Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 22-én,
18:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi
Faluháza Tanácstermében.
Jelen vannak:
A./ Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László
Klepeisz Péter
ifj. Dallos Zoltán
Henn Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

B./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás

körjegyző

Bácsi Bernadett képviselő előre jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.
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 4 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
64/2012. ( VIII. 22.) Kt. határozat
Napirend:
1./ Bemutatkozik a magyar Életiskola program: az 5. tanévét kezdő abai Atilla Király
Gimnázium testvériskolájaként a Balaton-felvidéken szerveződő Buda Király Gimnázium
Előadó: Mórocz László polgármester, Tarcsi Zoltánné (Czukelter Márta)
2./ Az Önkormányzat és a Körjegyzőség I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
3./ Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Mórocz László polgármester
4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
5./ Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről
Előadó: Mórocz László polgármester
6./ Vegyes ügyek
Előadó: Mórocz László polgármester
Napirendi javaslat a zárt ülésre:
1./ Segélyezési ügyek megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend tárgyalása
1./ Bemutatkozik a magyar Életiskola program: az 5. tanévét kezdő abai Atilla Király
Gimnázium testvériskolájaként a Balaton-felvidéken szerveződő Buda Király Gimnázium
Mórocz László polgármester: Köszöntötte Tarcsi Zoltánné Czukelter Mártát, aki a Balatonfelvidéken szerveződő Buda Király Gimnázium szervezését vállalná, az elkövetkezendő egy
évben. Az életiskola programmal és Mártával már több alkalommal is találkozhattak a
képviselők, így a Balatonszőlősi Falunapon is tájékozódhatott mindenki a felállított jurtában.
Felkérte Czukelter Mártát, hogy mutatkozzon be és ismertesse az létrehozandó gimnáziummal
kapcsolatos – eddig tudható – információkat.
Tarcsi Zoltánné Czukelter Márta: Megköszönte a meghívást a testületi ülésre, majd szóban
tájékoztatta a Képviselő-testületet a szakmai önéletrajzáról és végzettségeiről.
(2. melléklet)
Ezt követően rövid ismertette az Abai Gimnázium alapelveit. E szerint, a tanterem
központúságot kiegészítik a diákok életterének kibővítésével (udvar, park, erdő, mező,
műhelyek, családi házak stb.) az oda illő tevékenységek szerint. Arra törekednek, hogy az
osztályterem-tanóra típusú, üléshez kötött passzív ismeretszerzés egészüljön ki a cselekvés során
szerzett tudás (pl.: kemenceépítés, növénygondozás) alkalmaival. Az iskola-idő óráit kitágítják, a
nap 24 órájában, a hét összes napjában, az év 12 hónapjában gondolkodnak. Ehhez szükséges a
szülőkkel való szoros kapcsolat, a felnőttek életének bekapcsolásával.( Például nyári táborok,
délutáni szakkörök, otthoni megfigyelési feladatokon keresztül.) A jelenlegi osztályszerkezetet
(egykorú gyerekek közössége) kiegészítik különböző korúak együttlétével, amennyiben ezt az
adott tevékenység igényli (pl. műhely munkák). A kötött osztálylétszámhoz igazított tanulási
forma bővül ennek ellentétpárjával, mikor az adott feladat határozza meg az ahhoz szükséges
létszámot. A „csak pedagógus diplomával rendelkező tanár taníthat gyereket” szigorú törvényi
előírása mellett nyitnak az „az tanít, aki tud” elve felé, ahol mesterek, szülők, a falubeliek
adhatják át a tudásukat diákjainknak, sőt a diákok is taníthatják egymást. Pl.: vadászok tartanak
terepi órát a biológia tanárral közösen. Középiskolás diákok segítenek a kisiskolásoknak,
óvodásoknak tartandó játszóház szervezésében. A nemtelen (fiúhoz lányhoz nem kötött),
általános, uniszex tananyag kibővül a diákok nemiségét kibontó, az életben nélkülözhetetlen
férfi-női szerepre is felkészítő ismeret-egységekkel, cselekvési formákkal (pl.: néptáncon,
kézművességen keresztül). Az osztályzásos értékelés kiegészül más elismerési módokkal:
szöveges jellemzés, mestermunka bemutatása, közösségi megbecsülés. A szülő, a tanár-mester és
a diák egyenrangú felek az iskolában, de mindegyikük vállalják, hogy alárendelik magukat a
megfogalmazott egyetemes értékeknek.
A fenti alapelvek mentén szeretne létrehozni egy lelkes társaság a Balaton-felvidéken egy
gimnáziumot, melynek helyéül – az Önkormányzat ezirányú támogatását tudva – a Pécselyi
Általános Iskolának otthont adó épületet szeretnék használni. A gimnázium a tervek szerint,
2013. szeptember 1-jén indulna el, egy nulladik (kilencedik) évfolyammal. Ahhoz hogy valóban
el tudjon kezdődni a tanítás ebben az időpontban rengeteg szervezési, előkészítési munkára van
szükség, melyhez az Önkormányzatok segítségére van szükség.
Mórocz László polgármester: Megköszönte bemutatkozást és az Életiskola bemutatását.
Javasolta, hogy a szervezőmunkával bízza meg a Képviselő-testület Tarcsi Zoltánné Czukelter
Mártát. Javasolta továbbá, hogy az Önkormányzat Pécsely és Vászoly községek
Önkormányzataival együtt közoktatási referens munkakörben, közalkalmazotti jogviszony
keretében, 2012. szeptember 1. napjától, 2013. augusztus 31-ig alkalmazzák Tarcsi Zoltánné
Czukelter Mártát.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

65/2012. ( VIII. 22.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, közoktatási referens
munkakör betöltésére – három hónap próbaidő kikötése mellett, határozott időtartamra –
2012. szeptember 1. napjától, 2013. augusztus 31-ig kinevezi Tarcsi Zoltánné (született.:
Czukelter Márta, Székesfehérvár, 1966. szeptember 25. anyja születési neve.: Sörös
Terézia) 8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 25 szám alatti lakost. Bérezését, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján állapítja meg.
Munkaidejét a Képviselő-testület napi 8 órában állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a kinevezéssel és a
foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő, szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Tarcsi Zoltánné Czukelter Márta megköszönte a támogatást és távozott a Képviselő-testület
üléséről.
2./ Az Önkormányzat és a Körjegyzőség I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismertette az Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót. Az Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló tartalmazza
Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásának I. félévi
helyzetéről szóló beszámolót is.
A Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mórocz László polgármester: Javasolta, hogy az Önkormányzat első félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót és a Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló
beszámolót fogadja el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
66/2012. ( VIII. 22.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Önkormányzat
2012. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámolót, valamint
Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége 2012. évi gazdálkodásának I.
félévi helyzetéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta és – a mellékletekkel
együtt – elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Az Önkormányzat és a Körjegyzőség 2011. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló
beszámoló jelen jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi
3./ Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása
Mórocz László polgármester: Szóban ismertette az írásos előterjesztést.
(4. melléklet)
A Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: Javasolta, hogy az Önkormányzat költségvetési rendeletének
módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Balatonszőlős Község Önkormányzata
6/2012. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 5. melléklete tartalmazza.
4./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismertette az írásos előterjesztést.
(6. melléklet)
A Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Mórocz László polgármester: Javasolta, hogy az hulladékszállítással kapcsolatos
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet fogadja el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
rendeletet alkotta meg:
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2012. (IX. 4.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló
1/2002. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza.
5./ Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről
Mórocz László polgármester: Emlékeztette a Képviselő-testületet arra, hogy az Önkormányzat
járdatervet készíttetett, amely érvényessége lejárt. Ahhoz, hogy egy járdaépítés kapcsán kiírásra
kerülő pályázat ne érje felkészületlenül az Önkormányzatot, javasolta, hogy a terv érvényességét
hosszabbíttassa meg a testület. A költségekről a későbbiekben fogja tájékoztatni a képviselőket.
Pályázatot nyújt be az Önkormányzat a falumegújítás keretében a volt általános iskola
épületének és környezetének rehabilitációjára. Az ezzel kapcsolatos fejleményekről és az
esetlegesen meghozandó határozatokról, a későbbiekben fogja tájékoztatni a képviselőket. A
hegyi utak felújítását a kivitelező még nem végezte el, tájékoztatása szerint szeptember elején
kerül sor a megvalósításra. A ravatalozó szerződését a Földhivatal nem fogadta be, ezért a
vállalkozó ügyvédjére bízta az Önkormányzat szerződés elkészítését, amely még nem történt
meg. A Swietelsky Kft-vel szemben megindított per kapcsán, kirendelt szakértő megküldte a
szakvéleményt és a költségjegyzéket, melyet nem tudunk elfogadni. Ezzel kapcsolatosan dr.
Schindler György ügyvéd úrral fogunk tárgyalni.

6./ Vegyes ügyek
I. Közbeszerzési terv megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismertette, a közbeszerzési tervre vonatkozó írásos
előterjesztést.
(8. melléklet)
Javasolta, hogy fogadja el a testület a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
67/2012. ( VIII. 22.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint
ajánlatkérő által 2012. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét
NEMLEGES megjelöléssel jóváhagyja azzal, hogy konkrét beruházásokra lebontva év
közben szükség szerint módosítja. Megbízza a polgármestert azzal, hogy az esetleges
közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Mórocz László polgármester
II. Háziorvosi eszközbeszerzés megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismertette Dr. Gógl Álmos Zalán háziorvos levelét,
melyben a balatonszőlősi orvosi rendelő felszerelésének bővítését kéri.
(9. melléklet)
Javasolta, hogy az eszközbeszerzést hagyja jóvá a Képviselő-testületet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
68/2012. ( VIII. 22.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Gógl
Álmos Zalán háziorvost arra, hogy a határozat mellékletét képező eszközlista alapján, a
8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. szám alatti háziorvosi rendelőbe szükséges felszerelésbővítést hajtsa végre, az eszközöket szerezze be.
A Képviselő-testület a fenti eszközök beszerzésének ellenértékét, 2012. évi
költségvetéséből biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
A beszerzendő eszközök listája a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.
III. Székhelyhasználati kérelem megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy az alakulóban
lévő Balatonszőlősi Természetbarát Turista Egyesület, az Önkormányzat székhelyét, saját
székhelyeként kívánja bejegyeztetni a lajstromirodánál. Javasolta, hogy a testület járuljon hozzá,
a székhelyhasználathoz.

(11. melléklet)
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
69/2012. ( VIII. 22.) Kt. határozat
Balatonszőlős Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
ahhoz, hogy a Balatonszőlősi Természetbarát Turista Egyesület, az Önkormányzat
tulajdonában álló, balatonszőlősi 11. hrsz-ú ingatlanban, természetbe 8233
Balatonszőlős, Fő u. 9. szám alatt található irodahelyiséget, székhelyként használhassa.
A hozzájárulás visszavonásig érvényes.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:45 órakor bezárta.
k. m. f

Mórocz László
polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

