Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30
órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében.
Jelen vannak:
A./ Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László
Klepeisz Péter
Bácsi Bernadett
ifj. Dallos Zoltán
Henn Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

B./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás

körjegyző

ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, majd a napirendre a kiadott meghívóban
(1. sz. melléklet)
foglaltak szerint tett javaslatot.
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
10/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Napirend:
1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
2./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előadó: Jurics Tamás körjegyző
3./ A hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről történő
eltávolításának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Előadó: Jurics Tamás körjegyző
4./ Rendezési terv módosítására irányuló kérelmek megtárgyalása
Előadó: Jurics Tamás körjegyző
5./ Cafetéria szabályzat módosításának megtárgyalása
Előadó: Jurics Tamás körjegyző
6./ A Balaton-felvidéki Turisztikai Egyesület létrehozásában történő részvétel megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
7./ A komposztálás bevezetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának megtárgyalása
Előadó: Jurics Tamás körjegyző
8./ A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata
Előadó: Mórocz László polgármester
9./ Támogatási kérelmek megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
10./ Vegyes ügyek
Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend tárgyalása
1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy sok
mindenbe nem változott a költségvetés a koncepció óta. Sajnos a falugondnoki kisbuszra nem
tudunk pályázni, mert ismét elhalasztották a beadási határidőt, ezért a költségvetésben már nem
is szerepeltettük. A településüzemeltetési feladatokra 1 millió forinttal többet kap az
Önkormányzat, mivel a lakosságszám is nőtt. Új elem a mozgókönyvtári normatíva, ebből –
előre láthatólag – 600 ezer forint többletforráshoz jut a község. A közhasznú foglalkoztatottak
után, jóval kevesebb támogatást tudunk tervezni, valószínűleg nem is lesz elég az erre
rendelkezésre álló keret. A pénzmaradványunk – első sorban a traktor vásárlás miatt – jelentősen
csökkent a tavalyi évhez képest. A kiadási oldalon, a cafetéria keret csökken, erről külön
előterjesztésben döntünk majd. Pályázati cég finanszírozására 275 ezer forintot terveztünk.
Építésügyi feladatokra nem terveztünk semmit, mivel ez a költség már évek óta nem merült fel.
Könyvtár támogatás címen, a mozgókönyvtárra történő átállás költségeit szerepeltettük. A
gyepmesteri szolgálat nem váltotta be, a hozzá fűzött reményeket, ezért átalánydíj helyett, egyedi
megbízás alapján fogjuk ellátni a feladatot, melyre 100 ezer forintot terveztünk .Az egyesületek
támogatását külön-külön szerepeltetjük. A református egyház támogatásáról, 2011. évi
költségvetésünk terhére döntöttünk, ezért szerepel az idei tételek között. A ravatalozóra korábban
tervezett összegből kimaradt néhány tétel, ezért reálisabb összeggel terveztük ezt a kiadás-nemet.
A rendelkezésre állási támogatás megszűnt, ezért erre a sorra nem terveztünk forrást. Megkéri a
képviselőket, hogy tegyék meg módosító javaslataikat.
Henn Sándor képviselő: Mint az Ügyrendi Bizottság elnöke, ismerteti, a Bizottság 2011.
február 4-én elfogadott határozatát.
(2. sz. melléklet)
Javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa az Ügyrendi bizottság határozatát.
Mórocz László polgármester bejelentette, hogy tartózkodik a szavazásnál.
A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat
és 1 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:
11/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mórocz László
főállású polgármester részére, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 3. § (2) bekezdése alapján, 8,25-ös szorzószámot és a 38.650,- Ft-os
köztisztviselői illetményalapot figyelembe véve - 318.900,- Ft-ban állapítja meg
illetményét, 2011. január 1. napjától.
A Képviselő-testület felhatalmazza a körjegyzőt, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jurics Tamás körjegyző
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Bácsi Gergő falugondnok
fizetését – munkája elismeréseként – 2011. január 1. napjától, 2011. december 31. napjáig, 10%kal megemeli. Kéri, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá, az egy évre vonatkozó béremelést.
A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat
és 0 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:

12/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Bácsi Gergő
falugondnok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 77§ (1) bekezdése alapján, 10%-os kereset-kiegészítést állapít meg, 2011.
január 1. napjától, melynek fedezetét 2011. évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról is, hogy Dallos Zoltánné fizikai
dolgozó fizetését – munkája elismeréseként – 2011. január 1. napjától, 2011. december 31.
napjáig, 10%-kal megemeli. Kéri, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá, az egy évre vonatkozó
béremelést.
A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat
és 1 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:
13/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Dallos Zoltánné
fizikai állományú dolgozó részére, a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. törvény alapján, 10%-os kereset-kiegészítést állapít meg, 2011. január 1.
napjától, melynek fedezetét 2011. évi költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Mórocz László polgármester: Javasolja a megvitatott költségvetési rendelet-tervezet
elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve, 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg:
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2011. (II. 14.) rendelete,
az Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
2./ Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismereti az írásos előterjesztést. Az előterjesztéssel
kapcsolatban hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
Mórocz László polgármester: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve, 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg:

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2011. (II. 14.) rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért
fizetendő díjak mértékéről
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.
3./ A hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről
történő eltávolításának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismereti az írásos előterjesztést. Az előterjesztéssel
kapcsolatban hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
Mórocz László polgármester: Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve, 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta meg:
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011. (II. 14.) rendelete
a hatósági jelzéssel nem rendelkező üzemképtelen és a roncs járművek közterületről
történő eltávolításának szabályozásáról
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza.
4./ Rendezési terv módosítására irányuló kérelmek megtárgyalása
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismereti Füzessy István balatonfüredi lakos kérelmét.
(5. sz. melléklet)
Mórocz László polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a kérelmet,
amennyiben az nem ütközik a Balaton Törvény előírásaiba, továbbá, ha a fekvéshatár
módosításával járó valamennyi költséget, a kérelmező viseli.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
14/2011. (II. 7.) Kt. határozat
1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Füzessy István 8230
Balatonfüred, Bonai dűlő 0118/33. szám alatti lakos kérelmét – amely a
balatonszőlősi 089/8., 089/9 helyrajzi számú külterületi, valamint a balatonszőlősi
744/12. helyrajzi számú, volt zártkerti ingatlanok egy helyrajzi számra történő
összevonását célozza – támogatja, és hozzájárul a fekvéshatár-módosításához,
amennyiben a kérelem nem ütközik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat Megállapításáról
szóló 2000. évi CXII. Törvény rendelkezéseibe.
2. A kérelmező kérelméhez benyújtott, Tóth Balázs földmérő 4/2011. munkaszámú
változási vázrajzán megjelölt ingatlanok, azonos – Má-2 – terület-felhasználási
egységbe tartoznak, Balatonszőlős község Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozási Tervéről szóló 6/2005. (VI.29.) önkormányzati rendelet alapján, így az

összevonás miatt, a Rendezési Terv módosítására nincs szükség.
3. A fekvéshatár módosításával járó valamennyi költséget, a kérelmező viseli.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismereti Kun Tamás balatonszőlősi lakos kérelmét.
(6. sz. melléklet)
Mórocz László polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a kérelmet,
amennyiben az nem ütközik a Balaton Törvény előírásaiba, továbbá, ha a terület-felhasználási
egység módosításával járó valamennyi költséget, a kérelmező viseli.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
15/2011. (II. 7.) Kt. határozat
1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Kun Tamás 8233
Balatonszőlős, Cserényhegyi u. 6. szám alatti lakos kérelmét – amely a balatonszőlősi
0112/44. helyrajzi számú külterületi ingatlan egy részének Ev és Má-2 területfelhasználási egységből, a meglévő Má-3 terület-felhasználási egységű területhez
csatlakozó részét Má-3 terület-felhasználási egységbe történő átminősítését célozza –
támogatja, amennyiben a kérelem nem ütközik a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
Megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény rendelkezéseibe.
2. A terület-felhasználási egység módosításával járó valamennyi költséget, a
kérelmező viseli.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
5./ Cafetéria szabályzat módosításának megtárgyalása
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. A költségvetési törvény
2011. évre 200.000 Ft-ban maximálta, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak cafetéria
juttatásának felső határát.
Mórocz László polgármester: Személyenként 200.000 Ft-ot javasol elfogadni., így az
Önkormáyzat Cafeteria keretösszegét 550 ezer forintba javasolja megállapítani, továbbá
javasolja az Önkormányzat Cafeteria Szabályzatának elfogadását, az előterjesztésnek
megfelelően.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

16/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat
Cafeteria keretét 2011. évre vonatkozóan, 550.000 Ft-ban, azaz Ötszázötvenezer
forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület, az Önkormáyzat 2011. évi Cafeteria Szabályzatát megismerte,
megtárgyalta és elfogadja. A Cafeteria Szabályzat határozat mellékletét képezi.
Az intézkedés kapcsán felmerülő költséget 2011. évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
Az Önkormányzat 2011. évi Cafeteria Szabályzata a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét
képezi
6./ A Balaton-felvidéki
megtárgyalása

Turisztikai

Egyesület

létrehozásában

történő

részvétel

Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a formálódó turisztikai
egyesület iránt érdeklődők megbeszélést tartottak, a múlt héten. Jónak látná, ha a Balatonszőlős,
Dörgicse, Pécsely és Vászoly önkormányzatai is részt vennének az egyesületben, mint alapító
tagok. Ez feltehetően anyagi ráfordítást is igényel, ami éves szinten húszezer forint körül fog
mozogni, illetve a kezdésnél egy egyszeri támogatás is szóba jöhet, de erről majd az alakuló
közgyűlés fog dönteni. Javasolja, hogy az Önkormányzat – mint alapító tag – vegyen részt a
turisztikai egyesületben.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
17/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a
Balaton-felvidéki Turisztikai Egyesületben, mint alapító tag részt kíván venni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
7./ A komposztálás bevezetéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést.
(8. sz. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Szabó Kerttechnika ajánlatát fogadja el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg.
18/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a KEOP-6.2.0/A/092010-0079 regisztrációs számú és „Komposztáljunk Balatonszőlősön” című
projektben foglaltak végrehajtása érdekében, az alábbi beszerzésekre hatalmazza fel a
polgármestert:

1. 150 db, újrahasznosított műanyagból készült komposztáló láda, tekintetében a
megrendelést a Szabó Kerttechnika Kft. (8200 Veszprém-Kádárta, Tószeg u. 30.),
kapja, 2.700.000 Ft értékben.
2. 150 db, fából készült komposztáló láda, tekintetében a megrendelést a Szabó
Kerttechnika Kft. (8200 Veszprém-Kádárta, Tószeg u. 30.), kapja, 1.050.000 Ft
értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
8./ A Balatonfüredi
felülvizsgálata

Kistérségi

Többcélú

Társulás

társulási

megállapodásának

Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy időszerűvé vált, a
Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata. A
megállapodást valamennyi képviselő megkapta. Megkéri a képviselőket, hogy mondják el
javaslataikat a megállapodással kapcsolatosan.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
19/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Balatonfüredi
Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodását felülvizsgálta.
A Képviselő-testület a társulási megállapodást változatlan tartalommal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
9./ Támogatási kérelmek megtárgyalása
I. A 04 Alapítvány támogatási kérelmének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a 04 Alapítvány támogatási kérelmét.
(9. sz. melléklet)
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg.
20/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 04 Alapítvány
támogatási kérelmét megismerte, megtárgyalta. A levélben szereplő célkitűzésekkel
egyet ért, azonban szűkös anyagi lehetőségei miatt nem tudja anyagilag is
támogatni, az alapítványt.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére..
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
II. A Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete támogatási kérelmének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a Veszprém Megyei Falugondnokok
Egyesületének támogatási kérelmét.
(10. sz. melléklet)
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg.
21/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelmét megismerte, megtárgyalta. A
levélben szereplő célkitűzésekkel egyet ért, és 10.000 Ft, azaz Tízezer forint
támogatást nyújt, 2011. évi költségvetéséből.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
10./ Vegyes ügyek
I. Az önálló községi könyvtár megszüntető okiratának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, az írásos előterjesztést.
(11. sz. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a megszüntető okiratot.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
22/2011. ( II. 7.) Kt. határozat
1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az önálló községi
könyvtár megszüntető okiratát, a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 13. § (4) bekezdése alapján elfogadja és
kiadja.
2. A megszüntető okirat, a határozat mellékletét képezi.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Az önálló községi könyvtár megszüntető okiratát a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete
tartalmazza

II. Pályázatíró cég kiválasztása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a pályázatíró cégek ajánlatait.
(13. sz. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület, az Aditus Kft-vel kössön szerződést, 2011. december 31-ig.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
23/2011. (II. 7.) Kt. határozat
1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pályázatíró cégek
ajánlatait megismerte, megtárgyalta, és az összességében legelőnyösebb ajánlatot, az
Aditus Kft. (1055 Budapest Balassi B. u. 19.) ajánlatát fogadja el.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Kft-vel 2011. december
31-ig szóló, határozott idejű szerződést kössön, az árajánlatban foglalt feltételekkel.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra is, hogy a döntést, az érintett
Dörgicse, Pécsely és Vászoly Önkormányzataival közölje.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
III. A védőnői szolgálat kérelmének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a védőnői szolgálat megkeresését.
(14. sz. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület, a támogassa a kezdeményezést.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
24/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Védőnői Szolgálat
megkeresését – amely egy életmentő tanfolyam megszervezését és ahhoz anyagi
hozzájárulás biztosítását célozza – megismerte, megtárgyalta, és 26.875 Ft támogatást
biztosít, 2011. évi költségvetése terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
IV. A Pécselyi Általános Iskola fenntartásához való hozzájárulás megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti ifj. Sebők Lajos pécselyi polgármester levelét.
(15. sz. melléklet)
Javasolja, hogy az Önkormányzat ne támogassa az iskolát ebben a formában. A támogatás egyéb
feltételeit a későbbiekben dolgozzák ki az Önkormányzatok.
A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat
és 0 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:

25/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, ifj. Sebők Lajos pécselyi
polgármester megkeresését – amely a Pécselyi Általános Iskola fenntartásához anyagi
hozzájárulás biztosítását célozza – megismerte, megtárgyalta, azonban a támogatásnak ezt
a formáját elutasítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a támogatás egyéb feltételeit
a későbbiekben dolgozza ki, Pécsely Község Önkormányzatával közösen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester
V. Földhasználati szerződés megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a ravatalozó elhelyezését biztosító ingatlan
kapcsán kötendő földhasználati szerződés tervezetét.
(16. sz. melléklet)
Javasolja, hogy az Önkormányzat hagyja jóvá a tervezetet.
A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat
és 0 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:
26/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Református
Egyházközséggel és a GPN Temetkezési és Szolgáltató KFT-vel kötendő három oldalú,
földhasználati szerződés és együttműködési megállapodás elnevezési okiratot megismerte,
megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására, továbbá a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
VI. Fókusz Geodézia ajánlatának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a Fókusz Geodézia ajánlatát.
(17. sz. melléklet)
Az első pont szerint, a 2010. évben a földhivatali térképekben bekövetkezett változásokat
vezetné át a cég az Önkormányzat térinformatikai rendszerén. A második pont szerit egy további
felhasználó gépére kerülhetne fel a program, azonban ezt túl soknak tarja. Javasolja, hogy az
Önkormányzat az első pontban részletezett ajánlatot fogadja el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
27/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fókusz Geodézia Kft.
térinformatikai alaptérkép változásvezetésére adott ajánlatát megismerte, megtárgyalta és
felhívja a polgármestert, hogy a Fókusz Geodézia Kft-vel szerződést kössön, az
Önkormányzat képviseletében, továbbá felhatalmazza a változásvezetés költségeinek
kifizetésére 130.000 Ft+ÁFA összegben. A kiadást az Önkormányzat, 2011. évi
költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

VII. Lakásbérleti szerződés megújításának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Pongrácz László geológus részére, a balatonszőlősi és a pécselyi
Önkormányzatok közösen bérelnek egy albérletet, Pécselyen. A bérleti szerződés 2010.
december 31-én lejárt. A lakbér 40.000 Ft/hó. Ezen kívül étkezést is biztosít a két Önkormányzat
nevezett számára. Ezeket a juttatásokat Pongrácz László, a két településnek végzett munkával
viszonozza, melyet turisztikai területen fejt ki. Kéri a Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a
kiadásokat és kössön a bérbeadóval újabb szerződést, 2011. március 31-ig.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
28/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – jelen határozat
mellékletét képező – bérleti szerződés-tervezetet jóváhagyja. A Képviselő-testület
felhatalmazza Mórocz László polgármestert arra, hogy Pongrácz László részére – a
bérleti szerződés időtartamára – napi egyszeri meleg ételt vásároljon, a pécselyi
szociális étkeztetést biztosító szolgáltatótól. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester
A bérleti szerződés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi.
VIII. Helyiségbérleti szerződés megújításának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Pongrácz László geológus, a balatonszőlősi volt iskola
épületében két helyiséget bérel, 0 Ft-ért. A bérleti szerződés 2010. december 31-én lejárt. Kéri a
Képviselő-testületet, hogy további fél évre, 2011. június 30-ig kössön a bérlővel újabb
szerződést.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
29/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – jelen határozat
mellékletét képező – bérleti szerződés-tervezetet jóváhagyja és 2011. június 30.
napjáig Pongrácz László részére 0 Ft-ért bérbe adja a balatonszőlősi 41. hrsz-ú
lakóház, udvar, gazdasági épületben található 2 db lakószobát. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester
A bérleti szerződés a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét képezi.
IX. Ingatlan felajánlásának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Református Egyház a
balatonszőlősi 162. hrsz-ú ingatlanának megosztása után létrejövő 162/2. hrsz-ú közút művelési

ágú ingatlanát, térítés nélkül felajánlotta átvételre az Önkormányzat számára. Javasolja, hogy
fogadja el az Önkormányzat a felajánlott ingatlant és ezzel együtt vállalja a tulajdonjog
átruházásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
30/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszőlősi
Református Egyházközség tulajdonát képező, balatonszőlősi 162. hrsz-ú
ingatlanának megosztása után létrejövő 162/2. hrsz-ú közút művelési ágú ingatlan
tulajdonjogát – az illetékes Balatonarácsi Presbitérium ezirányú döntése alapján –
köszönettel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés
aláírására és a fizetendő költségek kiegyenlítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
X. Bölcsődei feladat-ellátásra vonatkozó megállapodás megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti Balatonfüred Város Polgármesterének levelét.
(20. sz. melléklet)
Javasolja, hogy fogadja el a Képviselő-testület bölcsődei feladat-ellátásra vonatkozó szerződést.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
31/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Balatonfüred Város
Önkormányzatával kötendő – bölcsődei feladat-ellátásra vonatkozó szerződést –
megismerte, megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
XI. A 2011. évi szennyvízdíjak állami támogatási igénybejelentésről szóló határozat
megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is az üzemeltető,
Bakonykarszt ZRt. vállalta, a lakossági szennyvízdíjak állami támogatása iránti igényünket
benyújtani a Minisztérium felé. A sikeres pályázathoz szükséges, a szokásos formátumú és
tartalmú határozat elfogadása. Amennyiben a pályázat sikeres lesz, úgy a lakosság felé
kompenzálják a számlákat.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

32/2011. (II. 7.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécsely Község
Önkormányzatával közös tulajdonban lévő, víziközműből szolgáltatott lakossági ivóvíz és
csatornaszolgáltatás 2011. évi támogatására vonatkozó igénybejelentést tudomásul vette.
A Bakonykarszt ZRt szolgáltató által, a támogatási kérelemben közölt fajlagos költségráfordítási adatok a Tárcaközi Bizottság által előírt feltételeknek megfelelnek.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe
vett, illetőleg a Tárcaközi Bizottság által elfogadott mértékű amortizációt, eszközhasználati
jogcímen meghatározott összeget, a tárgyi eszközök fenntartására, és a fejlesztési hitellel
kapcsolatos adósságszolgálatra fogja fordítani. A Képviselő-testület felhatalmazza Mórocz
László polgármestert, az önkormányzati nyilatkozatok aláírására.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 20:45 órakor bezárta.
k. m. f
Mórocz László
polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

