Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én,
18:00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében.
Jelen vannak:
A./ Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László
Klepeisz Péter
Bácsi Bernadett
Henn Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

B./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás

körjegyző

ifj. Dallos Zoltán képviselő jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a
Képviselő-testület ülésén.
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 azzal az eltéréssel, hogy a zárt ülés keretében az ügyészség levelét
is javasolja megtárgyalni.
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
125/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Napirend:
1. 2012. évi ivóvíz- és szennyvíz díjak megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
2. A környezetvédelemről szóló helyi rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
3. Az Önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
5. A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési előirányzat módosításának megtárgyalása
Előadó: Jurics Tamás körjegyző
6. Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
Előadó: Jurics Tamás körjegyző
7. 2012. évre vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
8. Vegyes ügyek
Előadó: Mórocz László polgármester
Napirend a zárt ülésre:
1. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatok megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
2. Segélyezési ügyek
Előadó: Mórocz László polgármester
3. Ügyészség levelének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend tárgyalása
1. 2012. évi ivóvíz- és szennyvíz díjak megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a Bakonykarszt Zrt. levelét,
(2. sz. melléklet)
majd az írásos előterjesztést, a 2012. évi ivóvízdíjakkal kapcsolatosan. Javasolja a rendelettervezet elfogadását.
(3. sz. melléklet)
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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
13/2011.(XII. 12.) önkormányzati rendelete
a viziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról szóló 14/2000. (XII. 29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza.
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést, a 2012. évi szennyvízszolgáltatási díjakkal kapcsolatosan. Javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
(5. sz. melléklet)
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
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
14/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 9/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmazza.
2. A környezetvédelemről szóló helyi rendelet módosításának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. Javasolja, a rendelet
tervezet elfogadását.
(7. sz. melléklet)
Az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
a környezetvédelemről szóló 3/2002. (IV.15.) rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.

3. Az Önkormányzat 2011. III. negyedévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. Javasolja, hogy a
Képviselő-testület fogadja el az I.-III. negyedévre vonatkozó költségvetési beszámolót.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
126/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat
2011. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló beszámolót
megismerte, megtárgyalta és – a mellékletekkel együtt – elfogadja.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának I. –III. negyedévi helyzetéről szóló
beszámoló a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi
4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az előzetesen kiküldött, 2012. évi költségvetési
koncepciót. Az előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a
határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat
és 0 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:
127/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat 2012.
évi költségvetési koncepcióját elfogadja. A koncepció a határozat mellékletét képezi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját, a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete
tartartalmazza.
5. A Körjegyzőség 2011. évi költségvetési előirányzat módosításának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést, a Körjegyzőség
költségvetési előirányzat módosításáról. Javasolja, hogy a Körjegyzőség előirányzat módosítását
fogadja el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
128/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Körjegyzőség 2011.
évi 1. számú költségvetési előirányzat módosítását megismerte, megtárgyalta és
elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az előirányzatmódostás miatt szükségessé váló Önkormányzati költségvetés előirányzat
módosítását készítse elő és terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
A Körjegyzőség 2011. évi 1. számú költségvetési előirányzat módosítását, a jegyzőkönyv 11.
számú melléklete tartalmazza
6. Az Önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti Király Péterné kistérségi belső ellenőr levelét,
majd a kiküldött előterjesztést.
(12. és 13. sz. mellékletek)
Javasolja a határozat-tervezet jóváhagyását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
129/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre „Belső
ellenőrzési tervet” – nem készít, tekintettel a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa
26/2010.. (VI. 24.) sz. határozatával jóváhagyott, kétévenkénti ellenőrzési periódus
kialakítására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző
7. 2012. évre vonatkozó érdekeltségi hozzájárulás megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést.
(14. sz. melléklet)
Javasolja az érdekeltségi hozzájárulás mértékének változatlanul hagyását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
130/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen határozatával megkeresi
Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzőjét, hogy 2012. január 1-től kezdődően,
Balatonszőlős Község területén, a közcélú érdekeltségi hozzájárulást az alábbiak
figyelembevételével határozza meg:
Területi hatálya kiterjed, Balatonszőlős Község önkormányzati tulajdonában lévő közcélú
vízilétesítményekre, kivéve a működő víziközmű és vízitársulatok érdekeltségi területét és az
építőközösségi beruházásban megvalósult közműveket, ha megállapodás a fentiektől eltérően
nem rendelkezik.
Személyi hatálya arra a telektulajdonosra terjed ki, aki a meglévő közcélú vízilétesítményekre –
hálózat bővítés nélkül – közvetlenül rácsatlakozhat, és nem járult hozzá korábban a létesítéshez.

A hozzájárulás egysége:
1. Ha a közút és közműépítést az önkormányzat valósítja meg, vagy támogatást biztosít és a
létesítési költségeket vagy annak egy részét az érintett ingatlantulajdonosokra át kívánja
hárítani,
a) lakóövezetben a meglévő, illetve az építhető lakásszám alapján, ha ez nem
állapítható meg, a vonatkozó övezeti besorolás szerint kialakítható legkisebb
telekterület alapján telkenként,
b) külterületen a vonatkozó övezeti besorolás szerint kialakítható legkisebb
telekterület alapján telkenként,
c) egyéb övezetben teleknagyság arányában
kell a létesítési költségek egyes ingatlantulajdonosokra jutó részét megállapítani.
2. Amennyiben a megvalósult lakásszám magasabb, mint a ténylegesen befizetett érdekeltségi
egység, a használatbavételkor a különbözetet az önkormányzat közműalapjára be kell fizetni.
3. Ha a lakóövezeti ingatlanon kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági célú, illetve ipari építmény
van (lesz), vagy ilyen irányú tevékenységet folytatnak, a fejlesztési hozzájárulás kiszámításánál
egy lakással azonos egyenértékűnek tekintendő:
- víz esetében
0,3 m3/nap vízigény
- szennyvízcsatornánál
0,3 m3/nap vízigény, vagy vízfogyasztás
- csapadékcsatornánál
a (2) bekezdés szerint
- gáz esetében
10 m3/óra
- villany esetében
1x25 A.
4. A kettő, vagy több utcát érintő (sarok, áthúzódó) telek érdekeltségét a tényleges
igénybevétel, illetve házszámozás alapján kell meghatározni és csak egyoldali ellátását lehet
figyelembe venni.
5. Nyeles telkek és a szolgalommal ellátott telkek esetében az érdekeltséget a befogadó utcánál
kell figyelembe venni.
6. Ha a lakóingatlan nagysága a hatályos jogszabályi előírások szerinti építési telek
nagyságának többszöröse, akkor annyi ingatlannak kell tekinteni, ahány építési telekre a
hatályos jogszabályi előírások alapján felosztható.
Az érdekeltségi hozzájárulás mértéke:
vízvezeték esetén: 300.000,- Ft.
szennyvízvezeték esetén: 350.000,- Ft.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
8. Vegyes ügyek
I. Balatonszőlős Község Rendezési Terve módosításához szükséges határozat magtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést.
(15. sz. melléklet)
A képviselők támogatták a módosító javaslatokat.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
131/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az alábbi változtatásokat
tartja szükségesek átvezetni, a község rendezési tervének módosítása során.
1. A balatonszőlősi 110/2. hrsz-ú ingatlan átminősítése Lf-1 terület-felhasználási egységből,
Parkoló funkciójú területté.

2. A balatonszőlősi 30. hrsz-ú ingatlant érintő szabályozási vonal áthelyezése, az ingatlan
telekhatárára.
3. A balatonszőlősi 131/9., 149/2., 132/2., 132/5., 132/7., 132/9., 132/10., 132/11., 132/12.,
132/13., 132/14., 133., 134., 135/1., hrsz-ú ingatlanok átminősítése Lf-1 területfelhasználási egységből, Lf k terület-felhasználási egységbe.
4. A tervezett Dél-keleti elkerülő út összekötése, balatonszőlősi 04/15. hrsz-ú út
nyomvonalának meghosszabbításában és a környező terület rendezése.
5. A balatonszőlősi 159. hrsz-ú út 16 méteres szabályozási szélességének csökkentése,
lehetőség szerint, a jelenlegi telekhatárra.
6. A balatonszőlősi 174. hrsz-ú út 12 méteres szabályozási szélességének csökkentése,
lehetőség szerint, a jelenlegi telekhatárra.
7. A balatonszőlősi 26. hrsz-ú ingatlant lefedő vízvédelmi terület csökkentése 6 méter
szélességű vízvédelmi területre, a balatonszőlősi 182/2. hrsz-ú árokkal párhuzamosan, a
fennmaradó terület a szomszédos ingatlanok terület felhasználási besorolását kapja meg.
8. A balatonszőlősi 122. hrsz-ú ingatlan Észak-keleti végét érintő szabályozási vonal
áthelyezése, az ingatlan telekhatárára.
9. Vadvédelmi célú kerítés létesítésének engedélyezése, a külterületi ingatlanokon, az
erdőterületek és a mezőgazdasági célú területek határvonalán.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester
II. A balatonszőlősi 102/2. hrsz-ú ingatlan helyzetének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Emlékezteti a képviselőket arra, hogy a Képviselő-testület a
2011. május 26-i ülésén tárgyalta Szabolcsi László balatonfüredi lakos levelét, melyben a
tulajdonában álló balatonszőlősi 102/2. hrsz-ú lakótelek ingatlan kapcsán kérte a testülettől, hogy
a beépítés biztosítására alapított elidegenítési és terhelési tilalmat töröltesse az ingatlan tulajdoni
lapjáról. Szabolcsi László nem teljesítette a szerződésben foglalt kötelezettségét, és 2002.
október 7-ig nem építette be lakóházzal a telket. A Képviselő-testület a 67/2011. (V. 26.) Kt.
határozatával úgy döntött, hogy, Szabolcsi László balatonfüredi lakos kérelmét – mivel nevezett
a beépítési kötelezettségét nem teljesítette – elutasítja, továbbá élni kíván az adásvételi szerződés
4. pontjának második bekezdésében biztosított – és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett –
visszavásárlási jogával. Az erről szóló határozatot megküldtük Szabolcsi László jogi
képviselőjének. Az ügyvédnő válaszát szóban ismerteti.
(16. sz. melléklet)
Javasolja, hogy tegye vételi ajánlatot az Önkormányzat az ingatlanra, Kettőmillió forint
összegben.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
132/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert
arra, hogy a Szabolcsi László balatonfüredi lakos tulajdonában álló balatonszőlősi 102/2. hrsz-ú
ingatlan kapcsán, vételi ajánlatot tegye a tulajdonosak, 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió forint
összegben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

III. Bútorbeszerzés megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az orvosi rendelőben és
az Önkormányzati iroda teakonyhájában tönkrement a konyhabútor, ezért időszerűvé vált azok
cseréje. Előzetes számítások szerint, a konyhabútor csere 150.000 Ft-ba kerülne. A tetőtéri
tanácsterembe az asztalok pótlása vált szükségessé, ezért 6 db fémvázas asztal beszerzését
javasolja, 100.000 Ft értékben.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
133/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert
arra, hogy az Önkormányzat épületébe konyhabútor beszerzést 150.000 Ft, azaz Egyszázötvenezer forint értékben, és asztal beszerzést 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint értékben
bonyolítson le.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
IV. Fókusz Geodézia ajánlatának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a Fókusz Geodézia ajánlatát.
(17. sz. melléklet)
Az ajánlat szerint, a 2011. évben a földhivatali térképekben bekövetkezett változásokat vezetné
át a cég az Önkormányzat térinformatikai rendszerén, továbbá a FókuszMap Kataszter Modul
önkormányzati térinformatikai szoftver további egy példányának helyszíni telepítésére és
üzembe helyezésére kerülne sor. Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el az ajánlatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
134/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
1. 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 140.000 Ft+ÁFA összegben.
2. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fókusz Geodézia Kft.
FókuszMap Kataszter Modul önkormányzati térinformatikai szoftver további egy
példányának helyszíni telepítésére és üzembe helyezésére adott ajánlatát megismerte,
megtárgyalta és felhívja a polgármestert, hogy a Fókusz Geodézia Kft-vel szerződést
kössön, az Önkormányzat képviseletében, továbbá felhatalmazza a telepítés és üzembe
helyezés költségeinek kifizetésére 60.000 Ft+ÁFA összegben
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

V. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás IV. számú előirányzat-módosításának
megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az Aszófő, Balatonszőlős, Dörgicse, Örvényes,
Pécsely, Vászoly Községek Önkormányzatai által létrehozott Közoktatási Intézményfenntartó
társulás által fenntartott oktatási intézmények 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítását.
(18. sz. melléklet)
Javasolja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
135/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüred Város,
Aszófő, Balatonszőlős, Dörgicse, Örvényes, Pécsely, Vászoly Községek Önkormányzatai
által létrehozott Közoktatási Intézményfenntartó társulás által fenntartott oktatási
intézmények 2011. évi költségvetésének IV. számú módosítását megtárgyalta és elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
VI. Ároktisztítási feladatok megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a balatonszőlősi 021.
hrsz-ú árok tisztítására árajánlatokat kért be az Önkormányzat. Sajnos még nem érkezett be
megfelelő számú árajánlat, amiből lehetne választani, ezért javasolja a döntést, a következő
ülésre elnapolni.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
136/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a balatonszőlősi 021. hrsz-ú
árok tisztítása kapcsán a döntést, a következő ülésére elnapolja.
Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: Mórocz László polgármester
VI. Háziorvosi szolgálat szerződése meghosszabbításának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Mint ahogyan az a képviselők előtt ismert, a háziorvosi
szolgálattal 2011. október 31-ig kötöttünk határozott idejű, de meghosszabbítható szerződést. Dr.
Gógl Álmos Zalán háziorvossal folytatott megbeszélés eredményeként javasolja, hogy a
szerződés kerüljön meghosszabbításra, 2012. január 31. napjáig, mely időponttól – előre
láthatólag – vállalkozási formában fogja a doktor úr biztosítani a háziorvosi szolgáltatást. Ennek
folyományaként, az asszisztens szerződését is meg kellene hosszabbítani, 2012. január 31.
napjáig.
(19. sz. melléklet)
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, meghozta az
alábbi határozatot:

137/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a háziorvosi szolgálat
működtetésére a GB MED-PROVIDERS Bt-vel (melynek képviselője: Dr. Gógl Álmos
Zalán háziorvos) 2011. október 31. napjáig kötött megbízási szerződést, 2012. január 31.
napjáig meghosszabbítja.
2. A háziorvosi szolgálat körzeti asszisztensi állás betöltésére 2011. október 31. napjáig
kinevezett Bocskayné Bakk Éva (születési név: Bakk Éva, születési hely: Odorheiu
Secuiesc (Székelyudvarhely, Románia) születési idő: 1971. augusztus 27. anyja születési
neve: Jére Terézia, állampolgársága: magyar) 8244 Dörgicse, Aszói út 3. szám alatti
lakos kinevezését 2012. január 31. napjáig meghosszabbítja.
3. A Képviselő-testület felhívja Pécsely község polgármesterét a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy mivel a háziorvosi
szolgálat 2012. február 1-től vállalkozási formában működne a körzetben, javasolja, hogy a
Képviselő-testület nyilvánítsa tartósan betöltetlen praxisnak a körzetet, keletkeztessen
praxisjogot Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvos számára, és kössön szerződést a feladat átvállalásra.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
138/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az érdekelt
Önkormányzatokkal egyetértésben – tartósan betöltetlen praxisnak nyilvánítja a
Balatonszőlős, Dörgicse, Pécsely és Vászoly községekben működő, vegyes háziorvosi
körzetet és praxisjogot keletkeztet dr. Gógl Álmos Zalán háziorvos számára.
2. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Pécsely Község
Polgármesterét arra, hogy a praxisjog keletkeztetésével kapcsolatos teendőket soron kívül
tegye meg.
3. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert
arra, hogy – az érdekelt Önkormányzatok polgármestereivel együtt – a Balatonszőlős,
Dörgicse, Pécsely és Vászoly községekben működő, vegyes háziorvosi körzetet
működtetésére, Feladatátvállalási Szerződést kössön dr. Gógl Álmos Zalán háziorvos,
2012. február 1-jei hatálybalépési időponttal.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
VII. A Védőnői Szolgálat működésének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Erdei-Varga Csilla körzeti védőnő 2011. július 1-től dolgozik a
körzetben. A kinevezése során kikötött próbaidő lejárt, ezért most a véglegesítéséről kell dönteni.
Negatív tapasztalatai nincsenek.
(20. sz. melléklet)
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

139/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 67/2011. (V. 31.) Kt.
határozatával összhangban – 2011. október 1-napjával véglegesíti Erdei-Varga Csilla
(szül.: Veszprém, 1987. november 6. an.: Steixner Mária) 8252 Balatonszepezd,
Kisfaludy u. 25. szám alatti lakost, területi védőnői munkakörben. Bérezését, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg.
Munkaidejét a Képviselő-testület napi 8 órában állapítja meg, egyúttal kötelezi – a munka
elvégzéséhez szükséges mértékben – saját gépkocsi használatára, vezetésére.
A Képviselő-testület felhívja Pécsely község polgármesterét arra, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:35 órakor bezárta.
VIII. Ravatalozó villamosítása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Balatonszőlősön
megvalósuló ravatalozó elektromos áramellátásának kiépítésére árajánlatokat kért be az
Önkormányzat. Két árajánlat érkezett a munkára, melyeket szóban ismertet a Képviselőtestülettel.
(21. és 22. sz. melléklet)
Javasolja, hogy az alacsonyabb összegű ajánlatot fogadja el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
140/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszőlősön megvalósuló
ravatalozó elektromos áramellátásának kiépítésére benyújtott ajánlatokat megismerte,
megtárgyalta. A benyújtott ajánlatok közül a Képviselő-testület a Huszár Művek villamos
szerelési Kft. (8230 Balatonfüred, P. Horváth Ádám u. 38.) árajánlatát fogadja el, bruttó 318.684
Ft, azaz Háromszáztizennyolcezer-hatszáznyolcvannégy forint értékben.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
IX. Mikrokomp Kft. szerződés-módosítási ajánlatának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Felkéri Jurics Tamás körjegyzőt, a Körjegyzőséget érintő
szerződésmódosítás előterjesztésére.
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismerteti a balatonfüredi Mikrokomp Kft. 2012. évi
rendszerkövetési-díj emelésére vonatkozó ajánlatát, amely a Körjegyzőség használatában lévő
számítógépekre vonatkozik. Azért kéri a testület döntését, mert a Körjegyzőség költségvetése,
Balatonszőlős Község Önkormányzata költségvetésének a része.
(23. sz. melléklet)

Mórocz László polgármester: Javasolja a módosítás elfogadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
141/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,a Mikrokomp Kft. (8230
Balatonfüred, Garay J. u. 9.) 2012. évi rendszerkövetési díj emelésére vonatkozó ajánlatát
megismerte, megtárgyalta és elfogadja. A 2012. évi díj 198.000,- Ft+ÁFA, azaz
Egyszázkilencvennyolc-ezer forint + ÁFA összegre módosul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző
X. A GOP 3.2.1. pályázati kiírás megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Felkéri Jurics Tamás körjegyzőt, a napirendi pont ismertetésére.
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismerteti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség GOP 3.2.1.
pályázati kiírása kapcsán megküldött levelet.
(24. sz. melléklet)
Tájékoztatja a testületi tagokat arról, hogy Balatonszőlős község nem szerepel a pályázati kiírás
település listájában, holott Balatonszőlős községet nem éri el egyetlen optikai körzethálózat sem.
A Magyar Telekom Nyrt. ADSL hálózata eléri ugyan a községet, azonban a szolgáltató 2003 óta
nem hajlandó bővítésre a községben, holott több alkalommal is kérte ezt az Önkormányzat,
lakossági előfizetői szándéknyilatkozatokat mellékelve. Jelenleg mindössze mintegy húsz
előfizető fér hozzá széles sávú internethez a községben. Amennyiben valaki új előfizetője
szeretne lenni a szolgáltatónak, az alábbi on-line üzenetet kapja: „Sajnos a megadott címen
(8233 Balatonszőlős, Fő utca 9.) a rendszereink szerint jelenleg nem érhető el internet
szolgáltatásunk.” Az ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – vagyis „aszimmetrikus
digitális előfizetői vonal”) a hagyományos modemeknél gyorsabb digitális adatátvitelt tesz
lehetővé a csavart rézérpárú telefonkábelen, tehát nem optikai hálózaton.
Mórocz László polgármester: Javasolja, hogy Balatonszőlős Község Önkormányzata kérje,
hogy Balatonszőlős község is szerepeljen a GOP 3.1.2. pályázati kiírás település listájában.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
142/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, kéri a Nemzeti Fejlesztéri
Ügynökséget, hogy Balatonszőlős község is szerepeljen a GOP 3.1.2. pályázati kiírás település
listájában, tekintettel arra a körülményre, hogy a Balatonszőlős községet nem éri el egyetlen
optikai körzethálózat sem.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző

XI. A Körjegyzőség többlet-támogatásának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az idei évben a
Körjegyzőség pénzügyi kerete nem tette lehetővé a köztisztviselők jutalmazását, ezért javasolja,
hogy az Önkormányzat 322.000 Ft többlet-támogatást nyújtson a Körjegyzőségnek.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
143/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 322.000 Ft, azaz
Háromszázhuszonkétezer forint többlet-támogatást nyújt a Körjegyzőség személyi kiadásaihoz.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a körjegyzőt, a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző
XII. Komposztálási pályázat előirányzat-felhasználásának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a komposztálási pályázat
benyújtása során, a Képviselő-testület jóváhagyta a pályázati keretet, és a pályázatban
felhasználható költségeket. A lebonyolítás során két alkalommal döntött a Képviselő-testület az
eszközbeszerzésekről, így a műanyag- illetve fa komposztládákról, valamint az elektromosilletve benzines apritékoló gépekről született testületi határozat. A kifizetések az alábbiak szerint
realizálódtak. A Környezeti Tanácsadók Egyesületét kértük fel Balatonszőlős községben
komposztálási előadások megtartására, a KEOP 6.2.0/A-09-2010-0079 azonosítószámú pályázat
keretében. Az előadások célja, a lakosság komposztálási ismereteinek bővítése. A megrendelés
értéke: bruttó 126.000 Ft volt, amely tartalmazza a helyszínre való utazás költségeit is. Eckert
László veszprémi vállalkozótól fotódokumentáció készítését rendeltük meg, amely bemutatja a
projekt legérdekesebb eseményeit. A megrendelés értéke: br 50.000 Ft volt, amely tartalmazza a
helyszínre utazás költségeit is, illetve a képek DVD-n történő átadását. Herceg Zoltán egyéni
vállalkozótól rendeltük meg a projekt önkormányzati honlapra történő megjelenítését, amely a
projekt időtartama alatt (2011. február 1-től 2011. október 30-ig) információ megjelenítésére
vonatkozott, minimum három alkalommal, kisfilm elhelyezését kértük a honlapon, valamint a
támogató logójának feltüntetését. A megrendelés össz értéke: br 20.000 Ft volt. Eckert László
veszprémi vállalkozótól rendeltük meg a komposztálási kiadványokat, bruttó 125.000 Ft-ért, a
matricákat bruttó 45.000 Ft-ért, a plakátokat bruttó 50.000 Ft-ért és a kötelező tájékoztató táblát
bruttó 30.000 Ft-ért. A Környezeti Tanácsadók Egyesületétől rendeltük meg, a komposztálási
rendezvény lebonyolítását, melynek célja, a komposztálás népszerűsítése, a lakosság
komposztálási ismereteinek bővítése volt. A megrendelés össz értéke: bruttó 300.000 Ft volt. A
Kör Alapítványtól rendeltük meg, a komposztmesteri feladatok ellátását, amely magában
foglalta, Balatonszőlős területén lebonyolítandó látogatásokat, a háztartások felkeresését,
dokumentáció készítését, és a záró tanulmány készítését. A megrendelés össz értéke: bruttó
550.000 Ft volt. Szintén a Kör Alapítványtól rendeltük meg a környezeti tanácsadást, amely a
lakosság részére, igénybe vehető környezeti tanácsadási szolgáltatást tartalmazta e-mail-es és
telefonos módon. A Tanácsadás időtartama: hét hónap volt, 2011. április 1-től 2011. október 30ig. A tanácsadásról szöveges beszámolót és zárójelentést készített a megbízott. A megrendelés
össz értéke: bruttó 168.000 Ft volt. Mátételki András újságírótól rendeltük meg, a projektről
szóló záró sajtóközlemény megírását és nyilvánossá tételét, melynek terjedelme egy A/4-es
oldal. A megrendelés össz értéke: br 20.000 Ft volt. Javasolja, hogy a pályázat keretében
felhasznált valamennyi költséget hagyja jóvá Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg.
144/2011. (XI. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a KEOP-6.2.0/A/09-20100079 regisztrációs számú és „Komposztáljunk Balatonszőlősön” című projektben foglaltak
végrehajtása érdekében, az alábbi előirányzat-felhasználást hagyja jóvá.
1. Környezeti Tanácsadók Egyesülete - komposztálási előadások: 126.000 Ft
2. Eckert László vállalkozó – fotódokumentáció: 50.000 Ft
3. Herceg Zoltán vállalkozó – honlap feltöltés: 20.000 Ft
4. Eckert László vállalkozó - komposztálási kiadványok: 125.000 Ft
5. Eckert László vállalkozó – matricák: 45.000 Ft
6. Eckert László vállalkozó – plakátok: 50.000 Ft
7. Eckert László vállalkozó - kötelező tájékoztató tábla: 30.000 Ft
8. Környezeti Tanácsadók Egyesülete - komposztálási rendezvény: 300.000 Ft
9. Kör Alapítvány - komposztmesteri feladatok: 550.000 Ft
10. Kör Alapítvány - környezeti tanácsadás: 168.000 Ft
11. Mátételki András vállalkozó - záró sajtóközlemény: 20.000 Ft
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester a zárt ülést 19:45 órakor bezárta.
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