Balatonszőlős Község Önkormányzata
B A L A T O N S Z Ő L Ő S
Szám: 101/49-3/2014.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én,
15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza
Tanácstermében.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László

polgármester

Klepeisz Péter

alpolgármester

Bácsi Bernadett

képviselő

Dallos Zoltán

képviselő

dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka

osztályvezető

Henn Sándor képviselő igazoltan volt távol.
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítéssel:
A meghívóban szereplő napirendből a 6. pontban szereplő vegyes ügyeket törölni kívánja.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Mórocz László polgármester: Kéri, aki a napirenddel, annak módosításával és a tárgyalás
menetével egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:
12/2014. (02.12.) határozatot:
Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND:
1) Falugondnoki buszpályázathoz köthető közbeszerzéssel kapcsolatos határozatok
megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
2) Henn Zsolt pályázatíró megbízási díja
Előadó: Mórocz László polgármester
3) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Mórocz László polgármester
4) Földes András vételi ajánlata
Előadó: Mórocz László polgármester
5) Fókusz Geodézia árajánlata
Előadó: Mórocz László polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Falugondnoki buszpályázathoz köthető közbeszerzéssel kapcsolatos határozatok
megtárgyalása
Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.
A polgármester tájékoztatása szerint a település a 103/2012. (XI.08.) VM rendelet szerint, a
vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól
igénybe vehető támogatás jogcímére kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A kérelem alapján Balatonszőlős pénzügyi támogatást nyert az
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Kormány által biztosított
forrásból 1 db új mikrobusz beszerzésére.
A mikrobusz közbeszerzési eljárás útján történő beszerzéséhez közbeszerző megbízása
szükséges. A Firmiter Bt. által küldött ajánlat szerint a Bt. 45.000 Ft+ÁFA megbízási díjért
vállalja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását.
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Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat kitöltése minden képviselő tekintetében
továbbá a Bíráló Bizottságba meghatározott személy esetében is.
A teljes dokumentáció és szerződés tervezet minden képviselőnek kiküldésre került.
A polgármester javasolja közbeszerzési tanácsadóként megbízni a Firmiter Bt-t és felkérni a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
13/2014. (02.12.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Firmiter Bt.-vel
45.000 Ft+ÁFA megbízási díjért történő szerződéskötést a falugondnoki mikrobusz
beszerzésére közbeszerzési eljárás keretében és a közbeszerzési eljárás lebonyolítására,
dokumentációk elkészítésére, a képviselő-testület a megbízási díjat a 2014. évi költségvetése
terhére állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza Mórocz László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére és a szerződés aláírására.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester javasolja a Közbeszerzési szabályzat elfogadását.
(A Közbeszerzési szabályzat jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
14/2014. (02.12.) határozat
Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

Község

Balatonszőlős

Község

Közbeszerzési Szabályzatát megismerte, megtárgyalta.
Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja.
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A képviselő-testület megbízza Mórocz László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester javasolja a Közbeszerzési Terv elfogadását.
(A Közbeszerzési Terv jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
15/2014. (02.12.) határozat
Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

Község

Balatonszőlős

Község

Közbeszerzési Tervét megismerte, megtárgyalta.
Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Közbeszerzési Tervét elfogadja.
A képviselő-testület megbízza Mórocz László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
A polgármester javasolja az ajánlattételi felhívás elfogadását.
(Az ajánlattételi felhívás jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
16/2014. (02.12.) határozat
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Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

Község

Balatonszőlős

Község

közbeszerzési ajánlattételi felhívását megismerte, megtárgyalta.
Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

közbeszerzési ajánlattételi felhívását elfogadja.
A képviselő-testület megbízza Mórocz László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

A polgármester javasolja az Ajánlattételi Dokumentáció elfogadását.
(Az Ajánlattételi Dokumentáció jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
17/2014. (02.12.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonszőlős Község Ajánlattételi
Dokumentációját megismerte, megtárgyalta.
Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonszőlős Község Ajánlattételi
Dokumentációját elfogadja.
A képviselő-testület megbízza Mórocz László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester javasolja a bíráló bizottság személyi összetételének meghatározását:
Név

Bíráló Bizottság elnöke

A Kbt. 22.§ (4) bekezdése
szerinti szakértelem
(közbeszerzés tárgya
szerinti; közbeszerzési; jogi;
pénzügyi)
dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka jogi szakértelem

Bíráló Bizottság tagjai

Kosler Zoltán
Harsányi István

Közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelem
közbeszerzési és pénzügyi
szakértelem

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
18/2014. (02.12.) határozat
Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

Község

közbeszerzési bíráló bizottság személyi összetételének meghatározását megismerte,
megtárgyalta.
Név

Bíráló Bizottság elnöke

A Kbt. 22.§ (4) bekezdése
szerinti szakértelem
(közbeszerzés tárgya
szerinti; közbeszerzési; jogi;
pénzügyi)
dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka jogi szakértelem

Bíráló Bizottság tagjai

Kosler Zoltán
Harsányi István

Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Közbeszerzés tárgya
szerinti szakértelem
közbeszerzési és pénzügyi
szakértelem

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

Község

közbeszerzési bíráló bizottság személyi összetételének meghatározását elfogadja.
A képviselő-testület megbízza Mórocz László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
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A polgármester javasolja a felkérendő ajánlattevők meghatározását:
Vörös Szerviz Kft., 9700 Szombathely, Pálya u. 3.
Ring - Autó Kft., 8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18.
Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Győr telephely, 9024 Győr, Pápai út hrsz.:2854/a.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
19/2014. (02.12.) határozat
Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

Község

közbeszerzési eljárásban felkérendő ajánlattevők meghatározását megismerte, megtárgyalta.
Balatonszőlős

Község

Önkormányzat

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

Község

közbeszerzési eljárásban felkérendő ajánlattevők meghatározását elfogadja:
Vörös Szerviz Kft., 9700 Szombathely, Pálya u. 3.
Ring - Autó Kft., 8200 Veszprém Észak-keleti útgyűrű 18.
Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Győr telephely, 9024 Győr, Pápai út hrsz.:2854/a.
A képviselő-testület megbízza Mórocz László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

2. Henn Zsolt pályázatíró
Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.
Balatonszőlős pénzügyi támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
és a Magyar Kormány által biztosított forrásból 1 db új mikrobusz beszerzésére.
Balatonszőlős község a pályázat megírásával Henn Zsolt egyéni vállalkozót bízta meg
150.000 Ft+ÁFA díjért. A polgármester javasolja Henn Zsolt részére a szerződés alapján járó
150.000 Ft+ÁFA összeg kifizetését.
Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
20/2014. (02.12.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a szerződés alapján járó
150.000 Ft+ÁFA összeg kifizetését Henn Zsolt részére.
A képviselő-testület megbízza Mórocz László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

3. Helyi választási bizottság tagjainak megválasztása
A Magyar Köztársaság Elnöke az Országgyűlési Képviselők 2014. évi választását 2014.
április 6. napjára tűzte ki.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban Ve.) 14. § (1)
bekezdése alapján: „A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a
törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény
megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság
érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.”
Ugyanezen § (2) bekezdése választási bizottságként említi a helyi választási bizottságot.
Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladatés hatáskörét a helyi választási bizottság gyakorolja.
Az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság legalább öt
tagból és legalább két póttagból áll.
A korábban megválasztott bizottsági tagok közül több tag, illetve póttag nem tudja
vállalni a megbízatást, e miatt a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény
értelmében új bizottsági tagokat, póttagokat szükséges választani. Az előterjesztés
határozati javaslatában a megbízatást vállaló régi és új választott tag és póttag
felsorolásra került.
A Ve. alapján a bizottság tagjait és szükséges számban a póttagokat a települési
önkormányzat képviselő-testülete választja meg; személyükre a helyi választási iroda
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vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat települési
szinten kell megválasztani.
A helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi
névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja, aki az országgyűlési
képviselők választásán jelöltként indulhat.
Nem lehet tagja a választási bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő,
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar
Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet a
bizottság választott tagja az előzőekben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben
jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok
jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási
bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel
kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.
Az indítványomban javasolt személyek a Ve. szerinti jogszabályi kritériumoknak
megfelelnek.
A Ve. 25.§ alapján a bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat
nem nyújtható be. A megválasztásukról egy szavazással dönt a képviselő-testület.
Az egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottságba a
választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független
jelöltek két-két tagot bízhatnak meg. A helyi választási bizottság tagja és póttagja a
polgármester előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló
törvény szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat tesznek.
Kérem Önöket, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassák meg, és a helyi választási
bizottsági tagokat, illetve póttagokat - a szavazás eredményes lebonyolítása érdekében válasszák meg.
A fentiek alapján a mellékelt határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé és
kérem annak elfogadását.
dr. Tárnoki Richárd
jegyző-HVI vezető
képviseletében dr.Holéczy-Kőrösi Boglárka osztályvezető
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……./2014. (……) határozati javaslat:
Balatonszőlős község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvényben biztosított jogkörében eljárva a helyi választási
bizottságok tagjaivá és póttagokká az alábbi személyeket választja meg.
Tagok:
Ulrich Béla Balatonszőlős, Fő u. 2.
Nagyné Bertók Zsuzsanna Balatonszőlős, Cserényhegyi u. 2.
Ráczné Németh Erzsébet Balatonszőlős, Fő u. 49/A.
Küronya Bencéné Béresi Éva Balatonszőlős, Fő u. 59.
Lamperthné Péteri Anikó Balatonszőlős, Fő u. 5.
Póttagok:
Klepeisz Péterné Balatonszőlős, Malomrét u. 1.
Pászty Gabrielle Balatonszőlős, Malomrét u. 12.
Határidő:

2014.április 4.

Felelős: dr. Tárnoki Richárd jegyző a HVI vezetője a megbízólevelek átadásáért
Sebők Lajos polgármester az eskü kivételéért
Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot
hozta meg:
21/2014. ( 02. 13.) határozat
Balatonszőlős község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvényben biztosított jogkörében eljárva a helyi választási
bizottságok tagjaivá és póttagokká az alábbi személyeket választja meg.
Tagok:
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Ulrich Béla Balatonszőlős, Fő u. 2.
Nagyné Bertók Zsuzsanna Balatonszőlős, Cserényhegyi u. 2.
Ráczné Németh Erzsébet Balatonszőlős, Fő u. 49/A.
Küronya Bencéné Béresi Éva Balatonszőlős, Fő u. 59.
Lamperthné Péteri Anikó Balatonszőlős, Fő u. 5.
Póttagok:
Klepeisz Péterné Balatonszőlős, Malomrét u. 1.
Pászty Gabrielle Balatonszőlős, Malomrét u. 12.

4. Vételi ajánlat a 015/3 hrsz.-ú ingatlanra
Földes András 2014. február 6-án vételi ajánlatot nyújtott be az önkormányzat 1/1 tulajdonában álló, 015/3 hrsz-on nyilvántartott „út” művelési ágú, 1247 m2 nagyságú ingatlanára
48.000 Ft vételáron.
Klepeisz Péter: Az ingatlant napi áron adja el az önkormányzat, ezen az áron tehet új ajánlatot Földes András, a képviselő javasolja a jelenlegi vételi ajánlat elutasítását.
A polgármester javasolja a vételi ajánlat elutasítását az ajánlott áron.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 0 igen szavazattal 5 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta
meg:
22/2014. (02.12.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Földes András 015/3
hrsz.-ú ingatlanra tett vételi ajánlatát.
A képviselő-testület megbízza Mórocz László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
5. Önkormányzati térinformatikai rendszer
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Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A polgármester tájékoztatása szerint a Fókusz Geodézia Kft. ajánlatot tett a 2013. évben a
földhivatali

térképekben

bekövetkezett

változások

átvezetésére

az

Önkormányzat

térinformatikai rendszerén 160.000 Ft+ÁFA vállalkozói díjért. A polgármester javasolja, hogy
a Képviselő-testület fogadja el az ajánlatot.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
23/2014. (02. 12.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fókusz Geodézia Kft.
térinformatikai alaptérkép változásvezetésére adott ajánlatát megismerte, megtárgyalta és
az ajánlatot elfogadja és felhívja a polgármestert, hogy a Fókusz Geodézia Kft.-vel
szerződést

kössön,

az

Önkormányzat

képviseletében,

továbbá

felhatalmazza

a

változásvezetés költségeinek kifizetésére 160.000 Ft+ÁFA összegben a 2014. évi
költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 16:00 órakor bezárta.
k. m. f.

Mórocz László

dr. Tárnoki Richárd

polgármester

jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:
dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka
osztályvezető

12

