Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 24-én,
17:00 órai kezdettel – Dörgicse, Pécsely és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselőtestületeivel közösen - megtartott együttes üléséről Pécsely Község Kultúrházban.
Jelen vannak:
A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
Mórocz László

polgármester

Klepeisz Péter

alpolgármester

Bácsi Bernadett

képviselő

Dallos Zoltán

képviselő

B./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:
ifj.Sebők Lajos

polgármester

Kosztor Lajos

alpolgármester

Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

képviselő

Szélesi László

képviselő

Szücs Sándor

képviselő

C./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Kis-Pál Miklós

polgármester

Király László

alpolgármester

Deák Attila

képviselő

Kurucz Attila

képviselő

Szini Erzsébet

képviselő

D./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:
Rózsahegyi Tibor

polgármester

Béresiné Kézdy Éva

képviselő

Henn Istvánné

képviselő

Soha László Endre

képviselő

Szabó István

képviselő

E./ Tanácskozási joggal:
Dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető, a jegyző megbízottja
(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megállapította, hogy a balatonszőlősi, a pécselyi, a
dörgicsei és a vászolyi Képviselő-testület is határozatképes, majd a kiadott meghívó szerint
tett javaslatot a napirend elfogadására.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
30/2014. (03. 24.) Határozat
Napirend:
1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és
az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Kuzma Katalin rendőr őrnagy alosztályvezető
2. A Református Elemi Iskola és az Alapítványi Iskola fenntartási ügye.
Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester
3. Óvoda fenntartási ügye.
Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester
4. Háziorvosi szolgálat szerződés módosítása.
Előadó: Ifj. Sebők Lajos polgármester
5. Vegyes ügyek

A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. ( 20/2014. (03. 24.) határozat)
A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. ( 33/2014. (03. 24.) határozat)
A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. ( 22/2014. (03. 24.) határozat)

Napirend tárgyalása

1. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról
Sebők

Lajos

polgármester

Pécsely:

Köszönti

Kuzma

Katalin

rendőr

őrnagy

alosztályvezetőt, megkéri, hogy tartsa meg beszámolóját. Kuzma Katalin tájékoztatása szerint
a négy településen kiemelkedő bűncselekmények nem történnek. A községek közbiztonsági
helyzete az elmúlt időszakhoz képest nem romlott. Az ismertté vált bűncselekmények száma
nem növekedett az előző évhez képest, amelyet a statisztikai adatok, továbbá a személyes
tapasztalatok is alátámasztanak.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Köszönjük. Van-e kérdés, hozzászólás? Rendőrséggel jó
az együttműködés. Az intézményekben is rendszeresen megjelennek és tartanak
közbiztonságot érintő foglalkozásokat, a rendezvények biztosításában is részt vesznek.
Javaslom a beszámoló elfogadását.
A balatonszőlősi 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:

31/2014 (03.24.) határozat

Balatonszőlős

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

Balatonszőlős

község

közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta.
A képviselő testület Balatonszőlős község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
A rendőrségi beszámoló elfogadását a dörgicsei Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (21/2014. (03. 24.) határozat)
A rendőrségi beszámoló elfogadását a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (34/2014. (03. 24.) határozat)
A rendőrségi beszámoló elfogadását a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (23/2014. (03. 24.) határozat)
2.

A Református Elemi Iskola és az Alapítványi Iskola fenntartási ügye

Sebők Lajos polgármester Pécsely: Három iskoláról kell mindenképp beszélnünk. Az első a
jelenleg is működő Református Elemi iskola, amely a Balatonfüredi Református iskola
tagintézménye. Ezzel kapcsolatban tájékoztatásként ezzel kapcsolatban a döntés már
megszületett, hogy az iskola működése 2014 augusztus 31-én megszűnik, ezt minden testület
jóváhagyta. A beadványunkat erről a Veszprém Megyei Kormányhivatal oktatási főosztálya
jogerős határozattal elfogadta. A dolgozóknak fel kell mondani, ez már folyamatban van.
Ezzel kapcsolatban beszélnünk kell a végkielégítésekről abban az esetben, ha valamelyik
dolgozót nem sikerülne áthelyezéssel tovább foglalkoztatni.

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Bizonytalan a jelenlegi alkalmazottak helyzete.
Balatonfüred segítségét kellene kérni.
Dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető: A munka törvénykönyve alapján megilleti
őket a végkielégítés.
•

Állami iskola

Sebők Lajos polgármester Pécsely: Egy állami iskola létrehozása esetlegesen egy jövőbeli
iskola lehetne. Próbáltuk már állami kézbe adni, de nem sikerült. Egy új állami iskola
létrehozását kezdeményezzük szülői megkeresésre. Ahhoz, hogy ez a folyamat elinduljon
Pécsely község önkormányzata hozott egy határozatot. Az a kérdés, hogy a másik három
tulajdonos önkormányzat és a két fenntartáshoz hozzájáruló önkormányzat milyen álláspontot
képvisel. Ha elindulna az állami iskola, az pár pedagógusnak munkát biztosítana. Ez a
végkielégítéseknél kedvezőbb feltételeket biztosítana.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: A mi testületünk egy olyan döntést hozott,
amelynek értelmében nem kívánunk részt venni az állami iskola fenntartásában.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: minden önkormányzat alakítsa ki a saját álláspontját
arról, hogy az esetlegesen működő állami iskolával kapcsolatban mit tud tenni. Ha valaki csak
annyit tud tenni, hogy a tulajdonában lévő ingatlant a rendelkezésre bocsátja az is segítség.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Mi ezt nem szeretnénk. Az ingatlantól is
szeretnénk megszabadulni. Amennyiben erre lehetőség lesz, azt ki is fogjuk használni.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Szülői kezdeményezésre lehet iskola alapítását
kezdeményezni. A szülők ezt kezdeményezték.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Mi azt sérelmezzük, hogy a mi nevünkben írtál
Szabó Lajos tankerület vezetőnek levelet.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Ezt mi is sérelmeztük. Ezt kérlek, ezek után ne tedd
meg. Mi felmértük, hogy az elkövetkező 3 évben maximum 3 gyermek lesz iskolaköteles

Dörgicsén. De az sem biztos, hogy a Pécselyi iskolát választják. Mi is úgy döntöttünk, hogy a
fenntartásban nem kívánunk részt venni.
Szélesi László képviselő Pécsely: Mi is azt a döntést hoztuk, hogy pénzbe ne kerüljön az
állami iskola.
Dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető: A kormányhivatallal a szerződés feltétele az
állagmegóvás. Arra nincsen garancia, hogy az állammegóvás nem kerül pénzbe. Lehet, hogy
most nem kell fizetni, de ha bármi történik, állni kell a költségeket.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Ki kell találni egy hasznos célt ennek az
épületnek.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: 10 éven keresztül próbáltuk megmenteni ezt az
iskolát. Ez 10 év alatt nem sikerült, még akkor sem amikor magasabb létszámmal működött.
Úgy gondolom, ha úgy vállaljuk el, hogy ne jelentsen költséget, akkor az hamis dolog, mert
mindenképpen lesz költsége. Vászoly nevében azt elmondhatom, hogy amilyen helyzetbe
kerültünk az pont az iskolában köszönhető. Én teljesen elzárkózok az iskola fenntartásától
illetve megtartásától.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Való igaz, az iskola, mint ingatlan, a pécselyiek számára
egy közösségi tér. Az állagmegóvás egy esetleges kiadás ebben az évben 4 hónapot érintene,
szeptembertől december 31-ig. Ha nem lesz állami iskola, akkor a végkielégítések kifizetése
viszont biztos kiadás.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Mindenki a gazdasági részét gondolja végig.
Gondoljuk végig, hogy milyen pénzeszközeink vannak ahhoz, hogy az épület karbantartását,
fenntartását a jövőre nézve meg tudjuk-e oldani. Beszélni kell a másik iskolával, hogy ők
hogyan gondolják a részvételt. Ennek függvényében hozzon mindenki felelős döntést.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Most kérik a döntést, ha a másik három település
meghozta a nemleges döntést, akkor azt el tudjuk küldeni Szabó Lajosnak.

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Úgy gondolom, hogy össze fogják vonni az
osztályokat, maximum 2 osztály lesz 2 pedagógussal.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Szakmai kérdésekbe kár bele menni, mert nem biztos,
hogy mindenki kompetens.

Az a 25-30 szülő nem véletlen járatta ebbe az iskolába a

gyermekét. Visszatérnék az eredeti felvetéshez.
Dr. Holéczy- Kőrösi Boglárka osztályvezető: Szabó Lajos tájékozatója szerint idén május
végén, júniusban ki fog derülni, hogy lehet-e iskola vagy sem. Ez a határidő a döntésre.
Kis- Pál Miklós polgármester Dörgicse: Javaslom, ahol még nem született határozat, ott
hozzák meg azt. Utána tud Pécsely tovább lépni.
Deák Attila képviselő Dörgicse: Úgy gondolom, hogy mérlegelnünk kell azt is, hogy milyen
költségekkel jár az iskola bezárása, hiszen fenntartási költségek anélkül is felmerülhetnek.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Felelős döntést akkor hozzunk, ha a szerződést látjuk.
Addig, hogy eljussunk lépések vannak. Ez egy járatlan út. A 11 év alatti összes pécselyi lakos
szülője nyilatkozott. Ez olyan 20-25 körüli aláírás volt, ami azt jelenti, hogy bármelyik
egymást követő négy évfolyamot nézzük ott bőven meg van mindig a minimális nyolc
gyermek.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Ahol nincs még meg a határozat ott hozzuk meg.
Dörgicse nem kíván a tulajdonával iskolát létesíteni.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: A mi tulajdoni hányadunkkal nem támogatjuk
az iskola létesítését, erről már a korábbiakban hoztunk határozatot.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: A mi tulajdoni hányadunkkal nem támogatjuk az
iskola létesítését, erről már a korábbiakban mi is hoztunk határozatot.
Dörgicse Község önkormányzatának Képviselő-testülete a pécselyi közös tulajdonú iskolában
állami iskola létesítéséhez 3 nem, 1 igen és 1 tartózkodás mellett nem járult hozzá. (22/2014.
(03. 24.) határozat)

•

Alapítványi iskola

Sebők Lajos polgármester Pécsely: Kaptunk egy beszámolót, terveket az Alapítványi
iskolától. Ezt minden önkormányzat megkapta. Jelen van Bárdi Farkas János és Bárdi Farkas
Jánosné. Szóban szeretnék kiegészíteni az írásban benyújtott beszámolót.
Bárdi Farkas Jánosné: Az iskola jelenleg is jól működik, 28 tanuló van, ebből négyen járnak
nappali

tagozatra,

a

többiek

magántanulók,

illetve

egyéni

tanrendben

folytatják

tanulmányaikat. Jelenleg két önkormányzattal folytatunk tárgyalást a nappalis tanulóik
átvételéről,

továbbá

8

településen

vannak

tanulócsoportjaink.

Tervezzük

továbbá

szakközépiskola és felső tagozat indítását is. Továbbra is vállaljuk a Református Iskola
megszűnés esetén a tanulók és egy kivételével, a tanítók átvételét is.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Köszönöm szépen a beszámolót.
Szini Erzsébet képviselő Dörgicse: Szeretném megkérdezni, ha nem titkos hallgatva az ön
terveit, hallva azt, hogy magántanulóik vannak, hallva azt, hogy hány településen próbálják
ezt beindítani. Szeretném megkérdezni, hogy honnan van erre anyagi hátterük? Ilyen
volumenű elképzelések mögött milliós háttérnek kell lennie.
Bárdi Farkas Jánosné: Tekintettel arra, hogy távoktatásról van szó, nincsenek olyan magas
költségek, mint általában egy iskola beindításánál.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Rengeteg tervet hallottunk, ami a valóságban még
nem valósult meg.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Két dologban kell állást foglalnunk. Amikor elkezdte
működését az Alapítványi iskola 2013 szeptemberében a közös tulajdonú ingatlanban ott
felvetődött az a kérdés, hogy használnak különböző közműveket amelyeknek van költsége.
Novemberben olyan megállapodás körvonalazódott, hogy 20%-át vállalja át a közmű
költségeknek az Alapítványi iskola. Ez a megállapodás azóta sem született meg. Az akkori

megállapodás tervezetet mindenképp módosítani kellene, kiterjeszteni augusztus 31-ig. Mit
szeretnénk még bele venni a megállapodásba?
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Az eddig elmaradt részt ki kellene fizetni és
onnantól folyamatosan fizetni.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: A megállapodás lényege az, hogy 2013 szeptember 1-től
2014 augusztus 31-ig a közmű díjakat fizetni kellene továbbszámlázás után. Kérem az
osztályvezető asszonyt, hogy szülessen meg egy olyan szövegezés, amit minden érintett alá
tud írni.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Az Alapítvány részéről egy olyan kérés érkezett,
amelyben kemencét szeretnének építeni az iskola területén.
Bárdi Farkas János: Az iskola mellé szeretnénk egy fedett kemencét építeni közösségi, illetve
oktatási céllal. Hétvégente is felfűtenénk és az arra kijelölt személy felügyelete mellett a
települések lakói is megsüthetnék benne, amit szeretnének. Szétosztottam egy látványtervet,
sajnos a teljes tervet nem tudtam kinyomtatni, ez egy látványterv, az alapterület kb. 35 m2.
Kis- Pál Miklós polgármester Dörgicse: Építési engedély kell e hozzá?

Dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka osztályvezető: Nem kell hozzá. Hozzá kell járulni a
tulajdonosoknak ahhoz, hogy az ő területükre építsenek valamit. Egy kemence nem építési
engedély köteles. De abban nem vagyok biztos, hogy amit önök benyújtottak az, nem
engedély köteles-e.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Mindenképpen nyilatkozni kell, hogy ezt felajánlja
e a négy önkormányzatnak és további anyagi követelés ezzel kapcsolatban nincs. A járási
építésügyet kell keresni ezzel kapcsolatban.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: A megállapodást Bárdi Farkas Jánosék elfogadják. A
megállapodást minden testület elfogadja.

Szélesi László képviselő Pécsely: Arról még nem beszéltünk, hogy hova kerülne a kemence.
Bárdi Farkas János: Az előzetes megbeszélések alapján szélvédett helyen, a sziklakert előtt
szeretnénk felállítani.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Javaslom, hogy a tájékoztatás és a terv ismeretében
járuljunk hozzá a kemence megépítéséhez.
A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal
0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot
hozta meg:
32/2014 (03.24.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány fenntartásában működő Báró Wesselényi
Miklós Alapítványi Általános Iskola a pécselyi iskola udvarán kemencét építsen a megfelelő
szakhatósági

engedélyek

beszerzése

után,

amennyiben

annak

tulajdonjogát

az

önkormányzatok részére ingyenesen felajánlja.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
A pécselyi iskola udvarán történő kemenceépítést a dörgicsei Képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (23/2014. (03.
24.) határozat)
A pécselyi iskola udvarán történő kemenceépítést a pécselyi Képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (35/2014. (03.
24.) határozat)

A pécselyi iskola udvarán történő kemenceépítést a vászolyi Képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (24/2014. (03.
24.) határozat)
3. Óvoda fenntartási ügye
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Két dolgot szeretnék felvezetni. Egyik felvetés a
nyugdíjazás miatti üresedések.
Henn Istvánné képviselő Vászoly, tagóvoda vezető: Két nyugdíjazás lesz a közeljövőben.
Az egyik Kovács Sándorné, ő július 16-án vonul nyugdíjba. A másik Balogh Ernőné ő pedig
szeptember 29-én. A sétáló időre új alkalmazottakat nem alkalmazunk. Répásy Ildikó
kincstárvezető asszonynak írásban nyilatkoztam, hogy a dajkai állást augusztus elsejétől
töltjük be. Az óvodapedagógus állást pedig 2014 szeptember elsejétől.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Az óvoda állagát mindenki jól látja. Pályázatokkal is
próbálkoztunk, de nem sikerült. Bármikor következhet be olyan meghibásodás, ami azonnali
beavatkozást igényel. Javaslom továbbá, hogy a Közoktatási Társulás soron következő
testületi ülésén tárgyaljuk napirendi pontként plusz egy fő felvételét az óvodába konyhai
alkalmazottnak.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Ha lesz olyan pályázati lehetőség és a többi
önkormányzat is benne van akkor Dörgicse támogatni fogja.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: A másik felvetésem az lenne, hogy van Pécselyen két
olyan ingatlan van, ami közös tulajdona a négy önkormányzatnak. Ha olyan eset előfordul,
hogy nem tud mindegyik önkormányzat részt vállalni a felújításban akkor szóba jöhet-e az az
eset, hogy a tulajdoni hányadok is módosulhatnak e. Annak figyelmébe véve, hogy melyik
önkormányzat növelte annak az ingatlannak az értékét.
Kis- Pál Miklós polgármester Dörgicse: Ennek több járulékos költsége is van. Fel kell
értékeltetni az ingatlant, ami több tízezer forint is lehet. Átírási illeték, vagyonszerzési illeték.
Olyan plusz költségek merülnének fel, amelyek rengeteg pénzbe kerülnének,

Sebők Lajos polgármester Pécsely: Első körben ezt csak gondolatébresztőnek vetettem fel.
4. Háziorvosi szolgálat szerződés módosítása
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Dr. Kőhalmi Dóra végleg elköltözött. Dr. Gógl Álmos
fokozatosan tér vissza. Dr. Szabó Tamással közösen oldják meg a rendelést. Hosszú távon Dr.
Gógl Álmos látná el a háziorvosi teendőket. Eddig minden háziorvosunkkal volt egy olyan
megállapodás, hogy a költségekből részt vállalunk. Van szerződésük, de az nem teljesen
részletezi a költségek vállalását. Dr. Gógl Álmos kérése az volt, hogy amennyiben egy adott
hónapban az OEP támogatás nem éri el a 900 000 Ft-ot akkor azt az önkormányzatok
egészítsék ki, valamint, hogy ha az asszisztens táppénzen van, akkor a helyettesítés költségeit
állják az önkormányzatok. Ezek szóban hangzottak el, de nem született megállapodás róla
még. Dr. Gógl Álmos benyújtott egy számlát 2014 januárjában összesen 413 000 Ft-ról, ami
ezt a három dolgot foglalja össze. A szerződésmódosítás tekintetében még további egyeztetés
szükséges. Kérem a testületeket, nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy vállalják-e a
háziorvos által benyújtott számla kifizetését.
Kis- Pál Miklós polgármester Dörgicse: Ezek valóban elhangzottak már. Ezt tisztázni
kellene szerződésben. A mi részünkről tudjuk vállalni a felmerülő költségeket. Mi
megvagyunk elégedve a háziorvosi szolgálattal.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Mi is vállaljuk a felmerülő költségeket.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Mi is vállaljuk a költségeket.
A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal
0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot
hozta meg:
33/2014 (03.24.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a dr. Gógl
Álmos Zalán háziorvossal megkötött szerződés egyeztetés után módosításra kerüljön, továbbá

a dr. Gógl Álmos Zalán által benyújtott számla kártyaszám arányosan kifizetésre kerüljön a
2014. évi tartalékkeret terhére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
A háziorvosi szerződés módosítását a dörgicsei Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (24/2014. (03. 24.) határozat)
A háziorvosi szerződés módosítását a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (36/2014. (03. 24.) határozat)
A háziorvosi szerződés módosítását a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (25/2014. (03. 24.) határozat)
5. Vegyes ügyek
A. Beszámoló

a

Balatonfüredi

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2013.

évi

tevékenységéről
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az Országgyűlés 2011-ben elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvényt (Mötv.), amely az újra gondolt alaptörvényi keretben határozta meg
az önkormányzatok köz- és államigazgatási, valamint intézményi feladatellátását.
A törvényi lehetőséggel élve - az Mötv.85. §-át alkalmazva - 2013. január 1-től Közös
Önkormányzati Hivatalt hozott létre Balatonfüred Város és a vonzáskörzetbe tartozó
Pécsely, Balatonszőlős, Vászoly és Dörgicse Község Önkormányzata.
Az Mötv. 81.§.(3) bekezdésének f./ pontja értelmében a jegyző évente beszámol a képviselőtestületnek a hivatal munkájáról.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Javasolja a beszámoló elfogadását.

A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal
0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot
hozta meg:
34/2014 (03.24.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonfüredi
Közös Önkormányzati Hivatal, 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet
elfogadott.
A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadását a dörgicsei Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett, egyhangúlag támogatta. (25/2014. (03. 24.) határozat)
A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadását a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett, egyhangúlag támogatta. (37/2014. (03. 24.) határozat)
A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadását a vászolyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett, egyhangúlag támogatta. (26/2014. (03. 24.) határozat)
B. Környezetvédelmi program
C.
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Szóban terjeszti elő a napirendet
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. február 27-én kelt levelében
megkereste a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulást, amelyben felajánlja a települések
környezetvédelmi

programjainak

megújítását,

aktualizálását

a

legújabb

jogszabályi

követelményeknek megfelelően a 2014-2019-es tervezési időszakra vonatkozóan.
Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: 2015-ig van ilyen programunk. Meglátásom szerint
addig nem szükséges új.

Sebők

Lajos

polgármester

Pécsely:

Javasolja

a

környezetvédelmi

program

felülvizsgálatának elutasítását.
A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal
0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot
hozta meg:
35/2014 (03.24.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a Balatoni
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. által felkínált lehetőséggel, így nem kéri
környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát.
A környezetvédelmi program felülvizsgálatának elutasítását a dörgicsei Képviselő-testület 5
igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (26/2014.
(03. 24.) határozat)
A környezetvédelmi program felülvizsgálatának elutasítását a pécselyi Képviselő-testület 5
igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (38/2014.
(03. 24.) határozat)
A környezetvédelmi program felülvizsgálatának elutasítását a vászolyi Képviselő-testület 5
igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (27/2014.
(03. 24.) határozat)
D. Négy falu találkozó
Sebők Lajos polgármester Pécsely: Körvonalazódik a rendezvény. Érdeklődnék, hogy
melyik falu tud részt venni? Az időpontja 2014. június 21.
Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Vászoly részt vesz a rendezvényen.
Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Mi is részt veszünk.

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: A mi részvételünk kérdéses.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:30 órakor bezárta.
k. m. f.
Mórocz László

dr. Tárnoki Richárd

polgármester

jegyző

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

