Balatonszőlős Község Önkormányzata
B A L AT O N S Z Ő L Ő S
Szám: 101/ …./2016.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 30-án, 17:00
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Közösségi Ház Nagytermében.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László
Klepeisz Péter
Valler Ferenc

polgármester
alpolgármester
képviselő

Soltész Attila
osztályvezető a jegyző megbízottja.
Bácsi Bernadett képviselő igazoltan távol.
Henn Sándor képviselő távol – indok: lemondott képviselői mandátumáról(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 Képviselőtestület 3 fővel határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti
napirendet javasolja tárgyalni az alábbi módosításokkal:
Javasolja a 2 pont 4. napirendként való tárgyalását és a 4. napirendi pont 3. napirendként , míg a 3.
napirend 2.napirendi pontként való tárgyalását, figyelemmel a megjelent pályázókra.
(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
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 3 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

16/2016. (03.30.) határozatot:
1

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

1.) Rendőrségi konzultációs fórum
Előadó: Regdon László r. alezredes
2.) Falugondnok felmondásának megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
3.) Falugondnoki pályázatok elbírálása
Előadó: Mórocz László polgármester
4.) 2015. évi IV. költségvetés módosítása
Előadó: Soltész Attila osztályvezető
5.) 102/2 hrsz. telek rendezésének ügye
Előadó: Mórocz László polgármester
6. ) Bakonykarszt Zrt. - Gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos kötelezettség megtárgyalása
Előadó: Soltész Attila osztályvezető
7.) TAKARNET rendszerhez való csatlakozás
Előadó: Mórocz László polgármester
8.) Hivatalsegéd munkaidejének módosítása.
Előadó: Mórocz László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.

Rendőrségi konzultációs fórum.

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Köszönti Kántor Krisztián c.r. zls. mint a térség ezen belül is Balatonszőlős község körzeti
megbízottját és a megjelent lakosságot. A mai tájékoztatás és megbeszélés oka hogy évente két
alkalommal konzultációs forum megtartására kell hogy sor kerüljön képviselő-testületi ülés
keretében. A napirend kapcsán átadja a szót Kántor Krisztián c.r. zls. körzeti megbízottnak.
Kántor Krisztián c.r. zls. körzeti megbízott: Megköszöni a szót és üdvözli a megjelenteket.
Ismerteti hogy jelen tájékoztatás tárgya a rendőrség beszámolója az elmúlt időszakról és
konzultációs fórum megtartása testületi ,lakossági kérdésekre észrevételekre reagálva.
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Összegezve elmondható hogy közbiztonsági szempontból a 2015 év nagyon jól zárult Balatonszőlős
Község szempontjából. Bűnügyi statisztika szempontjából minimális számú bűneset történt és
jellemzően az sem a belterületi részen inkább a külterületi kerteket, pincéket érintette. Közlekedési
szabálysértések csökkentése érdekében azon belül a teherautókkal kapcsolatos súlykorlátozás
tervezett bevezetését a rendőrség is támogatja. A falujárőr program 2014 évtől a mai napig jól
működő rendszer ez a gyakorlatban a személyes rendőri erő megmutatását illetve a lakossággal
történő közvetlen kapcsolattartást erősíti. Ez 3 naponkénti rendőri jelenlétet biztosít a postán, boltban,
óvoda, iskola környékén. Ez 2016 évben is folytatódik. A nyári időszakban –és ez 2016 évben is így
lesz- viszonylag nagyobb létszámmal vannak jelen a települések életében mivel a Győri,
Szombathelyi Készenléti rendőrségtől kapnak létszám erősítést a többlet, illetve megnövekedett
feladatok ellátására.
Mórocz László polgármester: Kérdezi ,hogy a Fő utca azon részén ahol járdaszakasz került
kiépítésre lehetőség van e 30 Km/óra sebességkorlátozás bevezetésére. Ennek két oka is lenne,
egyrészt a balesetveszély csökkentése – a nagy forgalom okán, sok nehézgépjármű mellett- illetve a
közvilágítási lámpatestek lámpáinak cseréjéig a jelenlegi megvilágítás nem elégséges a járdaszakasz
forgalomba helyezési eljárásához. Megoldás lehet a sebesség korlátozás mivel ez kiváltja a fényerő
minimális előirt szintjét. A probléma időszakos mivel a lámpatestek felújítását követően még ebben
az évben ez a probléma megoldódik.
Kántor Krisztián c.r. zls. körzeti megbízott: Az útszakasz közút , a közútkezelő a Veszprémi
Közútkezelő Kht. Természetesen a polgármester úr felvetését megvizsgálják az osztályon
,valószínűsíti hogy támogatják.
Mórocz László polgármester: Kérdezi, van e hozzászólás vélemény.
További észrevétel, hozzászólás nem volt.
Tárgyi napirendi pont keretében döntést nem hozott a képviselő- testület.
2.

Falugondnok felmondásának megtárgyalása.

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Bácsi Gergő falugondnok 2016. 03. lemondott munkaköréről. Döntését tudomásul vette és közös
megegyezéssel történő munkaviszony megszüntetését javasolja a testületnek 2016.03.31. időponttal.
Abban megállapodtak Bácsi Gergővel, hogy az új falugondnok megválasztása esetén annak munkájába az átmeneti betanulási időszak alatt segítséget nyújt.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
17/2016. (03.30.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bácsi Gergő falugondnok
közalkalmazotti jogviszonyát 2016.03.31. időponttal közös megegyezéssel megszünteti.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
3.
Falugondnoki pályázatok elbírálása.
Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
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Köszönti a megjelent pályázókat, név szerint; Gyenis Lajost, Kók Ferencet, és Talabér Gábor Tamást;
akiknek a bemutatkozó anyagát megkapták előterjesztés formájában a képviselő-testületi tagok. Mivel a pályázok írásban külön nem tértek ki arra vonatkozóan hogy kérik e zártan történő kezelését pályázatuknak így megkérdezné ,hogy van e olyan pályázó aki ezzel élni kívánna. Hozzáteszi ,hogy a
bemutatkozás célja az lenne, hogy a település lakosai megismerhessék a jelentkezők személyiségét.
Ö csak annyit kíván hozzáfűzni még, hogy mindhárom pályázó Balatonszőlősi lakos, akit a településen élők jól ismernek, így elmondható az is hogy a pályázok is megfelelő hely, és személyes ismeretekkel rendelkeznek a település lakóiról.
Mindhárom pályázó jelzi, hogy nem kérik a zárt ülésen történő meghallgatást, pályázatuk nyilvánosságához hozzájárulnak.
Mórocz László polgármester: Felkéri a pályázókat egyenként mutatkozzanak be, továbbá jelöljék
meg a bérigényüket is , illetve amennyiben kérdésük van az adott munkakörrel kapcsolatosan azt tegyék meg.
Gyenis Lajos pályázó: Megköszöni a lehetőséget. A pályázatában foglaltakat nem kívánja kiegészíteni. Bérigénye 120 ezer Ft nettó fizetés lenne. Amennyiben van kérdése a testületnek akkor inkább
arra válaszolna.
Kérdés nem volt a Képviselő-testület részéről.
Talabér Gábor Tamás pályázó: Köszönti a testület tagjait. A bérigény tekintetében számára is az elfogadható a 120-130 ezer Ft nettó fizetés lenne. Nem kívánja kiegészíteni a pályázatában leírtakat,
inkább kérdést várna.
Valler Ferenc képviselő: Miért váltana munkahelyet.
Talabér Gábor Tamás pályázó: Fő érv hogy helyben lenne, és jelenlegi munkahelyén jellemzően
éjszaka dolgozik, ami nagyon fárasztó, és szeretne ezen változtatni.
További kérdés nem volt a Képviselő-testület részéről.
Kók Ferenc pályázó: Köszönti a testület tagjait. A bérigény tekintetében számára is az elfogadható a
legalább 120 ezer Ft nettó fizetés lenne. Nem kívánja kiegészíteni a pályázatában leírtakat,
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a pályázókat, hogy ez a munkakör esetenként túlmunkát
is jelent illetve a törzsidőn túl is kell dolgozni például a falugondnok jelentősen kiveszi a részét a
falunapi rendezvények szervezésében és lebonyolításában.
Tájékoztatja a pályázókat, hogy a testület most a nyilvános ülést berekeszti és zárt ülés keretén belül
kívánja megtárgyalni a jelentkezők pályázatát és a személyes kiegészítéseket, majd a döntést
nyilvános ülés keretében ismerteti a megjelentekkel.
A polgármester 17:50 időponttal 10 perc szünetet rendel el a megjelenteknek, és a képviselő-testület
zárt ülés keretében tárgyalja tovább a napirendet.
18: 00 időponttal a képviselő-testület folytatja a nyilvános ülést.
Mórocz László polgármester: Megköszöni a pályázóknak, hogy megvárták az eredményhirdetést,
illetve hogy pályáztak, de jelenleg csak egy fő felvételére van lehetőség.
Ismerteti a képviselő-testület döntését a falugondnoki pályázat álláshelyének betöltése tárgyában.
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A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
18/2016. (03.30.) határozat
1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonszőlős falugondnoki
álláshely betöltésére Kók Ferenc pályázatát fogadja el.
2. Kók Ferencet (született: Veszprém, 1976. július 21.) 8233 Balatonszőlős, Fő út 87. szám alatti lakost, 2016. április 01.től határozatlan időre – 3 hónapos próbaidő kikötése mellett- kinevezi Balatonszőlős község falugondnokává. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.
törvény 66.§ (8) bekezdése alapján a garantált illetménynél magasabb összegű illetményben 170.500
Ft ban állapítja meg, azzal – hogy egy év elteltével a közalkalmazottat minősíteni kell. Ha ekkor a
közalkalmazott alkalmatlan vagy kevéssé alkalmas minősítést kap úgy, illetményét - e törvény erejénél fogva a besorolása szerinti - garantált mértékre- kell csökkenteni.
3. Munkaidejét a Képviselő-testület napi 8 órában állapítja meg, egyúttal kötelezi a falugondnoki
gépkocsi vezetésére.
4. A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés személyi juttatások előirányzat terhére
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

4.

2015. évi Költségvetési rendelet IV. módosítása.

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztés formájában megküldött napirendet.
Az Önkormányzat költségvetését az 1/2015.(II.11.) rendeletével hagyta jóvá.
A 2015. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté
vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.
Előirányzataink módosítását a következők tették szükségessé.
Kiadási oldalon :
 Működési kiadások
+547 eFt
 Elvonások befizetések
+3 eFt
 Beruházás
- 1.038 eFt
 Felújítás
-407 eFt
 Egyéb felhalmozási kiadás
+141 eFt
 Állami támogatás megelőlegezés visszavizetése
+59 eFt
 Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése
+95000 eFt
 A bevételek és a kiadások egyenlősége miatt a tartalékot növeljük 1.921 e Ft-tal.
Részletezve:
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Állami támogatást kaptunk víz és csatorna támogatást, melyet tovább kellett utalni a Bakonykarszt
Zrt felé, ez 932 e Ft, védőnői szolgálatra pénzeszköz átadás nem történt, a Bursa Hungarica ösztöndíj
25 e Ft-tal kevesebb lett. A dologi kiadások összege nem növekedett, csak átcsoportosításra volt
szükség.
Felhalmozási kiadások között: az eredeti előirányzathoz képest néhány kiadás teljesítése kevesebb
lett, de év végén a Közösségi ház bútorzatának megvásárlásához pályázatot nyert az Önkormányzat,
mely összeg meg is érkezett december hónapban, ezért ezt is be kellett tervezni, a megvalósítás 2016
évben fog történni.
Az év folyamán összesen 95.000 e Ft-t kötöttünk le, ennek az összegnek kiadás és bevétel oldalon is
előirányzatot kellett adni.
A bevételek és kiadások egyenlősége miatt a tartalék összege 1.921 e Ft-al nőtt.
A kiadási főösszegünk így 96.226 e Ft-tal nőtt.
A bevételi oldalon az előirányzatot a teljesítés alapján alakítottuk:
a közhatalmi bevételek 2.351 e Ft-al -, ÁH-n belüli támogatások 2.763 e Ft-al -, a működési bevételek 1.140 e Ft-al nőttek, de a tervezett pince eladása nem teljesült, így a költségvetési bevételek öszszesen 290 e Ft-al nőtt.
Finanszírozási bevételek között szerepel a 95.000 e Ft pénzeszköz lekötés, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezések összege, 1530 eFt.
A bevételi főösszegünk így szintén 96.226 e Ft-tal nőtt.
A költségvetés végleges főösszege tehát 209.090 e Ft-ra változott.
Kérdezi hogy van-e észrevétel,hozzászólás, kiegészítése?
Javasolja fentiek szerinti költségvetési rendelet módosítását a képviselő-testület fogadja el.
.
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:
19/2016. (03.30.) határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi előirányzat módosításra
vonatkozó előterjesztést megismerte, megtárgyalta és annak elfogadása mellett döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Rendelet tervezet
Balatonszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
…../2016.(…...) önkormányzati rendelet tervezete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
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Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 111.§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló
2014. évi C. Tv. Rendelkezéseire, az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja:
1. § (1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: rendelet) 2 .§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2. §. (1) Az Önkormányzat bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 209.090
ezer forintban (továbbiakban e Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:
Költségvetési bevételek előirányzata:
Finanszírozási bevételek előirányzata:
Ebből:belső hiány
Külső hiány
Költségvetési kiadások előirányzata:
Finanszírozási kiadások előirányzata:

80.657 eFt
128.433 eFt
31.903 eFt
eFt
112.671 eFt
96.419 eFt

A Rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat az előirányzat-csoportonkénti
és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:
I. Működési kiadások
1. Személyi juttatások
2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó
3.Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeni juttatása
5. Egyéb működési kiadások
5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre
5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre
5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása áh-n kívülre
5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)

11.030 eFt
2.736 eFt
26.536 eFt
1.040 eFt
6.943 eFt
1.897 eFt
0 eFt
4.520 eFt

II. Felhalmozási kiadások
1. Beruházások
2. Felújítási kiadások
3. Egyéb felhalmozási kiadások

5.205 eFt
41.026 eFt
11.738 eFt
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3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre
11.738 eFt
3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre
0 eFt
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök
nyújtása áh-n kívülre
III. Finanszírozási kiadások
1.2. Pénzeszköz lekötött betétként való elhelyezése
1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

95.000 eFt
1.419 eFt

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonkénti részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A bevételek részletezését a 2 sz .melléklet tartalmazza.

A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3,4. számú melléklet tartalmazza.
a.Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 3.
számú melléklet tartalmazza 61.779 e Ft összegben.
A Rendelet 3.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (6) Az általános tartalék összege 4.520 e Ft.
A Rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (8) A Képviselő- testület az Önkormányzat létszámkeretét 4 főben állapítja meg, melyből 1 fő
közfoglalkoztatott a 2. sz. melléklet szerinti bontásban.
A Rendelet 3.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (9) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.
A Rendelet 3.§ (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3.§ (12) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7 sz. tábla tartalmazza
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4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Mórocz László
dr. Tárnoki Richárd
polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016.……
dr. Tárnoki Richárd
jegyző
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2016.(IV.05.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
1/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.

5.

102/2 hrsz. telek rendezésének ügye.

Mórocz László polgármester: Szóban kiegészíti a napirendet.
Régi ügyről van szó de úgy gondolja nem szabad lemondani arról ,hogy az önkormányzat
valamilyen formában vagy visszavásárolja kedvezményes áron a 102/2 Hrsz.-ú ingatlant, vagy
megállapodást kössön a jelenlegi tulajdonossal Szabolcsi Lászlóval hogy értékesítés esetén milyen
összeget hajlandó visszafizetni az önkormányzatnak. Az semmiképpen nem járható út álláspontja
szerint,hogy a vevő nem teljesítette mai napig sem a beépítési kötelezettségét, viszont jelentős
árfelárral adná el az ingatlant- melyet jelenleg is árul- úgy hogy bár az önkormányzat kellő időben
nem élt visszavásárlási jogával , de annak idején jelentős kedvezménnyel adta el az ingatlant ,
kikötve a beépítési kötelezettséget.
Javasolja, hogy adjanak megbízást a Sindler Ügyvédi Irodának (H-8200 Veszprém, József Attila u.
9.) hogy Balatonszőlős Önkormányzatát képviselve jogi úton szerezzen érvényt az Önkormányzat
követelésének. Elsődlegesen az eredeti telekállapot visszaállítása mellett.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
20/2016. (03.30.) határozat
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1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Sindler Ügyvédi
Iroda képviseletében dr. Sindler Veronika ügyvédet (H-8200 Veszprém, József Attila u. 9.) a jogi
képviselet ellátására a
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés dologi kiadáson belül egyéb szolgáltatás kiadásainak terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
6.

Bakonykarszt Zrt. - Gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos kötelezettség megtárgyalása.

Soltész Attila osztályvezető a jegyző megbízottja: Szóban kiegészíti az írásban előterjesztett
napirendet.
Figyelembe véve a 2011.évi CCIX. törvény 11.§(2) bekezdése szerinti kötelezést, javasolja, hogy az
Önkormányzati tulajdonban lévő víziközmű-vagyonra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítési
kötelezettség elkészítésével kapcsolatos feladatokra bízza meg a Bakonykarszt Víz-és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot.
Mórocz László polgármester: Kérdezi, hogy van-e észrevétel, hozzászólás, kiegészítése,
majd szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
21/2016. (03.30.) határozat
1.
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a
- 47.sorszámú 11-22451-1-002-00-03 MEKH kóddal rendelkező Pécsely, Balatonszőlős
ivóvízellátó víziközmű-rendszer, és a
- 68. sorszámú 22-22451-1-002-00-14 MEKH kóddal rendelkező Pécsely, Balatonszőlős
ivóvízellátó víziközmű-rendszer,
Ellátásért felelőse, megtárgyalta a 2017-2031.évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv készítésére
vonatkozó napirendi pontot.
2.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 11.§ (2) bekezdése szerinti Gördülő
Fejlesztési Tervvel kapcsolatos, kötelezettségek végrehajtása érdekében a Képviselő-testület
felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a BAKONYKARSZT Víz-és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Gördülő Fejlesztési Tervel kapcsolatos önkormányzati
kötelezettségek teljesítésével.
3.
A 2. pontban foglalt meghatalmazás kiterjed arra is, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a vonatkozó
Terveket készítse el és a Vksztv. valamint az 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet által megállapított
véleményezés átvételét követően a 2017-2031. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa be és a jóváhagyásra irányuló
eljárásban képviselje az Önkormányzatot.
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Határidő: 2016-05-30.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

7.

TAKARNET rendszerhez való csatlakozás.

Mórocz László polgármester: A TAKARNET rendszer telepítésére van lehetőség a kirendeltségen.
Ez nagyban megkönnyítené és meggyorsítaná a tulajdonlap másolatok letöltését, mely jelenleg Balatonfüreden keresztül történik és ugyancsak fizetünk érte. A digitális tanúsítvány (munkaállomásonként 3 évre 40.000 Ft+ Áfa , míg 6 évre 70.000 Ft+ Áfa lenne. az igazolványonkénti lista díja 400
Ft+Áfa /hó. Javasolja hogy 3 évre rendeljék meg.
Kérdezi van e hozzászólás , vélemény .
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
22/2016. (03.30.) határozat
1. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a TAKARNET
rendszer kirendeltségre történő telepítését. A digitális tanúsítvány megrendelése 3 évre vonatkozik 40.000Ft + Áfa összegben, a kapcsolódó rendszerhasználati költségek viselése mellett.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.
3. A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés beruházás dologi kiadásain belül informatikai szolgáltatások terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

8.

Hivatalsegéd munkaidejének módosítása.

Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a megnövekedett feladatok
eredményes és hatékony végrehajtása okán a hivatalsegéd Encz Evelin munkaidejét a napi 4 óráról
2016-04-01-től időponttól napi 6 órában határozta meg. A soron következő 2016 évi költségvetési
rendelet - módosításokkor a változásból adódó pénzügyi átvezetést és módosítást megteszi.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:40 órakor bezárta.
k. m. f.

Mórocz László
polgármester

dr. Tárnoki Richárd
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Soltész Attila
osztályvezető
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