KIVONAT

A Képviselı-testület 2012. március 29-i nyílt ülésének
jegyzıkönyvébıl

51/2012. (III. 29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonfüredi
Rendırkapitányság 2011. évi beszámolóját elfogadta.
52/2012. (III.29) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 7/2012. (III.5.)
költségvetési rendelet 5.b. mellékletébe foglalt alpolgármesteri keret terhére
összesen 45.000,- azaz negyvenötezer forintot, képviselıi keret terhére
összesen 286.000,- azaz kettıszáznyolcvanhatezer forintot felajánlottak az
alábbiak szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rákóczi-Szövetség Ifjúsági Szervezete
Arácsért Közhasznú Alapítvány
Balatonfüred Városért Közalapítvány
Szív Egyesület
Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány
Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány

90 000
20 000
30 000
35 000
78 000
78 000

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerzıdések aláírására.
Utasítja a jegyzıt, hogy készítse elı a költségvetés módosítás rendelet
tervezetét.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Bóka István polgármester
Dr. Tárnoki Richárd jegyzı
53/2012. (III.29.) számú h a t á r o z a t:
I. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, elvi döntést hoz arról,
hogy a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzı Iskola és Kollégium fenntartói jogát
határozatlan idıre, de legalább 50 évre átadja a Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Fıapátságának.
Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lebonyolítására.
Balatonfüred Város Képviselı-testülete felhatalmazza a Humán Erıforrás Bizottságot
a tárgyalások felügyeletére, szakmai ellenırzésére.
A fenntartó váltással kapcsolatos tárgyalásokat az alábbi szempontok figyelembe
vételével kell lefolytatni:

•
•
•
•
•
•
•
•

•

A Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképzı Iskola fenntartói joga átkerül a
bencés apátsághoz
Az intézményben továbbra is oktató-nevelı munka folyik, az Alapító okiratban
szereplı képzési formákat, szakokat az új fenntartó a felmerülı igények
figyelembe vételével továbbra is fenntartja, esetleg bıvíti
Az ingók és ingatlanok használati jogát adja át a Magyar Bencés Kongregáció
Pannonhalmi Fıapátságának
Az intézmény fenntartási költségei a továbbiakban új fenntartót terhelik
A használatra átvett ingatlan állagát óvja, a folyamatos, zavartalan
mőködéshez szükséges valamennyi karbantartási munkát elvégzi
Új fenntartó továbbra is biztosítja a Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási
Nyelvő Idegenforgalmi Szakközépiskola kollégiumi és étkezési ellátását
Az intézményben alkalmazásban álló dolgozókat szerzıdésükben,
kinevezésükben megállapított módon tovább foglalkoztatja
A munkatársak közalkalmazotti jogviszonya a fenntartói jog átadásával
megszőnik, új fenntartó a Munka Törvénykönyve alapján új szerzıdéseket köt,
mely nem lehet a munkatársakra nézve hátrányosabb jelenlegi
szerzıdésüknél, kinevezésüknél
Képviselı-testület vállalja, hogy az átadott munkavállalóknak a jubileumi
jutalmát saját költsége terhére a továbbiakban fizeti, amíg a jogszabályi
kötelezettség fennáll az állami intézmények tekintetében.

II. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete meghatározza a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §-a szerinti vélemények
beszerzését, egyeztetések lebonyolítását a következı ütemezésben:

1. Független szakértı kérése a Kormányhivataltól
Határidı: 2012. április 2.
Felelıs: jegyzı
2. Vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
• Intézmény alkalmazotti közösség véleménye
• Iskolaszék véleménye
• Szülıi munkaközösség véleménye
• Diákönkormányzat véleménye
• Megyei gazdasági kamara véleményének beszerzése
Határidı: 2012. április 2-6.:
Felelıs: Szabó Lajos osztályvezetı, Szigethi Csaba intézményvezetı
3. Információk közzététele az érintettek számára
Határidı: 2012. április 9-24.
Felelıs: jegyzı

4. Kormányhivatal fejlesztési tervre épített szakvéleményének beszerzése
Határidı: 2012. április 20.
Felelıs: jegyzı
5. Képviselı-testületi döntés
Határidı: A képviselı-testület áprilisi vagy májusi ülése
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Bóka István polgármester
54/2012. (III. 29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete részt vesz az
Agrármarketing Cetrum által kiírt 2011-2012-ben Magyarországon megvalósuló,
a magyar borkultúrát, borászatokat népszerősítı ún. „helyi kisprojektek” és a
„hazai gasztronómiai, borászati és borturisztikai rendezvények támogatására”
pályázatokban a 2012. évi Balatoni Hal- és borünnep és a Balatonfüredi
Borhetek rendezvényekre vonatkozóan, támogatásban nem részesülı szakmai
és pénzügyi partnerként.
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a mellékelt együttmőködési
megállapodások aláírására.
Felelıs: dr. Bóka István polgármester
Határidı: azonnal
55/2012. (III.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balatonfüredi
Borhetek 2012. évre vonatkozó Részvételi Szabályzatát – módosítással
egységes szerkezetbe foglalt és a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és
Mezıgazdasági Bizottság módosításával - és a városi borverseny kiírását
jóváhagyja.
Felelıs: dr. Bóka István polgármester
Határidı: azonnal
56/2012. (III. 29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzata hozzájárul a 2011. évi irodalmi Nobel-díjas
svéd Tomas Tranströmer tiszteletére szervezett emlékfa elültetéséhez. Az
eseményt a város költészet napi programjaihoz kapcsolódóan valósítja meg a
Tagore sétány melletti Nobel-díjasok ligetében.
A faültetés költségeinek fedezetét az önkormányzat az idegenforgalom
szakfeladat terhére biztosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Tárnoki Richárd jegyzı

57/2012. (III.29.). számú h a t á r o z a t :
 Balatonfüred Város Képviselı-testülete Füred Stúdió Kft.-nek egy összegben
1.000.000 Ft + ÁFA, azaz 1.270.000 Ft, visszatérítendı kamatmentes kölcsönt
ad fejlesztési célra 2012. december 31-ig a költségvetésben tervezett
támogatási kölcsön terhére.
 Balatonfüred Város Képviselı-testülete a szerzıdés ideje alatt a havi
karbantartási díjat 80.000 Ft /hónap, azaz 2012. május 1-tıl 2012. december
31-ig terjedı idıszakra 640.000 Ft-ot biztosít, melyet az éves támogatási
szerzıdés összegének megemelésével - a Tv és újság költségvetési sor
terhére - a Füred Stúdió Kft.-nek támogatásként biztosít.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Bóka István polgármester

58/2012. (III.29.) számú h a t á r o z a t :
Balatonfüred
Város
Önkormányzatának
Képviselı-testülete
és
Gyermekbolygó Nonprofit Kft között Szepessy Péter (sz: Veszprém, 2008.
10. 09., an: Börzsei Barbara) óvodai nevelése és fejlesztése céljából
kötendı Támogatási szerzıdést határozott idıtartamra - 2012. december
31-ig - jóváhagyja.
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermek
ellátásának fedezetéül a 2012-es évi költségvetési elıirányzatból oktatás
szakfeladatról bruttó 295 000 Ft-ot, idegenforgalom szakfeladatról bruttó 295 000 Ft-ot biztosít.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Bóka István polgármester
59/2012. (III. 29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzati
beszerzésekre vonatkozó 2012. évi közbeszerzési tervet jóváhagyta.
Felhatalmazza a polgármestert a tervben szereplı eljárások megindítására.
Felelıs: dr. Bóka István polgármester
Határidı: azonnal
60/2012. (III. 29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete:
1. Pályázatot nyújt be a Magyar Köztársaság 2012. évi központi költségvetésérıl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 13. pontja szerint önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések elıirányzat keretein belül közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések támogatására „Balatonfüredi térfigyelı rendszer bıvítése”
címmel.

A projekt összes elszámolható költsége: 989.805,- Ft
Az igényelt támogatás összege:
791.844,- Ft
Önerı összesen:
197.961,- Ft
Az önerıt az önkormányzat a 2012. évi költségvetésbıl az általános tartalék terhére
biztosítja.
2. Nyilatkozik, hogy
- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen – a mőködésre
vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – használja;
- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától
számított 10 évig nem idegeníti el, kivéve, ha az elidegenítést mőszaki vagy
szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a
támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja.
A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot az önkormányzat
nevében benyújtsa.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Bóka István polgármester;
a költségvetés módosítás elıkészítéséért dr. Tárnoki Richárd, jegyzı

61/2012. (III. 29.) számú h a t á r o z a t
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Balaton Volán
Személyszállítási ZRt-vel 2004. december 17. napján megkötött „helyi
(városi) menetrend szerinti autóbusszal történı személyszállítás
közszolgáltatási feladat ellátására vonatkozó” Közszolgáltatási szerzıdés
módosítását jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerzıdés módosításának
aláírására.
Határidı: azonnal
dr. Bóka István polgármester
Felelıs:
62/2012.(III.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
és a „Dr. Remeczki” BT (képviseli dr. Remeczki Edit, feladatellátó dr.
Remeczki Edit) között – a szemészeti járóbeteg szakellátás ellátására – 2004.
május 24-én létrejött vállalkozói szerzıdés 4. pontjában meghatározott
határidıt 2013. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Bóka István polgármester

63/2012.(III.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
és az SK-MED Kft (képviseli dr. Ketzán Eleonóra, feladatellátó dr. Ketzán
Eleonóra) között – a bırgyógyászat és nemi beteg gondozás járóbeteg
szakellátás ellátására – 2004. május 20-án létrejött vállalkozói szerzıdés 4.
pontjában meghatározott határidıt 2016. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Bóka István polgármester

64/2012.(III.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
és Müllerné dr. Síró Edit egyéni vállalkozó között – a fül-, orr- gége és
audiológiai járóbeteg szakellátás ellátására – 2004. május 20-án létrejött
vállalkozói szerzıdés 4. pontjában meghatározott határidıt 2016. szeptember
30-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Bóka István polgármester
65/2012.(III.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzat
és a MEDNA 2001. Kft. (képviseli dr. Nagy Gábor, feladatellátó dr. Bezzegh
Katalin) között – a radiológiai járóbeteg szakellátás ellátására – 2004.
augusztus 4-én létrejött vállalkozói szerzıdés 4. pontjában meghatározott
határidıt 2016. szeptember 30-ig meghosszabbítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Bóka István polgármester
66/2012. (III.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jelen elıterjesztéshez
mellékelt Megállapodás bérlıkijelölési jog alapítására c. szerzıdést az
elhangzott változtatással jóváhagyja és hozzájárul a 2791/2 hrsz ú, 1529 m²
alapterülető, „kivett lakóház udvar” megjelöléső ingatlan tekintetében,
figyelemmel Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselı-testületének
24/2004. (X.01.) sz. rendelete 12. § (1) bekezdésében foglaltakra, a Lóczy
Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvő Idegenforgalmi Szakközépiskola
javára, bérlıkijelölési és bérlı kiválasztási jog alapításához.

A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Bóka István polgármestert, hogy a
mellékelten csatolt Megállapodás bérlıkijelölési jog alapítására c. szerzıdést
aláírja.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Bóka István polgármester

67/2012. (III.29.) számú h a t á r o z a t:
A Képviselı-testület hozzájárul, hogy Balatonfüred Város Önkormányzata a
Nász Ferenc és Nász Ferencné 1/2-1/2 arányú osztatlan közös tulajdonában
álló, Balatonfüred belterületi 2529/2 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát,
741.000,- Ft vételár ellenében és 309.000,- Ft mőszaki- és zöldkár
megtérítése mellett „kisajátítást megelızı vétel” jogcímén adásvétel útján
megszerezze.
A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Bóka István polgármestert a fentiek
szerinti ingatlan adásvételi szerzıdés elkészíttetésére, aláírására és az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzés érdekében a földhivatali eljárás során történı
képviseletre.
A Képviselı-testület kötelezettséget vállal, hogy az ingatlanvásárlás és a
kártalanítást fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: dr. Bóka István polgármester
68/2012.(III.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Észak-Balatoni
Regionális Konferencia Központ Kft. (székhely: Balatonfüred, Horváth M. u. 08/2
hrsz, cégjegyzékszám: 19-09-504092, képviselı: Majer Tamás ügyvezetı)
részére összesen 21.000.000,-Ft azaz Huszonegymillió forint pótbefizetést
teljesít a veszteségek fedezetére.
A pótbefizetés teljesítésének ütemezése:
10.000.000,-Ft részlet átutalása. 2012. március 6. napján megtörtént
4.000.000,-Ft részlet átutalása: 2012. április 2. napjáig
7.000.000,-Ft részlet átutalása: 2012. augusztus 31. napjáig
Határidı: fentiek szerint
Felelıs: dr. Bóka István polgármester

69/2012. (III.29.) számú h a t á r o z a t:
Balatonfüred Város Önkormányzatának képviselı-testülete elhatározza, hogy
az Észak-Balatoni Regionális Konferencia Központ Kft. – mely társaság

kizárólagos tulajdonosa Balatonfüred Város Önkormányzata – törzstıkéjét
2012. április 1. napjával 12.000.000,- Ft összeggel – fejlesztési célra - felemeli
azzal, hogy a tıkeemelés pénzbeli hozzájárulás címén teljesítendı, s ezen
összeget az Önkormányzat, mint tulajdonos a Társaság Kinizsi Bank Zrt.-nél
vezetett 732000110-11288644-00000000 számú számlájára történı
befizetéssel teljesíti 2012. április 15. napjáig.
A tıkeemelésbıl eredı cégjogi változás átvezetéséért Majer Tamás
ügyvezetı felelıs.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
dr. Bóka István polgármester

70/2012.(III.29.) számú h a t á r o z a t:
1. Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a balatonfüredi
2782 hrsz-ú „lakóház, udvar, gazdasági épület” mővelési ágú, 863 m2 területő
ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Bóka István polgármestert, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Balatonfüred
Város Önkormányzata részére történı megszerzése érdekében.
3. Az ingatlanokat az Önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. 8. §. (1)
bekezdésében meghatározott, „közmővelıdési tevékenység” önkormányzati
feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helytörténeti
győjtemény elhelyezése és mőködtetése céljára kívánja felhasználni.
4. Az Önkormányzat nyilatkozik, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülı költségek – ideértve a mővelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét is – megtérítését.
Felelıs: dr. Bóka István polgármester
Határidı: azonnal
71/2012. (III.29.) számú h a t á r o z a t:
A Képviselı-testület visszahívja a Kisfaludy Sándor Kulturális és Színházfenntartó
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság könyvvizsgálóját, a LÁNCZI
Könyvvizsgáló Kft. 2012. március 31. napjával, majd újraválasztja 2012. április 1.
napjától, azzal, hogy a könyvvizsgáló megbízatása 2017. március 31. napjáig
szól. A könyvvizsgáló megbízási díját 200.000,- Ft + áfa/év, azaz 50.000,- +
áfa/negyedév összegben határozza meg.
A Képviselı-testület visszahívja Duna Katalin, Nagy Ákos és Pethıné Schultz
Ágnes felügyelı bizottsági tagokat 2012. március 31. napjával
A képviselı-testület a felügyelı bizottság tagjainak 2012. április 1. napjával,
határozatlan idıtartamra – korábbi tagok közül - Duna Katalin, Nagy Ákos,
valamint – új tagként - Csizmazia Szilveszter, 8230 Balatonfüred, Pacsirta u. 7/A.
szám alatti lakost nevezi ki.

A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Bóka István polgármestert, hogy a
közhasznú szervezetekrıl szóló jogszabály módosítása okán a Társasággal az új
szabályozásnak megfelelı közhasznúsági megállapodást kössön.
A Képviselı-testület felhatalmazza dr. Bóka István polgármestert, hogy a fenti
módosításoknak, és a közhasznú szervezetekrıl szóló új jogszabály, a 2011. évi
CLXXV. törvény szabályozásának megfelelıen módosított Alapító okiratot aláírja.
Határidı:
azonnal
Felelıs: dr. Bóka István polgármester

Kmf.

dr. Bóka István sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

dr. Tárnoki Richárd sk.
jegyzı

