
Jegyzőkönyv

Készült: Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  június  27-én, 
17:00 órai kezdettel megtartott,  soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi 
Faluháza Tanácstermében.

Jelen vannak:

A./ Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László polgármester
Klepeisz Péter alpolgármester
Bácsi Bernadett képviselő
ifj. Dallos Zoltán képviselő
Henn Sándor képviselő

B./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás körjegyző

Mórocz  László  polgármester: Köszöntötte  a  megjelenteket,  és  megállapította,  hogy  a 
Képviselő-testület határozatképes, majd a kiadott meghívó szerint
(1. melléklet)
javaslatot tett a napirend elfogadására.

A  napirendi  javaslatot  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  a  Képviselő-testület  5  igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

51/2012. ( VI. 27.) Kt. határozat
Napirend:

1./ A Civil keretre benyújtott pályázatok elbírálása
Előadó: Mórocz László polgármester

2. / Falunap előkészületeinek megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester

3./ Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről
Előadó: Mórocz László polgármester

4./ Vegyes ügyek
Előadó: Mórocz László polgármester

Napirendi javaslat a zárt ülésre:
1./ Segélyezési ügyek megtárgyalása

Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend tárgyalása

1./ A Civil keretre benyújtott pályázatok elbírálása

Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Önkormányzat 
által  kiírt  Civil  keret  pályázatra két pályázat  érkezett,  majd szóban ismerteti  a Balatonszőlősi 
Sport  Egyesület  Labdarúgó  szakosztályának  és  a  Balatonszőlős  Sport  Egyesület  Darts 
szakosztályának pályázatát. A Civil keret nagyságát és a benyújtott pályázatokban foglalt célokat 
figyelembe véve javasolja, hogy mindkét pályázat kapja meg a kért támogatás teljes összegét. 

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:



52/2012. ( VI. 27.) Kt. határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi Civil keretet ter-
hére, a Balatonszőlős Sport Egyesület Labdarúgó szakosztályát (8233 Balatonszőlős, Fő u. 
44. képviseli: id. Ulrich Béla elnök) 500.000 Ft, azaz Ötszázezer forint támogatásban ré-
szesíti, benyújtott pályázata alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

53/2012. ( VI. 27.) Kt. határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi Civil keretet ter-
hére, a Balatonszőlős Sport Egyesület Darts szakosztályát (8233 Balatonszőlős, Fő u. 44. 
képviseli: id. Ulrich Béla elnök) 250.000 Ft, azaz Kettőszáz-ötvenezer forint támogatásban 
részesíti, benyújtott pályázata alapján. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

2. / Falunap előkészületeinek megtárgyalása

Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Falunap előkészületei, a 
terveknek megfelelően zajlanak. Idén is felállításra kerül a rendezvénysátor, aminek a szállítását 
megrendelte a Fazekas Trans-tól. Pénteken a református templomban komolyzenei koncert lesz, 
majd  Vidovics  István  „Dió”című  fotó  kiállításának  megnyitójára  került  sor,  a  Faluháza 
nagytermében, Baranyai Máté verseivel kísérve. Szombaton lesznek folyamatos programok, így 
borkóstoló,  ugráló  vár,  játszóház,  póni  lovaglás,  szumó.  Bemutatkozik  a  magyar  Életiskola 
program:  az  5.  tanévét  kezdő  abai  Atilla  Király  Gimnázium  testvériskolájaként  a  Balaton-
felvidéken  szerveződő  Buda  Király  Gimnázium.  Lesz  főzőverseny,  ahol  szőlőt  tartalmazó 
ételeket  kell  készíteni,  amihez  sertés  csülköt,  valamint  tűzifát  biztosítunk minden benevezett 
csapatnak. Lesz karaoke, majd délben „Jó ebédhez szól a nóta” címmel a Győri Nemzeti Színház 
művészeinek  előadása  következik.  Vendégünk  lesz  Szőlősgyörök  település  Önkormányzata. 
14:00  órakor  elindul  a  második  Szőlősi  Vágta,  ahol  balatonszőlősi  és  környékbeli  lovak  és 
lovasok versenyeznek. 16:00 órakor tartjuk az eredményhirdetést és a Darts szakosztály országos 
díjátadóját  is.  17:00  órától  hastánc  bemutató  lesz,  utána  pedig  a  Tihanyi  Musical  Stúdió 
fellépése. 21:00 órától bált rendezünk hajnalig, ahol zenél a „New Rock” zenekar. 21:30 perckor 
Sipos F. Tamás lép fel. Vasárnap sportnap lesz, ahol kispályás labdarúgó kupa, darts és ping-
pong versenyt rendezünk. Az eredményhirdetés délben lesz.

3./ Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

Mórocz László polgármester: Emlékezteti a Képviselő-testületet arra, hogy a testület 34/2012. 
(IV.  11.)  Kt.  határozatával  ivókút  felállítását  határozta  el.  Az  ivókút  megépült,  a  határozat 
végrehajtásra  került.  A  Swietelsky  Kft-vel  szemben  megindított  per  kapcsán,  a  Veszprém 
Megyei Bíróság szakértőt rendelt ki. A szakértő már több alkalommal is volt Balatonszőlősön, itt 
iratokat  kért  be,  illetve  megtekintette  a  szennyvízcsatorna  aknákat.  A  Mezőgazdasági  és 
Vidékfejlesztési  Hivatal  helyszíni  ellenőrzést  folytatott  le,  az  Árok  utcai  játszótérberuházás 



kapcsán.  Az  ellenőrzés  hiányosságokat  nem  tárt  fel,  néhány  dokumentumot  kell  pótlólag 
beküldeni hozzájuk. A rendezési tervet készítő Planteus Kft. a Tervezési Szerződés módosítását 
kérte, mivel egy további kérelmet hagyott jóvá a Képviselő-testület, a balatonszőlősi 0112/26. 
hrsz-ú ingatlan  vonatkozásában.  Javasolja,  hogy hagyja  jóvá  a  Képviselő-testület  a  tervezési 
szerződés kiegészítését.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

54/2012. ( VI. 27.) Kt. határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Planteus Kft. (8273 Mon-
oszló, Fő u. 23.) vállakozóval kötött tervezési szerződés kiegészítést megismerte, megtár-
gyalta és jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges in-
tézkedések megtételére. A tervezési szerződés kiegészítése, a határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

A tervezési szerződés kiegészítését a jegyzőkönyv 2. melléklete tartalmazza.

Mórocz  László  polgármester: Emlékezteti  a  képviselőket  arra,  hogy  a  testület  132/2011. 
(XI.29.)  Kt.  határozatával  felhatalmazta  a  polgármestert  arra,  hogy  a  Szabolcsi  László 
balatonfüredi  lakos  tulajdonában  álló  balatonszőlősi  102/2.  hrsz-ú  ingatlan  kapcsán,  vételi 
ajánlatot tegyen a tulajdonosak, 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió forint összegben. A tulajdonos az 
ajánlatot 2012. március 6-án kelt levelében elutasította. Majd ezt követően levélben kereste meg 
az  Önkormányzat  a  tulajdonost  annak  érdekében,  hogy  milyen  áron  értékesíteni  az 
Önkormányzat  számára  az ingatlant.  Szabolcsi  László a  vételárat  4.500.000 Ft-ban határozta 
meg.  Javasolja,  hogy a próbálja meg a testület  – ügyvéd közreműködésével  – feltárni  a jogi 
lehetőségeket, az ingatlan visszavásárlására.

A képviselők támogatták a javaslatot.

7./ Vegyes ügyek

I. Balatonfüred Szőlős Hegyközség levelének megtárgyalása

Mórocz László  polgármester: Szóban ismerteti  Dr.  Lázár  Jánosnak,  a  Balatonfüred  Szőlős 
Hegyközség elnökének levelét, melyben a vadak által okozott károkra hívja fel az Önkormányzat 
figyelmét.
(3. melléklet)

Henn  Sándor  képviselő:  Javasolja,  hogy  az  Önkormányzat  tegyen  meg  mindent  annak 
érdekében, hogy a rendezési tervben szerepelő vadvédelmi kerítés felállítása megvalósulhasson.

A képviselők támogatták a javaslatot.

II. Patakmeder karbantartás megtárgyalása

Mórocz László polgármester: Emlékezteti a Képviselő-testületet arra, hogy még a tavalyi év 
végén árajánlatot kért be az Önkormányzat, a tulajdonában álló balatonszőlősi 021. hrsz-ú patak 
mederének a tisztítására. Az árajánlatok szerint, 500 és 550 Ft/méteres áron vállalták volna a 
vállalkozók a tisztítást. Idő közben a patakkal szomszédos ingatlan tulajdonosa Földes András, 
saját gépei és humánerőforrása felhasználásával elkezdte kitisztítani a patak medrét. Az eddigi 



munkálatokat a helyszínen megtekintettük és megállapítottuk,  hogy az nagyon jó minőségben 
készült  el.  Javasolja,  hogy  az  eddigi  munkálatokért,  400  liter  gázolajat  vásároljon  az 
Önkormányzat  Földes  András  részére,  mivel  így  az  Önkormányzat  jelentős  pénzeszközöket 
takarít meg.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta meg:

55/2012. ( VI. 27.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a 
polgármestert arra, hogy Földes András 8230 Balatonfüred, Németh László u. 6. alatti 
lakos részére, 400 liter gázolajat vásároljon.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

III. Balatonszőlős Községért kitüntetés adományozásának megtárgyalása

Mórocz  László  polgármester: Tájékoztatja  a  képviselőket  arról,  hogy  az  Önkormányzat 
utoljára 2005-ben adományozott kitüntetést, a község érdekében végzett munka elismeréseként. 
Javasolja, hogy az idén, a Falunapon kerüljön átadásra a kitüntetés, id. Ulrich Béla részére, aki 
hosszú  évtizedek  óta,  Balatonszőlős  közösségi  embereként  és  a  Sportegyesület  elnökeként 
ismerhetünk.

Klepeisz Péter alpolgármester: Támogatja id. Ulrich Béla kitüntetését.

A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta meg:

56/2012. ( VI. 27.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  a  “Balatonszőlős 
Községért” kitüntetés alapításáról és adományozási rendjéről szóló 5/2003.(VIII.13.) 
önkormányzati  rendelet  4.§  (1)  bekezdésében  foglalt  feladatkörében  eljárva,  a 
“Balatonszőlős  Községért”  kitüntetést  2012.  évben  id.  Ulrich  Béla  8233 
Balatonszőlős, Fő u. 2. szám alatti lakos részére adományozza, a község érdekében 
kifejtett  áldozatom munkája elismeréséül.  A kitüntetés átadására 2012. július 14-én 
kerül sor.

Határidő: 2012. július 14.
Felelős: Mórocz László polgármester

IV. A védőnői szolgálat működtetésének megtárgyalása

Mórocz  László  polgármester: Tájékoztatja  Képviselő-testületet  arról,  hogy  a  védőnői 
szolgálatot  ellátó  Erdei  Varga  Csilla,  2012.  június  15.  napján  kelt  levelében  lemondott  a 
közalkalmazotti jogviszonyáról és munkaviszonyának megszüntetését kérte az Önkormányzattól.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint, a felmondási idő ilyen esetben 2 hónap. 
Javasolja, hogy Erdei Varga Csillát ne mentse fel a testület a munkavégzés alól, így 2012. június 
15-től, 2012. augusztus 15-ig töltené a felmentési idejét.



A  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi 
határozatot hozta meg:

57/2012. ( VI. 27.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Erdei  Varga  Csilla 
védőnő közalkalmazotti jogviszonyáról történő lemondási kérelmét megtárgyalta és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, 2012. június 
15-től kezdődő, 2012. augusztus 15-ig terjedő felmondási időszakra nem mentesíti a 
munkavégzés alól. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Mórocz  László  polgármester: Javasolja,  hogy  védőnői  állás  kiírására  hatalmazza  fel  a 
Képviselő-testület Pécsely Község Önkormányzatát, mint gesztort. A pályázati kiírás tervezetét 
valamennyi  Képviselő-testületi  tag  megkapta.  A  védőnő  közalkalmazott,  ezért  a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény vonatkozik rá, így a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
honlapján közzé kell tenni a pályázatot.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

58/2012. (VI. 27.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  felhatalmazza  Pécsely  Község 
Önkormányzatát, mint gesztort arra, hogy pályázatot írjon ki területi védőnői állásra. 
A részletes pályázati kiírás jelen határozat mellékletét képezi. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

A pályázati kiírást jelen jegyzőkönyv 4. mellékelte tartalmazza

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:30 órakor bezárta.

k. m. f

Mórocz László Jurics Tamás
polgármester   körjegyző


