tagja írja alá, akit
minden ülésen a BART egyszerű szótöbbséggel – Elnöki javaslat után - jelöl ki.”
e) Az ügyrend „Levelezés, dokumentálás” című fejezetének 3. pontját az alábbiak
szerint módosítja:
„ A BART ülés jegyzőkönyveit, leveleit, továbbá valamennyi dokumentum hiteles másolati
példányát a BART által meghatározott tag a Balatonakarattya, Iskola u. 7. szám alatti BART
irodában tárolja (dokumentumtár).
II.

A Balatonakarattyai Részönkormányzat Testülete az előterjesztés szerinti tartalmú
ügyrendjét egyebekben változatlanul hagyja.
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Udvardy Gábor BART elnök szünetet rendel el 19,10 órától.
A BART testülete a szünetet követően 19,20 órától folytatja munkáját.
Jelen van: 6 fő BART tag, az ülés határozatképes.

2.

A BART megalakulásától hozott önkormányzati döntésekkel kapcsolatos egyetértési jog
gyakorlása
Előadó:

Udvardy Gábor elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Pokornik István BART tag:
Kérdezném, hogy a BART-nak joga van-e kérni megosztott költségvetést?
dr. Nánássy Elek jegyző:
A bevételi oldalt igen, a kiadási oldalt nehéz, mert van egy rendszer, vannak szakfeladatok, mit
hova kell könyvelni
Pokornik István BART tag:
Kaphatunk-e egy adatot, hogy a Kisfaludy sétányra mikor ennyit költöttünk? Kaptunk olyan
adatot, hogy a Városgondnokság 50 M Ft-ot költött tavaly. Amit a Kisfaludy sétánnyal most
műveltek, ez felháborító, ezt így nem lehet hagyni.
dr. Nánássy Elek jegyző:
Becsült adatot tudok adni. Ha azt mondjuk, hogy a Városgondnokság innentől kezdve írja, mit
költött és mikor, akkor működhet, de visszamenőlegesen nem lehet.
Pokornik István BART tag:
Akkor megint ott tartunk, ahol 10-15 éve, - ezért is akarunk leválni.
Udvardy Gábor BART elnök:
Nem tudja megmondani egy vezető sem a négyzetmétert, sem a munkaórát, hol vannak a
munkalapok? Ebben az esetben forduljunk egy hatósághoz, hogy vizsgálja ki a Városgondnokság
működését. Szerintem ez a működés abnormális. Nézzük meg, hogy történik a bérszámfejtés és az
elszámolás.
Farkas Sándor BART tag:
Egyik olyan kérdés, - ami Balatonkenese város költségvetése -, amit feszegetünk. Ez konkrét,
mindnyájunk számára az a legfontosabb, hogy ez jó legyen. Pénzügyi Bizottság ülésen is kértük,
januárban Leválási Bizottságként is kértük a megosztást, a Városgondnokság korrekt elszámolását.
Ha a Városgondnokság főnöke nem tudja megoldani a lebontást, akkor én kirúgnám.
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Pokornik István BART tag:
15 napon belül térjünk vissza a Városgondnokság tevékenységére. Vegyes ügyben fogom javasolni
ezt.
Vatics Erzsébet BART tag:
A legközelebbi BART ülésen itt kell lenni a polgármesternek, mert ő gyakorolja a munkáltatói jogot
az intézményvezetők felett.
Udvardy Gábor BART elnök:
Javaslom, hogy most a költségvetést ne is tárgyaljuk, hanem tegyünk majd javaslatokat a
költségvetés ügyében. Javaslom, hogy próbáljuk meg a rendszerét kidolgozni az egyetértési
jognak. A fontosabb határozatokkal való egyetértés megtárgyalását javaslom.
Vatics Erzsébet BART tag:
Javaslom 197/2013. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozattal történő egyetértést.
Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 197/2013. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
18/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2013. (IV. 25.) számú, „PR Telecom kérelméről”
szóló határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 34/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
19/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (II. 28.) számú, Torda István polgárőr
munkájára vonatkozó köszönetről szóló határozatával.
Udvardy Gábor BART elnök:
Kérdezném, hogy ezekkel a következő határozatokkal való egyetértéssel nem a költségvetési
rendeletet fogadjuk el?
Dr. Nánássy Elek jegyző: Nem a rendeletet fogadja el a BART ezzel.
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Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 35/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
20/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
az adóbevételek 14 M Ft-tal történő emeléséről szóló határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 36/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
21/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
aggregátorvásárlásra bruttó 5 M Ft elkülönítéséről szóló határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 37/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
22/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
a Széchenyi park vizesblokk 28 M Ft-ról 18 M Ft-ra történő csökkentéséről szóló
határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 38/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
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23/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
a Kultúra Háza külső javítására 3 M Ft elkülönítéséről szóló határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 39/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal meghozta a
következő határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
24/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
a Kultúra Háza és a Polgármesteri Hivatal felújítási terveire 2 M Ft elkülönítéséről szóló
határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 40/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 4 igen szavazattal, 2 nem szavazattal meghozta a
következő határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
25/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
a Berek utca aszfaltozására bruttó 24 M Ft összeg elkülönítéséről szóló határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki a 46/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
26/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
HPV védőoltásra 1 M Ft betervezéséről szóló határozatával.
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Udvardy Gábor BART elnök:
Aki az 52/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
27/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
az orvosok támogatására 800 E Ft összeg elkülönítéséről szóló határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki az 50/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
28/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
az Öböl TV Kft támogatására 2.000 E Ft összeg elkülönítéséről szóló határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki az 53/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a
következő határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
29/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
az Egyházak támogatására 900 E Ft összeg elkülönítéséről szóló határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki az 55/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
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Balatonakarattyai Részönkormányzat
30/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
a Polgárőrség támogatására 900 E Ft összeg elkülönítéséről szóló határozatával.

Udvardy Gábor BART elnök:
Aki az 54/2013. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Balatonakarattyai Részönkormányzat 6 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő
határozatot:
Balatonakarattyai Részönkormányzat
31/2013. (V. 08.) határozata
A

Balatonakarattyai

Részönkormányzat

Testülete

egyetért

Balatonkenese

Város

Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2013. (II. 28.) számú, a 2013. évi költségvetésben
az egyéb civil szervezetek támogatására 500 E Ft összeg elkülönítéséről szóló határozatával.

3.

Vegyes ügyek.
Előadó:

Udvardy Gábor elnök

/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Ránky Péter BART tag:
Szeretném jelezni, hogy az akarattyai vasútállomáson ki van írva, hogy a vasútállomás kezelését a
Kenesei Szociális Szövetkezet látja el, de egy darab virág nincs a virágládákban és a Budapest felőli
részen nincs levágva a fű. Kérem, jelezzük a Szövetkezetnek az észrevételt.
Udvardy Gábor BART elnök: Egyetértek, én is tapasztaltam a problémát.
Ránky Péter BART tag:
A murvás utakat szeretném még említeni, hogy benne van a Városgondnokság tervébe a bicikli út
lesöprése, téli zúzalék begyűjtése, és a kátyúk javítása, de nem történik sajnos. A zöldhulladék
elszállításával is nagyon sok probléma van.
Udvardy Gábor BART elnök:
Köszönöm a jelzéseket, megtesszük a szükséges intézkedéseket a problémák megoldására.
A negyedik napirendként felvett „Településrészt érintő lejárt határidejű döntések” napirendet
javaslom levenni a későig elhúzódó ülésünk miatt.
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Farkas Sándor BART tag:
Úgy gondolom, ezt nem is nekünk kell megvitatni, én összeírtam a kifogásaimat olyan ügyekben,
ami már képviselő-testületi ülésen elhangzott, vagy határozat született, aminek határideje volt és
lejárt. A BART-nak információ szempontjából szüksége lehet erre. A hivatal tud erre válaszolni.
Udvardy Gábor BART elnök:
Javaslom, a „Településrészt érintő lejárt határidejű döntések” tárgyú anyagból aláírok egy példányt
és átadom jegyző úrnak.
Az aláírt „Településrészt érintő lejárt határidejű döntések” tárgyú írásos anyag átadás – átvétele
megtörtént.
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Udvardy Gábor Részönkormányzat elnök megköszönte a részvételt és 20,20 órakor bezárta az
ülést.

k. m. f.

Udvardy Gábor
Részönkormányzat elnöke

Farkas Sándor
Részönkormányzat tagja
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