Balatonszőlős Község Önkormányzata
BALATONSZŐLŐS
101/20-21/2013
Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 13-án,
18:50 órai kezdettel megtartott, kihelyezett rendkívüli Képviselő-testületi üléséről, a Pécsely
Községi Kultúrházban, Pécsely, Templom utca 7.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László

polgármester

Klepeisz Péter

alpolgármester

Bácsi Bernadett

képviselő

Dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja
Henn Sándor képviselő és Ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan voltak távol.
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti
napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítéssel:
- Balatonszőlős Község vagyonrendelete
Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el.
Aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 3 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
Mórocz László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és a tárgyalás menetét a fenti
szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
39/2013. ( V. 13.) Kt. határozatot:
Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NAPIRENDEK:
1. Balatonszőlős Község vagyonrendelete
Előadó: Mórocz László polgármester
2. BSZAK Gyermekvédelmi beszámoló
Előadó: Mórocz László polgármester
3. Balatonszőlős Önkormányzatának Gyermekvédelmi beszámolója
Előadó: Mórocz László polgármester
4. Körjegyzőségi beszámoló
Előadó: Mórocz László polgármester
5. Vegyes ügyek:
- Tájékoztatás energetikai pályázatról
- Közbiztonsági pályázat módosításának megtárgyalása
- Rendezési terv módosítási kérelem
- Ajánlat kérése műszaki tervezésre
- Földmérő munkák megrendelése
Előadó: Mórocz László polgármester

1. Balatonszőlős Község vagyonrendelete
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos, előterjesztést, rendelet tervezetet
(1. sz. melléklet)
Javasolja a vagyonrendelet elfogadását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:
Balatonszőlős község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2013. (V. 17.) rendelete
az önkormányzat vagyonáról
A rendelet tervezet szövegét jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

2. BSZAK Gyermekvédelmi beszámoló
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, a BSZAK Gyermekvédelmi beszámolóját
(2. sz. melléklet)

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
40/2013. ( V. 13.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2012. évi beszámolóját megismerte,
megtárgyalta.
A képviselő testület a Gyermekjóléti Szolgálat 2012. éves Balatonszőlős Község tekintetében
kifejtett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
3. Balatonszőlős Önkormányzatának Gyermekvédelmi beszámolója
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, Balatonszőlős Község Önkormányzatának
Gyermekvédelmi beszámolóját
(3. sz. melléklet)
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
41/2013. ( V. 13.) Kt. határozat
Balatonszőlős

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

Önkormányzatának 2012. évi Gyermekvédelmi beszámolóját megismerte, megtárgyalta.
A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
4. Körjegyzőségi beszámoló

Község

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, Balatonszőlős Község Önkormányzatának
Körjegyzőségi beszámolóját.
(4. sz. melléklet)
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
42/2013. ( V. 13.) Kt. határozat
Balatonszőlős

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

Község

Önkormányzatának 2012. évi Körjegyzőségi beszámolóját megismerte, megtárgyalta.
A képviselő testület az önkormányzat 2012. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

5. Vegyes ügyek:
- Tájékoztatás energetikai pályázatról
Az energetikai pályázaton az önkormányzat nem nyert, a benyújtott pályázat elutasításra került.
- Közbiztonsági pályázat módosításának megtárgyalása
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2013. (II. 29.) BM rendelet
alapján

az

egyes

igénybevételének

önkormányzati

részletes

feladatokhoz

szabályairól

szóló

kapcsolódó
pályázaton,

fejlesztési
Balatonszőlős

támogatás
község

közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása érdekében pályázat benyújtását
határozta el a 30/2013. (IV. 29.) Kt. határozatával.
A pályázat elbírálását végző szerv hiánypótlásra hívta fel az önkormányzatot, miszerint a fenti
képviselő-testületi határozat nem tartalmazza a pályázati önerő összegét, amely 0 Ft, azaz nulla
forint.
Javaslom, hogy a képviselő-testület módosítsa a 30/2013. (IV. 29.) Kt. határozatát.
43/2013. ( V. 13.) Kt. határozatot:
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 29. napján
megtartott ülésén a 30/2013. (IV. 29.) Kt. határozatával egyhangúlag kijelentette, hogy részt

kíván venni a 8/2013. (II. 29.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló pályázaton
Balatonszőlős község közbiztonságának növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása érdekében.
A projekt teljes beruházási költsége: bruttó 1.553.718 Ft.
Támogatási intenzitás: 100%.
Az igényelhető támogatás: bruttó 1.553.718 Ft.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. április 29. napján
megtartott ülésén a 30/2013. (IV. 29.) Kt. határozatában foglaltakat hatályában a továbbiakban
is fenntartja és a határozatát az alábbiak szerint kiegészíti.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 8/2013. (II.
29.) BM rendelet alapján, a Balatonszőlős község közbiztonságának növelését szolgáló
fejlesztés megvalósítása érdekében benyújtott pályázata tekintetében a pályázat önrésze 0, azaz
nulla forint.
- Rendezési terv módosítási kérelem
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti Csikós Krisztina levelét.
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a kérelmet megtárgyalta a rendezési tervet készítő
Planteus Kft. képviselőjével, Németh Ferenccel, aki azt javasolta, hogy a Képviselő-testület csak
abban az esetben támogassa a kérelmet, amennyiben a balatonszőlősi 437., 438., 440. és 441.
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai írásban visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják az övezeti
besorolás módosításához, továbbá minden – a rendezési terv módosításával kapcsolatos –
kárigényükről lemondanak.
Mórocz László polgármester javasolja a kérelemben foglaltak elfogadását azzal, hogy a
kérelemben foglaltak megvalósítása során jelentkező költségek a kérelmezőt terheljék.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
44/2013. (V. 13.) Kt. határozat
Balatonszőlős

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Csikós

Krisztina

8581

Németbánya, Gesztenyés u. 14. szám alatti lakos kérelmét – amely a balatonszőlősi 889/1.,
889/7., 889/8. és 890. hrsz-ú ingatlanok Mk-3 övezetből E-v övezetbe történő átsorolását
célozza, és ezzel egyidejűleg a balatonszőlősi 437., 438., 440. és 441. hrsz-ú ingatlanok E-v

övezetből Mk-3 övezetbe történő átsorolását célozza – az alábbi feltételek együttes fennállása
esetén támogatja:
1) A balatonszőlősi 437., 438., 440. és 441. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai írásban
visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják az övezeti besorolás módosításához,
továbbá minden – a rendezési terv módosításával kapcsolatos – kárigényükről
lemondanak. A teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatokat, a
kérelmezőnek kell beszereznie és benyújtania az Önkormányzathoz.
2) A kérelem nem ütközik, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének
elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000.
évi CXII. törvény előírásaiba.
3) A kérelem kapcsán a rendezési tervet véleményező szakhatóságok kifogást nem
emelnek.
4) A módosítás kapcsán felmerülő költségeket, a kérelmező vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
- Ajánlat kérése műszaki tervezésre
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, a napirendet.
A polgármester javasolja, hogy Balatonszőlős Malomrét utca és Fűzfa utca területére tervezői
munkák elvégzésére műszaki tervezőtől kérjen árajánlatot a képviselő-testület.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
45/2013. ( V. 13.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester Balatonszőlős
Malomrét utca és Fűzfa utca területére vonatkozó munkálatok műszaki megterveztetésére
vonatkozó előterjesztését megismerte, megtárgyalta és megbízza a polgármestert, hogy a
település ezen részére vonatkozóan tervező árajánlatot kérjen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

A polgármester javasolja, hogy Balatonszőlős Község Önkormányzatának tulajdonát képező
Balatonszőlős 532 hrsz. alatti pince és a 533/4 hrsz. alatti és 531/2 hrsz. alatti szőlő és rét
művelési ágú területére a földmérő munkát végeztesse el a képviselő-testület.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
46/2013. ( V. 13.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester javaslatát a
Balatonszőlős Község Önkormányzatának tulajdonát képező Balatonszőlős 532 hrsz. alatti pince
és a 533/4 hrsz. alatti és 531/2 hrsz. alatti szőlő és rét művelési ágú területére a földmérő
munkák elvégzésére megismerte és megtárgyalta és megbízza a polgármestert a földmérő
munkák elvégeztetésével.
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 19:10 órakor bezárta.
k. m. f
Mórocz László

dr. Endrédy Renáta

polgármester

jegyző megbízottja

