Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én,
18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi 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

A jelenléti ív, a jegyzőkönyv 1. melléklete.
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a rendkívüli ülés
összehívására abból az okból került sor, hogy 2012. május 31-ig több – halasztást nem tűrő –
határidős feladatai is van az Önkormányzatnak, a közoktatási intézmények átszervezésével,
valamint a szabálysértési törvény hatályba lépésével kapcsolatosan.
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
45/2012. ( V. 29.) Kt. határozat
Napirend:
1./ Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet tervezet
megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
2./ Rendezési terv módosítására irányuló kérelem megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
3./ A Balatonfüredi Bem József Általános Iskola gyógypedagógiai tagozata átszervezésének
megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
4./ Döntés a Bem József Általános Iskola tagintézményeként működő Pécselyi Általános Iskola
jogutód nélküli megszüntetéséről és fenntartásának átadásáról a Balatonfüredi Református
Egyházközség részére
Előadó: Mórocz László polgármester
5./ A balatonszőlősi volt egyházi iskola kapcsán megkötött megállapodás jóváhagyása
Előadó: Mórocz László polgármester
Napirend tárgyalása
1./ Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet
tervezet megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést.
(2. melléklet)

A rendelet-tervezettel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a polgármester
szavazásra bocsájtotta a tervezetet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Balatonszőlős Község Önkormányzata
5/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete
egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 3. melléklete tartalmazza.
2./ Rendezési terv módosítására irányuló kérelem megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, Flieg Dániel pécselyi lakosnak, a
balatonszőlősi 0112/26. hrsz-ú ingatlan átminősítésére irányuló kérelmét.
(4. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az övezeti felhasználás megváltoztatásához.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
46/2012. (V. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Flieg Dániel 8245 Pécsely, Fő u.
111. szám alatti lakos kérelmét – amely a tulajdonában álló balatonszőlősi 0112/26. hrsz-ú
ingatlannak Ma-3 terület-felhasználási egységből K-lov közút terület-felhasználási egységbe
történő átminősítését célozza – az alábbi feltételek együttes fennállása esetén támogatja:
1) A kérelem nem ütközik, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000.
évi CXII. törvény előírásaiba.
2) A kérelem kapcsán a rendezési tervet véleményező szakhatóságok kifogást nem
emelnek.
3) A módosítás megvalósulása kapcsán felmerülő költségeket, a kérelmező vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
3./ A Balatonfüredi Bem József Általános Iskola gyógypedagógiai tagozata átszervezésének
megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, Balatonfüred Város jegyzőjének levelét, a
balatonfüredi Bem József Általános Iskola gyógypedagógiai tagozatának átszervezésével
kapcsolatosan.
(5. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az átszervezéshez.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

47/2012. (V. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Balatonfüred Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2012. (V. 24.) határozatát megismerte, megtárgyalta
és – mint a Balatonfüredi Intézményfenntartó Társulás tagja – hozzájárul a balatonfüredi Bem
József Általános Iskola gyógypedagógiai tagozatának átszervezéséhez.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
4./ Döntés a Bem József Általános Iskola tagintézményeként működő Pécselyi Általános
Iskola jogutód nélküli megszüntetéséről és fenntartásának átadásáról a Balatonfüredi
Református Egyházközség részére
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést.
(6. melléklet)
A határozati javaslat-tervezettel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért a
polgármester szavazásra bocsájtotta a tervezetet.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
48/2012. (V. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint tulajdonos – hozzájárul
ahhoz, hogy Dörgicse, Pécsely és Vászoly községek Önkormányzatai, a fenntartásukban lévő
037001-es OM azonosító számú, 665526 törzskönyvi nyilvántartási számú Bem József Általános
Iskola tagintézményeként működő Pécselyi Általános Iskola megnevezésű, 8245 Pécsely, Iskola
u. 180. székhelyű költségvetési szervet 2012. augusztus 31-i hatállyal jogutód nélkül
megszüntessék.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyidejűleg a fenntartó váltás
feltételeit tartalmazó megállapodást – a melléklet szerint – jóváhagyja, felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Pécsely
Község Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat a tagintézmény megszüntetésével
kapcsolatos, munkáltatói intézkedéseket valamint a költségvetési szervek nyilvántartásából való
törléshez szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
A megállapodást a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza.
5./ A balatonszőlősi volt egyházi iskola kapcsán megkötött megállapodás jóváhagyása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a Balatonszőlősi Református Egyházközséggel
kötött megállapodást. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a megállapodásban foglaltak
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez egy Képviselő-testületi jóváhagyásra van
szükség a balatonszőlősi 42. hrsz-ú ingatlan ½ része vonatkozásában, továbbá szükséges a teljes
megállapodás jóváhagyása is.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
49/2012. (V. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszőlősi Református
Egyházközséggel 2011. december 9. napján kötött megállapodást megismerte, megtárgyalta és
jóváhagyja. A megállapodás a határozat mellékeltét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
A megállapodást a jegyzőkönyv 8. melléklete tartalmazza.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
50/2012. (V. 29.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszőlősi Református
Egyházközséggel 2011. december 9. napján kötött megállapodás 9. pontjában foglaltaknak
megfelelően, a Balatonszőlősi Református Egyházközség tulajdonában álló balatonszőlősi 42.
helyrajzi számú ingatlan ½ tulajdoni illetőségét – a térítésmentes átadás következtében –
köszönettel elfogadja.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
fenti ingatlan tulajdoni illetőségének ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges
intézkedések megtételére, valamint a felmerülő költségek kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:35 órakor bezárta.
k. m. f

Mórocz László
polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

