
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. november 20-

án,  16:00  órai  kezdettel  megtartott  képviselő-testületi  üléséről,  a  Balatonszőlősi  Faluháza

Tanácstermében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Mórocz László polgármester

Klepeisz Péter alpolgármester          

Bácsi Bernadett 

Henn Sándor dr. 

Valler Ferenc képviselők

Holéczy-Kőrösi Boglárka            osztályvezető

 (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 a közmeghallgatás 4. pontjának törlése mellett.  Kéri továbbá
felvenni a testületi ülés napirendjére az alábbiakat:
5. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai
6. Meghatalmazás a Swietelsky Kft.-vel történő peren kívüli egyezség aláírására
7. Vis maior támogatás beadása
8. Henn Zsolt pályázatíró megbízása
9. A Közös Hivatali megállapodás módosítása

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
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Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: Kéri, aki a napirenddel és a tárgyalás menetével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

98/2014. (11.20.) határozatot:

Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NAPIREND:
Napirend a közmeghallgatásra:
1.) Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről

Előadó: Mórocz László polgármester
2.) Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről

Előadó: Bácsi Gergő falugondnok
3.) Beszámoló a környezet állapotáról

Előadó: Mórocz László polgármester
4.) Lakossági hozzászólások, kérdések

Napirend a képviselő-testületi ülésre:
1.) Az önkormányzati adórendeletek felülvizsgálatának megtárgyalása

Előadó: Mórocz László polgármester
2.)A közterület rendelet felülvizsgálata
            Előadó: Mórocz László polgármester
3.)Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvány beadványának megtárgyalása
            Előadó: Mórocz László polgármester
4.)Bencés Apátság Illyés Gyula általános Iskola támogatási kérelme

Előadó: Mórocz László polgármester
5. ) Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai

Előadó: Mórocz László polgármester
6.) Meghatalmazás a Swietelsky Kft.-vel történő peren kívüli egyezség aláírására

Előadó: Mórocz László polgármester
7.) Vis maior támogatás beadása

Előadó: Mórocz László polgármester
8.) Henn Zsolt pályázatíró megbízása

Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend a zárt ülésre
1.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

Előadó: Mórocz László polgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről
Mórocz László polgármester: Megtartja beszámolóját az elmúlt egy év tevékenységéről. (A
beszámoló jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

99/2014. (11. 20.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő- testülete a polgármester beszámolóját az
elmúlt egy év tevékenységéről elfogadja.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

2. Beszámoló a falugondnoki szolgálat 2014. évi tevékenységéről
Bácsi  Gergő  falugondok:  Megtartja  beszámolóját.  (A  beszámoló  jelen  jegyzőkönyv  5.
számú mellékletét képezi)

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

100/2014. (11. 20.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzata  Képviselő- testülete  a falugondnok beszámolóját  az
elmúlt egy év tevékenységéről elfogadja.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

3. Beszámoló a környezet állapotáról
Mórocz  László  polgármester:  Megtartja  beszámolóját  a  környezet  állapotáról.  (A
beszámoló jelen jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi)
Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

101/2014. (11. 20.) határozat

Balatonszőlős  Község Önkormányzata  Képviselő-  testülete  a  polgármester  beszámolóját  a
környezet állapotáról elfogadja.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
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4. Lakossági hozzászólások

A közmeghallgatáson  nem jelent  meg senki  a  lakosság részéről,  így  kérdés,  észrevétel,
hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJEINEK TÁRGYALÁSA
1. Az önkormányzati adórendelet felülvizsgálatának megtárgyalása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2014. október 15-én kelt felhívásában adórendeletünk
több elemét  jogszabálysértőnek találta,  így a  6.  §,  10.  §  és  13 § a  kérelmek tekintetében
módosul. A Rendelet 9. §-ában foglaltak alól a vállalkozói kör kivonása szükséges.
A  Rendelet  15-16.  §-a  pedig  az  iparűzési  adó  adóalapja,  valamint  mértéke  tekintetében
módosulna.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

102/2014. (11. 20.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  adórendelet
módosításáról  szóló  előterjesztést  megismerte,  megtárgyalta  és  annak  elfogadása  mellett
döntött.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Rendelet tervezet
Balatonszőlős Község Önkormányzatának
/2014. (XI..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 11/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény 1.  § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján,  Magyarország Alaptörvénye  32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1. § A Rendelet 3. § az alábbiak szerint módosul:
3. § (1) A község illetékességi  területén 40 %-os adókedvezmény illeti  meg, a községben
állandó lakosként bejelentkezett, belterületi lakóingatlan tulajdonosokat.
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 (2) Az adókedvezmény csak egy belterületi ingatlan után vehető igénybe.

2.§ A Rendelet 6. § helyébe az alábbi szöveg lép:
6.  §  A  kommunális  adó  bevallásához  használandó  nyomtatvány  mintáját,  e  rendelet  1.
melléklete, illetve az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok  tartalmáról  szóló  35/2008.  (XII.  31.)  PM  rendelet  vonatkozó  melléklete
tartalmazza.

3.§ A Rendelet 10. § helyébe az alábbi szöveg lép:
10.  §  A telekadó  bevalláshoz használandó nyomtatvány mintáját  e  rendelet  2.  melléklete,
illetve  az  önkormányzati  adóhatóságok  által  rendszeresíthető  bevallási,  bejelentési
nyomtatványok  tartalmáról  szóló  35/2008.  (XII.  31.)  PM  rendelet  vonatkozó  melléklete
tartalmazza.

4.§ A Rendelet 13. § helyébe az alábbi szöveg lép:
13.  §  Az idegenforgalmi  adóbevalláshoz  használandó  nyomtatvány  mintáját  e  rendelet  3.
melléklete, illetve az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési
nyomtatványok  tartalmáról  szóló  35/2008.  (XII.  31.)  PM  rendelet  vonatkozó  melléklete
tartalmazza.

5.§ A Rendelet 9. § helyébe az alábbi szöveg lép:
Mentesül a telekadó fizetési kötelezettség alól a vállalkozónak nem minősülő magánszemély
tulajdonában álló:

a) beépített  ingatlan,  az  építményhez  tartozó  földrészlet  nagyságától  függetlenül,
amennyiben ugyanazon helyrajzi számon van nyilvántartva,

b) építési tilalom alatt álló telek egésze, az építési tilalom hatálya alatt,
c) Helyi Építési Szabályzatban beépítésre nem szánt belterületi ingatlan,
d) Helyi  Építési  Szabályzatban  beépítésre  szánt  területként  nyilvántartott,  de  az  adott

övezetben, a legkisebb beépíthető teleknagyságot el nem érő telek.

6.§ A Rendelet 15. § az alábbiak szerint módosul:
15.§ Az iparűzési adó mértéke:
a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,6 %-a.
b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 5000 Ft/naptári nap.

7. § A Rendelet 16. § (1) bekezdése hatályát veszti.

8.§ (1) E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a magánszálláshelyek idegenforgalmi
célú  hasznosításáról  szóló 110/1997.  (VI.  25.)  számú kormányrendelet  rendelkezéseit  kell
alkalmazni.
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Mórocz László Dr. Tárnoki Richárd
 polgármester    jegyző

Kihirdetve:
2014. november    .

Dr. Tárnoki Richárd
         jegyző

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Balatonszőlős Község Önkormányzatának
11/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 11/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. A közterület rendelet felülvizsgálata

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. Jelenleg a 7/2013. (VII.10.)
rendeletünk szabályozza a közterületek használatát. Évek óta visszatérő probléma, hogy egyes
ingatlantulajdonosok, használók a többszöri felhívás ellenére sem tesznek eleget a hivatkozott
rendeletben  szabályozott  előírásoknak.  A  közösségi,  közhasználatú  területek  rendje,  az
ingatlanok rendezettsége kiemelt figyelmet érdemel, ezért szükségesnek tartjuk a rendeletben
foglalt egyes magatartások, mint közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások,
szankcionálási lehetőségének megteremtését. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.)  8. § (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzat
alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.
Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d) pontja felhatalmazza a helyi
önkormányzat  képviselő-testületét,  hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés
alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A  rendelet  módosítással  lehetőség  nyílik  a  közterületek  rendjének  megsértése  esetén
szankciók alkalmazására.

Az Mötv. 41. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület  hatásköreit  – többek között – a
jegyzőre ruházhatja át. E jogszabályi lehetőségre figyelemmel a javaslat szerint a közösségi
együttélés  alapvető  szabályait  megsértő  magatartások  szakcionálása  esetén  az  I.  fokú
önkormányzati hatáskör címzettje a jegyző. 

Az  eljárás  lefolytatására  és  a  bírság  kiszabására  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és
szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  (továbbiakban:  Ket.)
rendelkezéseit kell alkalmazni a rendelet-tervezetben foglalt eltéréssel, mivel e magatartások
miatti eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek.
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A közigazgatási  bírság  kiszabása  a  Ket.  94/A.  §-ban foglalt  eljárásjogi  szabályok  alapján
történik,  mely  tartalmazza  az  eljárás  során  alkalmazandó  főbb  szabályokat  és  a  bírság
kiszabása során figyelembe veendő tényezőket, így különösen a jogsértéssel okozott hátrányt,
annak megelőzésével,  elhárításával,  helyreállításával kapcsolatban felmerült  költségeket, az
okozott hátrány visszafordíthatóságát, a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértő
állapot időtartamát, a jogsértő magatartás ismétlődését és gyakoriságát, a jogsértést elkövető
együttműködő magatartását, az elkövetett jogsértés gazdasági súlyát.

A Ket. 94/A § (1a) bekezdése kimondja, hogy
„  (1a)  A  helyi  önkormányzat  képviselő-testületének  rendelete  alapján  megállapítható

közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek
esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek
esetén  kétmillió  forint  lehet.  A  közigazgatási  bírság  felső  határát  az  önkormányzati
rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.”

Javasolom,  hogy  a  közigazgatási  bírság  felső  határát  a  törvényi  maximummal  egyezően
állapítsuk meg. 

Ez esetben, figyelemmel a Ket. 100. § (1) bekezdés g) pontjára és a (2) bekezdésére, nincs
helye fellebbezésnek, az elsőfokú döntés bírósági felülvizsgálatának van helye.

A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartás  miatti  feljelentést  bárki
megteheti,  ugyanakkor az eljárás kizárólag hivatalból  indítható,  amely akkor sem minősül
kérelemre  indult  eljárásnak,  ha  azt  természetes  személy,  jogi  személy  vagy  jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.

Minderre  tekintettel  kérem a  Képviselő-testületet,  hogy az  előterjesztést  tárgyalja  meg  és
döntsön a  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartások megállapításáról  és
szankcionálásának bevezetéséről.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

103/2014. (11. 20.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  közterületek  használatáról
szólós  7/2013  (VII.10.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  előterjesztést
megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Rendelet tervezet
Balatonszőlős Község Önkormányzatának
/2014. (XI..) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 7/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  épített  környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5)  bekezdésében kapott
felhatalmazás  alapján,  a  15.  §  (4)  bekezdés  és  a  27.  §  (3)  bekezdés  tekintetében  a
közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.
törvény  76.  §  (1)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a  22-26.  §  tekintetében  a
mozgóképről szóló II. törvény 37. § (4) - (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény  32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:
1. § A rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki: 
„9/A.  (1)  A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartást  követ  el  az  az

ingatlantulajdonos, illetve használó, aki

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv), illetve ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület, 

b)  a  járdaszakasz  melletti  nyílt  árok  és  ennek műtárgyai,  (kapubejáró  alatti  áteresz)
tisztántartásáról,  kaszálásáról,  gyomtalanításáról,  hótól,  jégtől  mentesítéséről,  a
csapadékvíz  zavartalan  lefolyását  akadályozó  anyagok  és  más  hulladékok
eltávolításáról,  a  környezet  védelméről  szóló  önkormányzati  rendeletben
meghatározottak szerint nem tesz eleget. 

(2)  A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartást  követ  el  az  az
ingatlantulajdonos, illetve használó, aki 

a)  az ingatlan utcáról látható részén a városképet zavaró építményt,  tárgyat,  anyagot
(pl.: viskó, ól, kiselejtezett gép, bontott gépjármű, építőanyag-törmelék, stb.) helyez
el, 

b) kötelező elvégzendő aktuális növényápolási feladatokat (pl.: fű folyamatos kaszálása,
gyomtalanítás, kártevők és kórokozók elleni védekezés, út, gyalogjárda fölé kihajló,
valamint  épület  fölé  nyúló  közlekedést,  kilátást  és  légvezetékeket  zavaró  faágak,
bokrok folyamatos nyesése) nem végzi el.

(3)  A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartást  követ  el  az  az
ingatlantulajdonos,  illetve  használó,  aki  a  közterületként  funkcionáló
magánterületeknél  az  előírt  követelményeknek  megfelelően,  területét  nem  tartja
rendben.
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(4)  A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartást  követ  el  az  az
ingatlantulajdonos, illetve használó, aki a vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek
és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt nem tartja tisztán. A közterületen árusító
vagy egyéb szennyeződést okozó tevékenység esetén a tevékenységet gyakorlók a
részükre  kijelölt  helyet,  valamint  annak  közvetlen  környékét  5  m-es  körzetben
állandóan nem tartják tisztán, a keletkezett szemét összegyűjtéséről és elszállításáról
nem gondoskodik.”

2. § A rendelet a következő alcímmel és 9/B §-sal egészül ki: 

Eljárási szabályok

9/B.  §  (1)  A  közösségi  együttélés  alapvető  szabályait  sértő  magatartással  összefüggő
önkormányzati  hatósági  eljárás  lefolytatására  és  a  közigazgatási  bírság  kiszabására
átruházott  hatáskörben  a  Balatonfüredi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője
jogosult. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait  sértő magatartás miatt a közigazgatási
hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján
hivatalból indul. 

(3) A közigazgatási  bírság,  a helyszíni  bírság kiszabásával  kapcsolatos  eljárásokra a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés  alapvető szabályait  sértő magatartás  természetes  személy
elkövetője  kettőszázezer  forintig,  jogi  személy  és  jogi  személyiséggel  nem
rendelkező szervezet elkövetője kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal
vagy ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható. 

 (5) A közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül
kell  megfizetni  Balatonfüred  Város  Önkormányzata  11748069-15429207  számú
költségvetési elszámolási számlájára.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 

(2)  A  rendelet  rendelkezéseit  a  hatálybalépése  után  elkövetett  cselekményekre  és
mulasztásokra kell alkalmazni. 

Mórocz László Dr. Tárnoki Richárd
 polgármester    jegyző

Kihirdetve:
2014. november    .

Dr. Tárnoki Richárd
         jegyző

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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Balatonszőlős Község Önkormányzatának
12/2014. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 7/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

3. Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvány beadványának megtárgyalása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. Az alapítvány azzal a kére-
lemmel fordult a Képviselő-testülethez, hogy hosszú távra bocsássa használatába az iskola-
épületet, mivel egyetemet szeretne létrehozni abban és kollégiumot szeretne építeni a régi fo-
cipálya helyén. A pécselyi képviselő-estülettel egyeztetve azonban mi az alapítványi iskolával
kötött használati megállapodás felmondását szeretnénk majd kezdeményezni, mivel az épület-
ben fennálló tulajdonrészünket  Pécsely meg szeretné vásárolni  tőlünk más célra  szeretnék
hasznosítani.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

104/2014. (11. 20.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-  testülete  a  Balaton-Felvidéki  Nemzeti
Oktatási Nevelési Alapítvány iskolabővítési kérelmét elutasítja.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

4. Bencés Apátság Illyés Gyula Általános Iskola támogatási kérelme

Mórocz  László  polgármester:  Szóban  terjeszti  elő  a  napirendet.  A  korábbi  évekhez
hasonlóan az iskola szülői munkaközössége idén is szeretne naptárt nyomtattatni, amelyhez
idén  is  kérik  a  felajánlásokat,  amelyet  a  Tihany  Iskoláért  Alapítvány  részére  kellene
megfizetnünk.
Javaslom, hogy támogassuk 40.000 Ft-tal az idei évben is az Alapítványt.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

105/2014. (11. 20.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő- testülete 40.000 Ft-os támogatást nyúlt a
Tihany Iskoláért Alapítvány részére a 2014. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

5. Kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárai

Mórocz László polgármester:  Szóban terjeszti  elő a napirendet.  A nemzeti  köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján a Kormányhivatal a 2015/2016.
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tanévre vonatkozóan is meghatározza és közzéteszi  az iskolák felvételi  körzetét,  amelyhez
minden  év  november  utolsó  napjáig  beszerzi  az  érintett  önkormányzatok  véleményét.
Balatonszőlős  Község  esetében  a  Balatonfüredi  Radnóti  Miklós  Általános  Iskola  és  a
Balatonfüredi  Eötvös  Loránd  Általános  Iskola  kötelező  felvételt  biztosító  két  intézmény.
Javaslom a Kormányhivatal tervezetének elfogadását.

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:

106/2014. (11.20.) határozat

Balatonszőlős  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  kötelező  felvételt  biztosító  iskolák  körzethatárainak  meghatározására
vonatkozó tervezetét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

6. A polgármester felhatalmazása a Swietelsky Kft.-vel történő megegyezésre

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A Swietelsky perben úgy
tűnik  megegyezésre  jutottunk  az  alperessel,  így  vállalják,  hogy  Balatonszőlős  és  Pécsely
Önkormányzatai részére összesen 22.000.000 Ft-ot fizetnek meg, továbbá vállalják a rendszer
kijavítását olyan módon, hogy azt a Bakonykarszt Zrt. is átvegye.

Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását az egyezség aláírására.

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:

107/2014. (11. 20.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Swietelsky Kft.  egyezségi
ajánlatát  megismerte,  megtárgyalta  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a  Swietelsky Kft.-vel
kötendő perbeli egyezség aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

7. Vis maior támogatás beadása

Mórocz  László  polgármester:  Szóban  terjeszti  elő  a  napirendet.  A  vis  maior  pályázat
kapcsán a Magyar Államkincstártól és a Katasztrófavédelemtől is voltak már ellenőrizni, az ő
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javaslatuknak megfelelő összegre adjuk be a pályázatot.  Javaslom a Képviselő-testületnek,
hogy járuljunk hozzá a pályázat beadásához.

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:

108/2014. (11. 20.) határozat
Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  vis
maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Árvíz
Helye: Balatonszőlős 
- Utak: Külterületi út: 029 hrsz.-ú, külterületi út 174. hrsz.-ú, 
- Zárt csapadékvíz elvezető árok: 182/1 hrsz.-ú,156 hrsz.-ú, 157 hrsz-ú,

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2014. év %
Saját forrás  (biztosítási összeg nélkül) 5.501.069.- Ft 30
Biztosító kártérítése                   0   Ft -
Egyéb forrás                   0  Ft -
Vis maior támogatási igény   12.835.826.-Ft 70
Források összesen 18.336.895.-Ft 100

A  károk  helyreállításának  tervezett  összköltsége  18.336.895.-Ft,  melynek  fedezetét  az
önkormányzat részben tudja biztosítani.
A  képviselő-testület,  nyilatkozik  arról,  hogy  a  káreseménnyel  érintett  vagyonelemek  a
tulajdonukat képezik. 
A  bekövetkezett  káreseménnyel  kapcsolatban  az  Önkormányzat  biztosítással  nem
rendelkezik.
A  képviselő-testület  vállalja  a  károsodott  ingatlanának  a  költséghatékonyság  és
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
A képviselő-testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014(02.11.)
számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A  képviselő-testület  nyilatkozik,  hogy  Balatonszőlős  Község  kötelező  
önkormányzati  feladatait,  más,  a  tulajdonában  lévő  építménnyel  nem  tudja  
ellátni.  A  képviselő-testület  nyilatkozik  továbbá,  hogy  a  károsodott  
utak  a  lakóterületek  megközelítését  szolgálják,  más  utakon  nem  lehet  
ezeket megközelíteni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az igény bejelentés benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
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8. Henn Zsolt pályázatíró megbízása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A falugondnoki gépjármű
támogatásához a kifizetési kérelem beadható. Ezen kifizetési kérelem elkészítésére és annak
elektronikus felületen történő benyújtására a pályázatot is megíró Henn Zsoltot kérnénk fel
150.000 Ft+ÁFA megbízási díjért.

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:

109/2014. (11. 20.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Henn Zsolt pályázatírót bízza
meg  a  falugondnoki  gépjármű  támogatása  kifizetési  kérelmének  elkészítésére  és  annak
elektronikus felületen történő benyújtására bruttó 190 500 Ft-os díjért a 2014. évi költségvetés
dologi kiadásainak terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

9. A Közös Hivatali Megállapodás módosítása
Mórocz László  polgármester:  Szóban terjeszti  elő  a  napirendet.  2014.  november  4-én  a
Balatonfüredi  Közös  Önkormányzati  Hivatalhoz  tartozó  Dörgicse,  Vászoly,  Pécsely  és
Dörgicse  községek  polgármesterei  kezdeményezték  a  Közös  Önkormányzati  Hivatali
Megállapodás módosítását. 
A  módosítás  Balatonfüred  Város  kötelezettségeit  az  éves  elszámolás  határidejének
módosulása tekintetében érinti.  A módosítás  további részei a települési  önkormányzatok a
létszámarányosan rájuk eső normatívával nem fedezett  közös hivatali  költségekhez történő
hozzájárulásról szólnak. 
Kérem, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával járuljon hozzá a Képviselőtestület a
Közös Önkormányzati Hivatali Megállapodás módosításához. (A módosítási javaslatot jelen
jegyzőkönyv 7. számú melléklete tartalmazza)
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:

110/2014. (11.20.) határozat

Balatonszőlős  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Közös
Önkormányzati Hivatali Megállapodás melléklet szerinti módosításához.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:   Mórocz László polgármester
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További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 17:00 órakor bezárta.

      

                                                             k. m. f.

Mórocz László dr. Tárnoki Richárd

 polgármester           jegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka

            osztályvezető
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