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Szám: 9/2016. Ö.ü.        Készült: 5 példányban 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült:  Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. június 09-én 16:07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme 

   Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. 

 

Jelen vannak:  Tömör István   polgármester 

    Kocsis Jenő   alpolgármester 

Gyenge Katalin  képviselő 

    Jurcsó János   képviselő 

    Puskás Róbert   képviselő 

    dr. Tábori György  képviselő 

    Varga Zsuzsanna  képviselő 

    

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

    Jurics Tamás   jegyző 

 

 

I. 

 

 

N A P I R E N D E K  E L Ő T T :  

 

 

Tömör István polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselő közül 7 

fő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja.  

 

Elmondja azért szükséges most tartani rendkívüli testületi ülést, mert a közeljövőben benyújtásra 

kerülő Zöld Város pályázat keretein belül kívánja az Önkormányzat a Termelői Piacot kialakítani. 

Valamint a Pannónia Citeraegyesület kérelmét és az idegen forgalmi adó befizetése kapcsán járó 

strandjegy kedvezményt is tárgyalja. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Gyenge Katalin képviselőt és Varga Zsuzsanna képviselőt.  

 

Kéri, aki egyetért, kézfeltartással igennel szavaz. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

209/2016. (VI. 09.) határozata 

 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. június 09. napján megtartott 

nyílt rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Gyenge Katalin 

képviselőt és Varga Zsuzsanna képviselőt jelöli ki. 
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Tömör István polgármester javasol felvenni a meghívóban szereplő nyílt 1 napirendi ponton kívül 

még kettő nyílt napirendi pontot, melyek a következők: 

 

2. PANNÓNIA CITERA EGYESÜLET KÉRELME 

3. IDEGENFORGALMI ADÓ BEFIZETÉSE KAPCSÁN STRANDJEGY KEDVEZMÉNY 

 

Tömör István polgármester felteszi szavazásra, aki egyetért a három nyílt napirendi ponttal és a 

módosítással, kézfeltartással igennel szavaz. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

210/2016. (VI. 09.) határozata 

 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 09. napi rendkívüli nyílt 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. TERMELŐI PIAC KIALAKÍTÁSA – TANULMÁNYTERV ELFOGADÁSA, TERVEZŐ FELKÉRÉSE 

2. PANNÓNIA CITERA EGYESÜLET KÉRELME 

3. IDEGENFORGALMI ADÓ BEFIZETÉSE KAPCSÁN STRANDJEGY KEDVEZMÉNY 

 

II. 

 

N A P I R E N D E K  T Á R G Y A L Á S A  

 

 

1. TERMELŐI PIAC KIALAKÍTÁSA – TANULMÁNYTERV ELFOGADÁSA, TERVEZŐ FELKÉRÉSE 

Előadó: Tömör István polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

Tömör István polgármester: Ezt az anyagot már régebben megkaptátok. Szabó Zoltán 

főépítészünket megkérem, beszéljen nekünk erről. Három tervezőt kértünk fel annak az érdekében, 

hogy tanulmánytervet készítsenek, és mutassák be, milyen elképzelésük van a termelői piac 

kapcsán. 

 

Szabó Zoltán főépítész: Mindenki láthatta a három tervezőtől érkezett tanulmány tervet. Néhány 

szempont rendszert összefoglaltam. Az épületnek nyáron nyitottnak, télen zártnak kell lennie, 

valamint a parkolást meg lehessen oldani. Én a három tanulmányból megjelöltem egyet, amely bele 

illik Balatonkenese város képébe. Ebben az elképzelésben látszik az a fajta dinamika és 

megfogalmazás, amely némi igazgatással nagyon szép piacot tud eredményezni. 

 

Vadász Lajos vezető főtanácsos: Mutatom a tervrajzot. Ez egy ponyvás megoldású épület. 

 

Puskás Róbert képviselő: Nekem is ez volt a szimpatikus. Ha jól emlékszem ehhez nem volt 

tervezve parkoló. 

 

Szabó Zoltán főépítész: Igen. Azért is írtam le, hogy az nem kihagyható. Meg kell fogalmaznunk 

mit is szeretnénk. Nyári piacnak úgy gondolom, hogy használhatónak tűnik. A másik tanulmány 

terv, a lépcsőzetesen kialakított piactér terv rajzáról azt gondolom, hogy maga a gondolat nem rossz 

csak nem erre a helyre való. A piac, ahol el fog helyezkedni, nem az a helyszín, ahol nagyszabású 

rendezvény zajlik. 
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Vadász Lajos vezető főtanácsos: Ez a helyszín, ahol a termelői piac látványtervként megvalósult 

feladatot is meg kíván oldani. A Zöld város projekt keretein belül terveznénk ezt megvalósítani, 

aminek a keretében zöld felület és játszótér kialakítása is szerepel. A piac, a területnek a Fő utca felé 

eső csücskében helyezkedne el. Pontosan azért, hogy a felső részen - a Tátorján felöli végén - pedig 

a játszótér átalakításával egy kiegészítő funkció is teret kapjon. Ma délelőtt volt egy egyeztetés 

azzal  a tervezővel, aki a Zöld terület-tervezést fogja elkészíteni, a játszótér tervezést is ezzel, és azt 

beszéltük, hogy ennek a két funkciónak valamiféle kapcsolatban kéne lenni, hogy ha a 

városközponttól mondjuk, kétszáz méterre elmegy az érdeklődő bevásárolni, akkor esetleg egy 

másik funkcióval is találkozzon. Ez a játszótér lenne. Az elképzelés illeszkedik a viszonylag 

keskeny, kitárulkozó területnek a geometriájához, követi azt és ahogy látom, az az elképzelés, hogy 

a játszótér felé is elérjen valamilyen formában. 

 

Tömör István polgármester: A József Attila utcai játszótérről beszélünk. 

 

Szabó Zoltán főépítész: Helyszínrajzi szinten megoldotta nem csak a piacot, hanem ezt a 

közparkot is. Parkolással nem foglalkozott, de úgy gondolom jó, ha közlekedési nyomvonalakhoz 

kötődik. 

 

Vadász Lajos vezető főtanácsos: Ez a terület, ami 7000 m
2 

nagyságú, elég korlátozottak a beépítési 

lehetőségei. Ez egy közpark a rendezési terv szerint, 2 % - os beépíthetőség van. Ez olyan 150 m
2
 

nagyságú beépíthetőséget jelent. A tervező, úgy gondolom, arra törekedett, hogy vannak olyan 

részei, ami felintegrálható ebbe a funkcióba, de mégsem számítanak bele a beépítettségbe. A keleti 

oldalon lévő ernyős lefedettséget próbálta meg ebben a kérdéskörben bevonni. Funkcionálisan 

nagyobb terültet használna mint 2 %, de mégis csak ezen belüli beépítettséget tud biztosítani 

matematikailag. 

 

Gyenge Katalin képviselő: A Braccini előtti terület rehabilitációja nem fér bele ebbe a projektbe? 

A Kossuth szobrot áthelyezni, és a Balaton étterem előtti résznél egy rendezett parkolót kialakítani. 

 

Vadász Lajos vezető főtanácsos: Úgy tudom már határozott a Testület arról, milyen pontok fognak 

szerepelni a projekten belül. Beszéltünk Főépítész úrral is a Kossuth szobor áthelyezéséről. Ennek 

van egy eljárási sora, ami lehetővé teszi a szobor áthelyezését. 

 

Tömör István polgármester: A szobor áthelyezés és annak a területrésznek a rehabilitációja már 

nem fér bele a beadásra tervezett pályázatba. A rendelkezésünkre álló keretet így is nagyon 

meghaladtuk. A szobor áthelyezése hosszadalmas papírtologatást venne igénybe. A beleegyező 

nyilatkozatokat meg kell szerezni, azon kívül a településen is ezt meg kell szavaztatni, hogy mi a 

véleményük. Ennek a pályázatnak van egy beadási határideje és akkor kicsúsznánk. De úgy 

gondolom, hogy foglalkozzunk vele, bízzunk meg vele valakit és induljunk el az úton. Viszont 

ebben a pályázatban ezt nem tudjuk megvalósítani. 

 

Jurcsó János képviselő: Főépítész úr azt írta, hogy korrekciók szükségesek. Ha jól értem, akkor az 

egyik az a parkoló, a másik pedig a télisítés. Ez a kettő korrekció, amiben kiegészítésre szorul. Más 

nincs, ami korrekciót igényel? 

 

Szabó Zoltán főépítész: Alapvetően ez a kettő van. 

 

Tömör István polgármester: Ez egy tanulmány terv és nem egy kiviteli terv. 

 

dr. Tábori György képviselő: Amióta meg alakultunk, az egész Balatonkenese távlati fejlesztési 

tervét együtt kellene megálmodni. 
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Vadász Lajos vezető főtanácsos: Ezt a funkciót töltené be az integrált településfejlesztési stratégia 

megalkotása. 

 

Szabó Zoltán főépítész: Két dolgot szeretnék hozzá tenni. Az, hogy a piac miért pont itt lesz: a 

piacról az elmúlt időkben már sok koncepcionális beszélgetés lefolyt. Tulajdonképpen, ami 

rendezési tervet éppen most is módosítunk, azt a mai jogszabályok szerint 2018. december 31-ig 

alkalmazhatjuk. De a koncepcionális előkészítési folyamatokon nyugodtan el lehet indulni.  

 

dr. Tábori György képviselő: Nem tudom elhinni, hogy nincs olyan Balaton környéki, aki ennek a 

településnek az adottságaiból kiindulva és abból, hogy mi lenne igazán, ami célszerű és helyén való 

elindulni egy úton. A szándék hiányzik, vagy eltökéltség ezt nem tudom. Eltelik másfél, két év és 

nem jutunk előrébb. 

 

Szabó Zoltán főépítész: A kapacitásokat más kötötte le, de lassan, fordul a település abba az 

irányba, hogy előre is lehet gondolkodni. 

 

Gyenge Katalin képviselő: Ott van a babák kertje. Ez a fejlesztés azt a részét mindenképp érinti. 

 

Tömör István polgármester: Nem érinti. A tátorján játékvárig nem fog elmenni az, aki a piacon 

szeretne vásárolni. 

 

Gyenge Katalin képviselő: A babák kertjéről már hoztunk egy testületi határozatot. Azóta is ott 

helyezkedik el, ahol most van. Maradjon ott, de akkor rendezett, kulturált keretek között. Nincs 

ellenemre, ha ott marad és nincs ellenemre az sem, ha máshova helyezzük. Volt róla szó, hogy 

betesszük a Bakó ligetbe. De ha fejlesztési területről gondolkodunk, akkor ezt is figyelembe kellene 

venni. 

 

Tömör István polgármester: A babák kertjét át fogjuk vinni a Bakó ligetbe, de ahhoz, hogy ott a 

hely alkalmassá váljon földtöltést kell alkalmazni, mert pillanatnyilag nagy esőzések után és 

hóolvadáskor térdig érő víz van. Ha feltöltöttük, utána át lehet helyezni. Annak a módosítását, amit 

elfogadtunk, a lényege az volt, hogy ne annyi fát ültessünk oda ahány gyerek született, hanem az 

egy éven belül született gyerekek összességének egy darab fát ültetünk. Ha lesz olyan földünk, ami 

alkalmas a növénynek, és amivel fel tudjuk tölteni ott a területet, akkor át tudjuk költöztetni a babák 

kertjét a Bakó ligetbe. 

 

Kocsis Jenő alpolgármester: Az egy ciklusban megvalósítható fejlesztéseket kellene szem előtt 

tartani. Két ciklussal ez előtt tízen valahány millióért készült egy látványterv a Béri Balogh Ádám 

térre. 

 

Szabó Zoltán főépítész: Az egy egyszerű meghívásos tervpályázat volt. 

 

Kocsis Jenő alpolgármester: Kürthy Lajos polgármester idejében is készült. Gyakorlatilag, a 

Képviselő testületek jönnek, mennek, 10 milliókat elköltenek látvány tervekre, elképzelésekre és 

igazából a puszta földet látjuk. Az utolsó négy-öt ciklusra visszaszámolva, hogy mennyi pénz lett 

elköltve úgynevezett álom dolgokra, ha összeadnánk, akkor rájönnénk, hogy mennyi mindent 

lehetne megvalósítani abból. A cikluson belüli megoldható fejlesztéseket kell preferálni. 

 

Tömör István polgármester: Hogy egy úton elinduljunk azt többé - kevésbé meg kell tervezni.  

 

Jurcsó János képviselő: A múltkori testületi ülésen elfogadtunk egy olyan határozatot, amivel 

összeszedtük a település olyan pontjait, melyet neurotikusnak érezzük. Ez majd egy támpont lehet 
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arra, hogy bárkit megbízzunk arra, hogy egy koncepciót készítsen. Valóban meg kell határozni azt 

az utat, hogy mit akarunk és hogyan. Ha nem is olyan részletes tervek készülnek el, de mindenképp 

az egységet és koncepciót, azt meg kell hozni. Minden település, ami halad a Balaton partján az egy 

koncepcióra épül, ami változhat. Abban látom a problémát, hogy konkrét terveket szülünk meg 40 –

et, 50 - et előre. Úgy érzem, Gyuri bácsi nem terveket szeretne látni, hanem koncepciót, amiben 

majdan az adott cikluson nyernek új értelmet, megvalósulást. A koncepciót valóban meg kell, hogy 

csináljuk, amihez megtettük az első lépést. 

 

Puskás Róbert képviselő: Említettem és javasoltam is, hogy akár egyetemisták bevonásával 

lehetne egy tanulmány tervet elkészíteni. Fel is vettem a kapcsolatot ez ügyben, és az ELTE-n 

érdekelné is őket. Akár egy csoport össze tudna ülni, de meg kellene határoznunk, hogy nagyjából 

mit szánunk rá, mit tudunk biztosítani, illetve ha eljutunk odáig, hogy összerakjuk a kis morzsákat, 

abból ők el tudnak gondolkozni. 

 

dr. Tábori György képviselő: Én továbbra is azt gondolom, hogy ezeknek a fejlesztéseknek 

harmóniában kell lenni. 

 

Szabó Zoltán főépítész: Én bátorítanám a Testületet arra, hogy elinduljon ezen az úton. Ez az 

integrált településfejlesztési stratégia, ez tulajdonképpen helyzet feltáró javaslattevő és az uniós 

támogatási rendszerhez szinkronizáló koncepció. Ezt követi egy településfejlesztési koncepció, ami 

lefordítja ezeket a dolgokat új település rendezési teendők szintjére és aztán készül egy 

településrendezési terv, ami már a jogi kereteket adja meg mindennek. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem érkezett. 

 

Tömör István polgármester: Köszönjük Szabó Zoltán főépítész és Vadász Lajos kollégának a 

részvételt. 

 

Tömör István polgármester felteszi szavazásra, aki egyetért az i-Quadrat Hungária Építési 

Projektmanagement Kft tervező megbízásával  kézfeltartással igennel szavaz. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

211/2016. (VI.09.) határozata 

 

Balatonkenese, 1167/9 hrsz. Termelői Piac kialakítása - tanulmányterv elfogadásáról, tervező 

felkéréséről   

 

1. Balatonkenese Város Képviselő-testülete megköszöni a közreműködő tervezőknek a 

Balatonkenese, 1167/9 hrsz. alatti ingatlanra tervezett Termelői Piac kialakítására 

vonatkozóan általuk benyújtott látványtervek, tanulmánytervek elkészítését. 

2. A Képviselő-testület felkéri az i-Quadrat Hungária Építési Projektmanagement Kft.-t, hogy a 

főépítészi vélemény figyelembevétele mellett a létesítmény továbbtervezésére vonatkozó - a 

Zöld Város Projekt felhíváson való részvételünk érdekében szükséges - előkészítő terv és 

munkanemi bontású (főösszesítő szintű) költségbecslés elkészítésére vonatkozó árajánlatát 

soron kívül adja meg, illetve annak elfogadását követően vegyen részt a projekt ilyen irányú 

előkészítésében.  

3. A Képviselő-testület felkéri Tömör István polgármestert, hogy az ajánlattételt követően a 

tervezési szerződés előkészítésére és jóváhagyását követő megkötésére vonatkozó 

intézkedéseit tegye meg. 
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Határidő:  2016. június 30. 

Felelős:  Tömör István polgármester 

 

 

2. PANNÓNIA CITERA EGYESÜLET KÉRELME 

Előadó: Tömör István polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

Tömör István polgármester: A Pannónia Citeraegyesület kéréssel fordult hozzánk. Szeretnék 

kérni az idei citera táborra azokat a támogatásokat, amelyeket tavalyi tábor ideje alatt is megkaptak. 

A büfé üzemeltetési hely pedig a Széchenyi park. Tehát saját maguknak szeretnének egy büfét 

csinálni, ahol beszerzési áron adják a termékeket azoknak, akik a táborban részt vesznek. Idegennek 

nem árulnak. Azt javaslom, adjuk meg nekik a támogatást. Ez nekünk tulajdonképpen pénzünkbe 

nem kerül. A gyerekek meg kapni fognak ingyen strandbelépőt.  

 

Jurics Tamás jegyző: Hogy kell elképzelni ezt a büfét? Volt tavaly is? 

 

Tömör István polgármester: Volt tavaly is. Van egy pavilon sátor, ami 3x3 méteres talán, az alá 

kipakolnak egy hűtő szekrényt, amiben különböző üdítő italok vannak. Mellette pedig szendvicset 

csinálnak. Olyan is volt már hogy bográcsban főztek. De az ételt legfőképp az Óvodától és a 

Katicától szerezte be. Idegennek nem árulnak. 

 

Jurcsó János képviselő: A büfével egyetértek, a bográcsozással kevésbé. Az ingyenes strand 

belépővel pedig teljes mértékben nem. 

 

Kocsis Jenő alpolgármester: A büféüzemeltetést, azt másképp is lehet értelmezni. 

 

Tömör István polgármester: Ők azt nevezik büféüzemeltetésnek, amikor saját magukat látják el 

étellel, itallal. 

 

Jurcsó János képviselő: 4m
2
 területet kérnek, ahova lepakolhatja a hűtőjét, az oké. De a büfé 

üzemeltetése, azt így nem lehet elfogadni. 

 

Jurics Tamás jegyző: A büfé üzemeltetéséhez engedélyeket kell bekérni. Erre van egy rendelet, 

hogyan lehet arra a célra területet igénybe venni. Döntse el a Testület, hogy hogyan értelmezi.  

 

Gyenge Katalin képviselő: Közterületet biztosítunk nekik és nem kérünk közterület foglalási díjat, 

csak abban az esetben tudja nyílt büféként üzemeltetni. 

 

Jurics Tamás jegyző: Nem, mint büfé semmiféle képen sem. 

 

Tömör István polgármester: Nem büfé, hanem a saját ellátására. 

 

Jurcsó János képviselő: Saját ellátására egy privát hűtő. 

 

Jurics Tamás jegyző: A hűtő áramellátást hogyan oldják meg és mennyi időszakra vonatkozik ez? 

Látom a dátumot, de ez arra az időszakra vonatkozik? 

 

Tömör István polgármester: A Citera táborozás idejére. 

 

Jurics Tamás jegyző: Ebben az időszakban nincs más rendezvényünk ott? 
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Tömör István polgármester: Úgy tudom, hogy van más rendezvény is. 

 

Dr. Tábori György képviselő: Úgy látom megbékéltek azzal, hogy a támogatást nem úgy kapták 

meg, ahogy szerették volna. Ezek szerint a Citera tábor fontos számukra. 

 

Jurics Tamás jegyző: Én azt gondoltam, hogy ha a Képviselő testület meghatároz 1 millió forintot, 

akkor amellett nem számláznak a Kultúra Házának 45.000,- Ft-ot havonta és nem megyünk bele 

olyan dologba, amit mondtam, hogy azért van ez az egész rendszer, hogy az ilyeneket 

kiküszöböljük. Ennek ellenére meg jönnek ezek a számlák. Nem tudom ezt a rendelettel 

összeegyeztetni.  

 

Varga Zsuzsanna képviselő: Amit a tavalyi évben kaptak 500.000 forint és 600.000 forintot, az 

már több mint 1 millió és ez nem tetszik nekik. 

 

Gyenge Katalin képviselő: Való igaz, hogy ebben az évben január elsejétől minden hónapban 

számláztak a Kultúra Házának 45.000,- Ft-ot. Ez az egyik oldala. A másik, hogy rossz helyen lett 

feltüntetve támogatásban a Citera zenekarunk, mert ő egyesület, ráadásul a Kultúra Házához van 

bejegyezve. De félreértés ne essék, nem erről van szó. Meg amúgy is úgy határoztunk, hogy 

szeretnénk, ha Balatonkenese példaképe lenne és szeretnénk őket támogatni. Én azt szeretném, ha 

nyílt és őszinte lapokkal játszanánk.  A tudásukkal és akarásukkal teljes mértékben egyetértek, de 

összességében az elmúlt évi támogatásokat összevetve azt gondolom nem teljesen önzetlen volt. De 

eleget tettek azért a támogatásért, amit odaítéltünk nekik. 

 

dr. Tábori György képviselő: Jegyző úrnak volt egy konstruktív javaslata. 

 

Jurics Tamás jegyző: Úgy gondoltam, hogy a támogatások után az egyesületek nem fognak a mi 

intézményeinken keresztül pénzhez jutni, mert ez teljesen átláthatatlan. 

 

Jurcsó János képviselő: Milyen teljesítésekre lett ez kifizetve? 

 

Gyenge Katalin képviselő: Úgy gondolom, ha az egyik egyesületnek az elszámolási rendjéhez 

ragaszkodunk, akkor ragaszkodunk a másikéhoz is. 

 

Puskás Róbert képviselő: A Szivárvány Népdalkört is Önkormányzatunkhoz vettük és úgy tudom, 

hogy a vezető ugyan úgy kapja a megbízási pénzt. 

 

Varga Zsuzsanna képviselő: Igen, 35.000,- Ft-ot. 

 

Jurics Tamás jegyző: Alapvetően egy civil szervezetnek sincs arra forrása, hogy például egy 

karvezetőt fizessen, nincs forrása arra, hogy egy tábort megcsináljon. Ezért vannak a pályázatok. 

Egyébként nem csak az Önkormányzati pályázatok, hanem az Országos pályázatok is. Az NCA 

azért írja ki ezeket a pályázatokat, hogy ezeken vegyenek részt. Természetesen azon sokkal többen 

indulnak és nehezebb is nyerni. Azt gondolom, hogy az lenne a korrekt, hogy ha az egyesületek a 

kiadásaikat feltüntetnék, és hogy arra kérnek támogatást. Minden egyes tételt fel kell vinnünk a 

kincstári monitoring rendszerre. Így látni fogja a Kormányzat azt, hogy valóban kit és milyen 

módon támogat az Önkormányzat. Az hogy a Citera egyesület támogatása mellett még 45.000,- Ft-

ot kifizetünk, - amiről hétfőig nem volt tudomásom - az egy szolgáltatás. Viszont akit támogatunk 

és önkormányzati fenntartású egyesület, ezért elvárható az, hogy fellépnek a rendezvényeinken. De 

ha nem, akkor benne kell lennie a támogatási szerződésben, hogy ő számláz havonta ennyit és van 

egy megbízási díja. 
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dr. Tábori György képviselő: Fel is szoktak lépni. 

 

Kocsis Jenő alpolgármester: A Kultúra Háza költségvetésben ez szerepel, a 45.000 forint? 

 

Varga Zsuzsanna képviselő: Benne van. 

 

Jurics Tamás jegyző: Úgy van benne, hogy dologi kiadások. Nem ezzel a részével van gond, 

hanem azzal, hogy az Önkormányzat létrehozott egy pályázati rendszert, amiben ők nem kívánnak 

részt venni. Ez az eset is erről tájékoztat. 

 

dr. Tábori György képviselő: Segítsetek minket korrekt döntést hozni, mert egyikünk szándéka 

sem az, hogy valami tisztátalan, vitatható dolgot támogassunk. 

 

Gyenge Katalin képviselő: Ha az ember egy normális elszámoltatást akar, akkor meg jön a 

sértődöttség. Ezért kell teljesen tiszta lappal indulni, kezelni mindenkit. 

 

Jurics Tamás jegyző: Visszatérve a Népdalkörre. A karvezető az Önkormányzatnak tart énekórát 

vagy az önkormányzatot készíti fel? Nem. Az énekkart készíti fel. Az énekkarnak tart előadást, neki 

kellene számláznia és megbízást adnia. Ott keletkezik egy számlája. Azt akarom mondani, hogy a 

ciklusokon átívelő megbízási szerződések eléggé labilisak. 

 

Varga Zsuzsanna képviselő: Igen, ezeket újra kellett volna tárgyalni. 

 

Gyenge Katalin képviselő: Az 1 millió forintba bele tartozik a havi 45.000 forint? 

 

Jurics Tamás jegyző: Van erről egy külön szerződés? 

 

Varga Zsuzsanna képviselő: A Nagy Krisztina azt mondta, hogy még a Marianntól örökölte azt, 

hogy a 45.000 forintot beszedi. 

 

Kocsis Jenő alpolgármester: A Kultúra Házát is kellemetlen helyzetbe hozzuk, kifizetéseket kell 

neki aláírni, utalványozni. 

 

Jurics Tamás jegyző: Erre próbáltam letenni ezt a javaslatot. 

 

Kocsis Jenő alpolgármester: Ezeket meg kell szüntetni. 

 

Varga Zsuzsanna képviselő: Hétfőn néztem bele a Kultúra Háza költségvetésébe és akkor mutatta 

Krisztina a részletesebb költség kimutatást. A dologi kiadásokban benne van a 45.000 forint, 12 

hónapra. Ez már eleve be volt tervezve, amikor költségvetést jóváhagytuk.  

 

Jurcsó János képviselő: Körülbelül hatszor, nyolcszor lépnek fel egy évben. Ez jelent nekik 

500.000 forintos bevételt. Közel 80.000 forint/ fellépés-t fizetünk ki nekik. Emellett támogatjuk 

őket még 1 millióval és jönnek még a strandhoz ingyenes belépővel. 

 

Gyenge Katalin képviselő: Nem tudom, hogy most hogyan illeszkedik bele a Pannónia 

Citeraegyesület fellépései a nyári rendezvényekbe, de figyelembe kell venni, hogy a Balatonkenese 

hírnevét öregbíti- e, generál ide még több látogatót vagy az itt lévőknek ad egy szórakoztatást. Ez a 

kérdés. 

 

Jurcsó János képviselő: Ha lemérnék ezt szerintem meg lepődnénk, hogy mennyien jönnének el 

nyaralásuk alatt a zenekar miatt. 
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Kocsis Jenő alpolgármester: Most nem arról van szó, hogy a Citeraegyesület milyen minőségű 

programokat csinál. A cél az, hogy a támogatásukat normális, követhető mederbe tereljük. 

 

Jurics Tamás jegyző: Most kellene hozni egy határozatot arról, hogy az 1 millió forintba 

beleértendő az, amit kiszámláztak eddig. 

 

Kocsis Jenő alpolgármester: Még annyi kérésem lenne, hogy a Kultúra Házát csupaszítsuk le. 

Csak azzal a feladattal bízzuk meg, és azt kérjük számon, ami rá tartozik. Az, hogy örökölt bizonyos 

dolgokat, azokat meg kellene szüntetni. Beszélgettem a vezetővel, és az mondta, hogy napok óta 

úgy megy haza, hogy nem biztos, holnap be fog menni, dolgozni. 

 

dr. Tábori György képviselő: Nem hiszem el, hogy a Citera zenekarral ne lehessen leülni és 

megállapodni milyen konstrukció szerint stb. 

 

Varga Zsuzsanna képviselő: Én kiindulok a tavalyi évből, ami  azt jelenti, hogy kaptak 500.000 és 

650.000 forint támogatást. Majdnem 1.200.000 forintot kaptak tavaly. Szerintem most az a 

legnagyobb problémájuk, hogy idei évben 1 milliót szavaztunk meg. 

 

Kocsis Jenő alpolgármester: De ki kötött velük arra szerződést, hogy minden hónapban 45.000 

forintot fizessenek? 

 

Tömör István polgármester: 4-5 évvel ezelőtt, az akkori Testületnek az volt a döntése, hogy a 

Kultúra Háza költségvetésébe az a támogatás épüljön be. De a Citera zenekar támogatását pont az 

idén változtattuk meg azzal, hogy a Város által fenntartott zenekarnak nyilvánítottuk. Ott 

megszavaztunk nekik 1 millió forintot. Innentől úgy gondolom, hogy a régi módon történt 

támogatás megszűnik. 

 

dr. Tábori György képviselő: Ezt ti leegyeztettétek a Bollók Attiláékkal? 

 

Tömör István polgármester: Nem, mert a döntés most született és nemrég a határozatot is 

megkapta. 

 

dr. Tábori György képviselő: Ha meg akarjuk őket tartani, mert tetszik és elégedettek vagyunk, 

akkor ezt nyílván le kell velük egyeztetni.  

 

Tömör István polgármester: A Krisztina is azért fogadja be a számlákat, mert ez volt eddig a 

szokás. 

 

dr. Tábori György képviselő: Neked és a Jegyző úrnak meg kell mondani neki, hogy a Citera 

zenekarra 1 millió forint támogatást szántunk. 

 

Tömör István polgármester: Javaslom, hozzunk döntést a Pannónia Citeraegyesület kérelme 

kapcsán. 

 

Jurics Tamás jegyző: Ketté kellene venni a kérelmüket. Egyik az ingyenes strandbelépő a másik 

pedig a saját ellátásukhoz terület.  

 

Több kérdés hozzászólás nem érkezett. 

 

Tömör István polgármester felteszi szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a  Pannónia 

citeraegyesület táborában résztvevő gyermekek számára ingyenes strandbelépő jegyet biztosít, 
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kézfeltartással igennel szavaz. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

212/2016. (VI.09.) határozata 

 

a Pannónia Citeraegyesület táborában részt vevő gyerekek számára ingyen belépőjegyek 

biztosításáról 

 

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő testülete a Pannónia Citera Egyesület táborában 

részt vevő gyermekek számára ingyenes belépőjegyeket biztosít a balatonkenesei Vak Bottyán 

strandra 2016. július 17-től július 24-ig. 

A Képviselő testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tömör István polgármester 

 

Tömör István polgármester felteszi szavazásra, aki egyetért azzal, hogy a  Pannónia 

Citeraegyesület tábor résztvevőinek pénzforgalom nélküli saját napi ellátásukra 10 m
2  

területet 

ingyen biztosít, kézfeltartással igennel szavaz. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

213/2016. (VI.09.) határozata 

 

a Pannónia Citera Egyesület tábor részt vevőinek saját napi ellátásukhoz való terület 

biztosításáról 

 

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő testülete a Pannónia Citera Egyesület által 

szervezett tábor résztvevőinek pénzforgalom nélküli, saját napi ellátásukhoz szükséges étkeztető 

céljára 10 m
2 

területet, ingyenesen biztosít, a balatonkenesei Széchenyi parkban 2016. július 17-től 

július 24-ig. 

 

A Képviselő testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket 

értesítse. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Tömör István polgármester 

 

 

Tömör István polgármester 17:16 perckor szünetet rendel el. 

 

Tömör István polgármester 18:46 perckor újra megnyitja az ülést. 
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3. IDEGENFORGALMI ADÓ BEFIZETÉSE KAPCSÁN STRANDJEGY KEDVEZMÉNY 

Előadó: Tömör István polgármester 

(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

Tömör István polgármester: Az előző éveknek megfelelően a javaslat arról szól, hogy aki nálunk 

szállást foglal és számlát fizet, valamint idegenforgalmi adót fizet, az a szállásadótól kap egy ingyen 

jegyet a Vak Bottyán strandra. 

 

Puskás Róbert képviselő: Miért kell ezt a határozatot megerősíteni, ha minden évben így van? 

 

Tömör István polgármester: A döntés mindig az adott évre szól. 

 

Puskás Róbert képviselő: Azért nem értem, mert amikor volt egy javaslatunk, hogy kössük 

turisztikai egyesület tagsághoz, akkor azt mondtátok, hogy már nem módosíthatjuk. 

 

Jurcsó János képviselő: Akkor már kimentek az ajánlatok. 

 

Puskás Róbert képviselő: Még egy kérdés. Ott őrzik a Turisztikai Egyesületnél a jelenléti íveket és 

bilétákat. Azokat nekünk kell őrizni, ha igen akkor meddig, vagy esetleg le lehet hozni az irattárba? 

Mert most minden ott van nálunk. 

 

Jurics Tamás jegyző: Azt a pénzügyi irattárba áthozhatjátok. 

 

Gyenge Katalin képviselő: Mennyi a strandjegyünk? 

 

dr. Tábori György képviselő: 650 forint. Pontosan nem emlékszem. 

 

Gyenge Katalin képviselő: Mennyi az IFA? 

 

Puskás Robert képviselő: 360 forint. 

 

Kocsis Jenő alpolgármester: Úgy gondolom ez egy a kettőben is működhet, mert vannak esős 

napok, amikor nem veszik igénybe a strand jegyet. A jövőre való tekintettel 2 idegen forgalmi adó 

befizetése után adjunk egy strandbelépőt. 

 

Több kérdés hozzászólás nem érkezett. 

 

Tömör István polgármester felteszi szavazásra, aki egyetért azzal, hogy strandszezon idejére egy 

vendégéjszaka tartózkodás utáni idegenforgalmi adó befizetés ellenében 1 db turista strandjegyet 

biztosít az Önkormányzat, kézfeltartással igennel szavaz. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

214/2016. (VI.09.) határozata 

 

Idegenforgalmi adó befizetése kapcsán strandjegy kedvezményről 

 

Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti előző években hozott 

képviselő-testületi határozatait, miszerint: 

1. 2016. június 11. napjától a strandszezon idejére egy vendégéjszaka tartózkodás utáni 
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idegenforgalmi adó befizetés ellenében 1 db turista strandjegyet biztosít 2016. június 11-

e és 2016. szeptember 4-e közötti beváltással a közvetlen vízparti területtel nem 

rendelkező szállásadók részére.  

2. A kedvezmény a Vak Bottyán és Bezerédj strandokra vonatkozik. 

3. A fentiek szerint biztosított turista strandjegyek kizárólag a Tourinform Irodában vehetők 

át. A nyilvántartásért a Tourinform iroda vezetője felelős. 

4. A Képviselő-testület megbízza Tömör István polgármestert, hogy az érdekelteket 

tájékoztassa.  

      

Felelős:  Tömör István polgármester 

  Kelemen Viktória Tourinform Iroda vezetője 

Határidő: 2016. szeptember 4-ig folyamatos 

 

Tömör István polgármester: Amikor az Önkormányzat a vagyonáról dönt, valamint 

önkormányzati hatósági ügyekben, akkor zárt ülést kell tartani. Ezért a meghívóban szereplő zárt 

napirendi pontokat zárt Képviselő testületi ülésen tárgyaljuk. 

 

Tömör István polgármester kéri, aki egyetért a meghívóban zárt ülésként szereplő napirendi 

pontok zárt ülésen való megtárgyalásával kézfeltartással igennel szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta a 

következő határozatot: 

 

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

215/2016. (VI.09.) határozata 

 

Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi 

pontokat zárt ülésen tárgyalja: 

 

1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSRŐL VALÓ DÖNTÉS 

2. MEGVÉTELRE FELAJÁNLOTT PAVILON ÜGYÉNEK MEGTÁRGYALÁSA 

3. ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL KAPCSOLATOS DÖNTÉS 

4. MEGVÉTELRE FELAJÁNLOTT TERÜLETRŐL VALÓ DÖNTÉS 

5. TERÜLET BÉRLÉSI KÉRELEM ÜGYÉNEK MEGTÁRGYALÁSA  

6. LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM 

MEGTÁRGYALÁSA 

 

Az ülésen több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tömör István polgármester 18:51 órakor 

az ülést bezárta. 

 

 

k. m. f. 

 

 

  Tömör István       Jurics Tamás 

 polgármester         jegyző  

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

  Gyenge Katalin     Varga Zsuzsanna 

 képviselő          képviselő 


