Balatonszőlős Község Önkormányzata
B A L A T O N S Z Ő L Ő S
Szám: 101/49- /2014.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 04-én,
15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi
Faluháza Tanácstermében.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László
Klepeisz Péter
Henn Sándor
Bácsi Bernadett
dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
osztályvezető

Dallos Zoltán képviselő igazoltan van 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:
3. Lohonyai Miklós kérelmének megtárgyalása
4. Vesztergom kérelmének megtárgyalása
5. Az önkormányzati pince ismételt meghirdetése
6. Falunapi fellépő
7. A pécselyi iskola elindításához történő hozzájárulás

(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:
56/2014. (07.07.) határozatot:
Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND:
1. Súlykorlátozási rendelet módosítása.
Előadó: Mórocz László polgármester
2. Tájékoztatás a Switelsky-per jelenlegi állásáról
Előadó: Mórocz László polgármester
3. Lohonyai Miklós kérelmének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
4. Vesztergom László kérelmének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
5. Az önkormányzati pince ismételt meghirdetése
Előadó: Mórocz László polgármester
6. Falunapi fellépő
Előadó: Mórocz László polgármester
7. A pécselyi állami iskola elindításához történő hozzájárulás
Előadó: Mórocz László polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA
1. Súlykorlátozási rendelet módosítása
Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A 4/2014. (V.22.) számú súlykorlátozási rendeletet módosítani szükséges, mivel az
úthasználat díját több jelzés alapján is túl magasra szabtuk, így az építkezők azt nem tudják
kifizetni, továbbá a súlykorlátozással érintett utak közé javaslom felvenni a 649 számú utat.
Javaslom a napidíj 30 000 Ft/nap/gépjármű összegre módosítását, továbbá a forduló-díj 3 000
Ft/forduló/gépjármű összegre történő módosítását.
Javaslom továbbá, hogy a Rendeletben rögzítsük az úthasználók felelősségét az általuk az
útban okozott károk megtérítéséért is.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
57/2014. (07.07.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a járművek közlekedésének
helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és
felhasználásának rendjéről szóló 4/2014. (V.22.) számú önkormányzati rendeletének
módosítási tervezetét megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
2

Felelős: Mórocz László polgármester
Rendelet tervezet
Balatonszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének /2014. ( )önkormányzati
rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a
behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló 4/2014 (V.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonszőlős Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§. (1) bekezdésének második mondata, 34.§
(2) bekezdése, "Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérő l szóló
20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet 2.§. (1), (2) bekezdése, mellékletének IX. fejezet 33.-34.
pontjai, valamint a közúti közlekedés részletes szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes rendelet 14.§. (1) bek. l) pontja alapján, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
A rendelet 8/A. § az alábbiak szerint módosul:
8/A. §. (1) A behajtási engedély díja az adott időszak és gépjármű össztömege alapján az
alábbiak szerint kerül megállapításra:
a,.) 7,5 tonna feletti össztömegű gépjármű esetén 1 napra 30.000,-Ft/nap/gépjármű vagy
3.000,- Ft/forduló/gépjármű.
(2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól azon jármű tulajdonosa/üzembetartója akinek
Balatonszőlős község közigazgatási területén lévő telephelye kizárólag a súlykorlátozással
érintett önkormányzati tulajdonú utakon közelíthető meg, valamint kérelemre méltányosság
gyakorolható.
(3) Balatonszőlős Község területén érvényes építési engedéllyel rendelkező személyek
esetében a Képviselő-testület egyedi mérlegelési jogkörében kiadhat a teljes építkezés
időtartamára szóló behajtási engedélyt, amelynek összege legalább 150 000 Ft/ építkezés.
(4) A kérelmező köteles az út használata során a lehető legkisebb mértékű terhelést róni az
útra és köteles megtéríteni az általa az önkormányzati útban okozott károk helyreállításának
teljes költségét.
(5) A díj mértékét évenként a költségvetési rendelet elfogadásakor vizsgálja felül az
Önkormányzat.
(6) A behajtási engedély díját Balatonszőlős Község Önkormányzatának házipénztárába kell
befizetni. Az engedély kiadásának feltétele a kiszabott díj megfizetésének igazolása.

2. §
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E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Mórocz László
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

Kihirdetve: Balatonszőlős, 2014. július 21.

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Balatonszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2014. (VII.07.)
önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő
súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről
szóló 4/2014 (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. Tájékoztatás a Switelsky-per jelenlegi állásáról
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendet. A Swietelsky ügyvédei
megegyezési javaslattal keresték meg Pécsely és Balatonszőlős Községek Önkormányzatait,
ezáltal csökkentve a további pereskedés idejét és költségeit. Remélhetőleg szeptemberig
sikerül egyezségre jutnunk a kártérítés összegét illetően.
3. Lohonyai Miklós kérelmének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Lohonyai Miklós azzal a kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, hogy az általa fizetendő 600.000 Ft-os úthasználati díjat mérsékelje annak véleménye szerint - túlzott mértéke miatt.
Javaslom a Lohonyai Miklós által fizetendő úthasználati díj 300.000 Ft-ra történő mérséklését
tekintettel az út extrém mértékű terhelésére.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
58/2014. (07.07.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lohonyai Miklós által
fizetendő úthasználati díjat 300.000 Ft-ban állapítja meg tekintettel az út extrém mértékű
terhelésére.
Határidő: azonnal
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Felelős: Mórocz László polgármester
4. Vesztergom László kérelmének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Vesztergom László azzal a kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, hogy részére teljes építkezése idejére behajtási engedélyt adjon ki 200.000 Ft-os
úthasználati díj fejében. Vesztergom László vállalta az úthasználati díj egy összegben történő,
azonnali befizetését.
A polgármester javasolja Vesztergom László kérelmének támogatását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
59/2014. (07.07.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vesztergom László által
fizetendő úthasználati díjat 200.000 Ft-ban állapítja meg a teljes építkezés időtartamára.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
5. Az önkormányzati pince ismételt meghirdetése
Mórocz László polgármester: Az önkormányzati pince internetes hirdetése lejárt, kevés
érdeklődő telefonált, volt olyan, aki előzetes egyeztetés után mégsem jött el megnézni.
Javaslom, hogy hirdessük meg ismételten a pincét, de most 8.500.000 Ft-os irányáron, hátha
így több érdeklődő lesz.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
60/2014. (07.07.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati pince
eladásának ismételt meghirdetése mellett döntött 8.500.000 Ft-os irányáron.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
6. Falunapi fellépő
Mórocz László polgármester: A Falunap szombati fellépőjére több ajánlat érkezett.
Álláspontom szerint a legnívósabb zenekar a Dan’n’Roll nevezetű együttes lenne, ők az
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Utcazene Fesztiválon is szoktak játszani és bruttó 100.000 Ft-ért vállalnák a fellépést.
Javaslom, hogy őket válasszuk a fellépésre.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
61/2014. (07.07.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. július 11-én és 12-én
tartandó falunapok fellépőjeként a Dan’n’Roll zenekart bízza meg bruttó 100 000 Ft
megbízási díjért a 2014. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
7. A pécselyi állami iskola elindításához történő hozzájárulás
Mórocz László polgármester: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Balatonfüredi
Tankerülete a Képviselő-testület hozzájárulását kéri a pécselyi állami általános iskola
elindításához az iskola jelenlegi épületében, amelynek mi is tulajdonosai vagyunk. A KLIK
tájékoztatása szerint 4 tanteremre lenne szükségük, egyebekben pedig közösen használnák a
helyiségeket az alapítványi iskolával.
Javaslom, hogy járuljunk hozzá az iskola elindításához, de csak azzal a feltétellel, hogy az az
alapítványi iskola működését nem lehetetleníti el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
62/2014. (07.07.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a pécselyi
iskolaépületben állami iskola elindításához azzal a feltétellel, hogy az az épületben jelenleg is
működő Báró Wesselényi Alapítványi Általános Iskola működését nem korlátozhatja.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

6

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
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

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