KIVONAT
A Képviselı-testület 2012. február 29-i nyílt ülésének
jegyzıkönyvébıl

34/2012. (II.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Balatonfüred Városért
Közalapítványtól fejlesztési célra 18.000 eFt-ot átvesz.
Határidı: 2012. december 31.
Felelıs: Dr. Bóka István polgármester

35/2012.(II.29.) számú h a t á r o z a t:

A Balatonfüred Város Önkormányzat képviselı-testülete a költségvetés
elıterjesztésekor nyilatkozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az adósságot keletkeztetı
ügyleteibıl fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt
követı három évben várható összege nem haladja meg a saját
bevételeinek 50 %-át.
Az Balatonfüred Város Önkormányzat képviselı-testülete a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben és az
Önkormányzati adósságot keletkeztetı ügyletekrıl szóló 353/2011. (XII.
30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az
adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeit az
alábbiak szerint állapítja meg:

Megnevezés
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek
50%-a
adósságot keletkeztetı
ügyletekbıl és
kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségek
2011. évi CXCIV. Törvény 3.§ (1)
bekezdés alapján

Felelıs: Dr. Bóka István
Határidı: azonnal
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36/2012. (II.29.) számú h a t á r o z a t :
Balatonfüred Város Képviselı-testülete a folyamatos határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

37/2012.(II.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
Civil szervezetek támogatására vonatkozó Szabályzatát - a mellékeltek szerint jóváhagyja.
Felkéri a támogatások odaítélésére felhatalmazott bizottságot, hogy a szabály
rendelkezései figyelembevételével járjanak el.
Határidı: azonnal, illetve folyamatos
Felelıs: Humán Erıforrás Bizottság
38/2012. ( II. 29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Balatonfüred
településrendezési eszközeinek a Balaton törvényben meghatározott övezetek
lehatárolásával összefüggı módosítására vonatkozó, XV-D-08/10-5/2012. sz.
állami fıépítészi szakmai záróvéleményt megismerte és azt elfogadta.

39/2012. ( II. 29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Képviselı-testülete a város teljes közigazgatási területére
vonatkozó, 97/2004. (III.25.) számú önkormányzati határozattal megállapított és
többször módosított településszerkezeti tervének a leírását és a rajzi részét az
alábbiak szerint módosítja.
A leírás 14. pontjának (2) bekezdése helyére az alábbi bekezdés kerül:
(2) Kertes mezıgazdasági terület
Kertes mezıgazdasági terület az Öreg-hegy (Tamás-hegy), László és Meleg
hegy, György-hegy, Száka-hegy és Bocsár valamint a Siske alatti terület és az
arácsi határban lévı területek, a Bocsár-dőlı melletti új kertes mezıgazdasági
terület, valamint a védett szılık területének pincebeépítésre kijelölt része.
A rajzi rész a VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezı Iroda Kft. által 4223/2009.
munkaszámon készített, ezen határozathoz 1. sz. mellékletekként csatolt térkép
szerint változik.
A Helyi Építési Szabályrendeletnek és az annak mellékletét képezı Szabályozási
Tervnek ezzel összhangban kell lennie
folyamatos
Határidı:
Felelıs: dr. Bóka István polgármester

40/2012. ( II. 29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztéshez
mellékelt településrendezési szerzıdéseket az elhangzott módosításokkal
jóváhagyja, és annak aláírására felhatalmazza dr. Bóka István polgármestert.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Bóka István polgármester
41/2012. (II.29.). számú h a t á r o z a t:
1. Balatonfüred Város Képviselı-testülete a Füred Stúdió Televíziós Kft és
Balatonfüred Város Önkormányzata között a honlap üzemeltetésére, a
Balatonfüredi Napló kiadására, valamint a közszolgálati televíziós program
gyártására és közvetítésére határozatlan idejő közszolgáltatási szerzıdést köt.
2. Balatonfüred Város Képviselı-testülete 2012. március 1-tıl 2013. február 28-ig
szóló idıtartamra támogatási szerzıdést köt, 21.402.000 Ft, azaz
huszonegymillió-négyszázkettıezer forint összeggel, melybıl 17.835.000 Ft, azaz
tizenhétmillió-nyolcszázharmincötezer forint összeget a 2012. évi költségvetés
támogatási
során
biztosítja.
A
3.567.000
Ft,
azaz
hárommillióötszázhatvanhétezer forint kifizetésére pedig kötelezettséget vállal a 2013. évi
költségvetésében.
3. Balatonfüred Város Képviselı-testülete felhatalmazza dr. Bóka István
polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerzıdést aláírja.
4. Balatonfüred Város Képviselı-testülete Balatonfüred Város Önkormányzata és a
Füred Stúdió Televíziós Kft között érvényben lévı alábbi:
 a közszolgálati televíziós program gyártásáért és közvetítéséért 2011.
április 8-án,
 a Balatonfüredi Napló teljes körő elıállításáért 2011. augusztus 3-án kelt
szerzıdéseket a közszolgáltatási szerzıdés megkötésével egyidejőleg
felbontja.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Bóka István polgármester
42/2012. (II. 29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Rotary International
világelnöke, Kalyan Banerjee úr 2012. március 26-i balatonfüredi látogatása
alkalmából – Rabindranath Tagore Nobel-díjas költı gyógyulása kapcsán –
emlékfát ültessen a Tagore sétány és a Hotel Annabella között található
’nemzetközi faültetık’ parkjában.
A faültetés költségét teljes egészében a szervezet viseli.
Határidı:azonnal
Felelıs: Dr. Tárnoki Richárd jegyzı

43/2012. (II.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy döntött, hogy
díszsírhelyet adományoz néhai Hankóczy Jenı hamvai számára.
Felelıs: Dr. Bóka István polgármester
Határidı: azonnal

44/2012.(II.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete:
1. Tudomásul veszi, hogy dr. Bóka István polgármester pályázatot nyújtott be az
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretein belül „Modellkísérleti Program az
alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” címő, TÁMOP-5.4.9-11/1
kódszámú pályázati kiírásra „Híd a generációk között ” címmel.
A fejlesztendı intézmény hivatalos neve: Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási
Központ
Címe: 8230 Balatonfüred, Kéki u.6.
Helyrajzi száma: 2198/11 hrsz
A projekt teljes beruházási költsége: bruttó 35.000.000,- Ft
Az igényelhetı támogatás 35.000.0000,- Ft.
Támogatási intenzitás: 100 %.
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete:
- nyilatkozik, hogy a Pályázati adatlapban szereplı tervezett mutatókat, számokat,
mint a jövıre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesíti. Vállalja, hogy a
támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt
befejezését követı 5. év végéig, a pályázatban vállalt szakmai tartalommal
változatlanul fenntartja és üzemelteti és gondoskodik a szakmai humán erıforrás
biztosításáról.
- tudomásul veszi, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a
fenntartási kötelezettség fennállása alatt (5 év) a Támogató elızetes jóváhagyása
nélkül nem idegeníthetı el, nem terhelhetı meg, nem adható bérbe.
45/2012. (II.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi,
hogy a „Lakótelepi Óvoda és Bölcsıde energetikai korszerősítése” címő, KEOP4.9.0/11-2011-0063 azonosító számú pályázat Támogatási Szerzıdését dr. Bóka
István polgármester aláírta.
A Képviselı-testület tudomásul veszi a Támogatási Szerzıdésben foglalt
kötelezettségeket és a Támogatási Szerzıdést jóváhagyja.

46/2012. (II.29.) számú h a t á r o z a t:

Balatonfüred
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
az
elıterjesztéshez mellékelt adásvételi szerzıdés szerint megvásárolja a
balatonfüredi 2658/2 hrsz-ú, 77 m” alapterülető, kivett, közforgalom elıl
el nem zárt magánút mővelési ágú ingatlant. Az ingatlant az
Önkormányzat törzsvagyonként, a forgalomképtelen vagyoni körében
veszi nyilvántartásba és út céljára hasznosítja.
Az ingatlanvásárlás fedezetét – összesen 756.000,-Ft-ot - a Képviselıtestület a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
dr. Bóka István polgármester

Kmf.

dr. Bóka István sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

dr. Tárnoki Richárd sk.
jegyzı

