
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 10-én, 
17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza 
Tanácstermében. 
 
Jelen vannak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai részéről: 

Mórocz László   polgármester 
Klepeisz Péter    alpolgármester 
Bácsi Bernadett   képviselő 
ifj. Dallos Zoltán   képviselő 
Henn Sándor    képviselő 
 

B./ Tanácskozási joggal: 
Jurics Tamás     körjegyző 

 
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes. Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a rendkívüli ülés telefonon 
történt összehívásának oka, hogy a Balatonarácsi Református Egyházközség Presbitériuma 
döntést hozott a temető ingatlan megosztása kapcsán. Ezt az ügyet kellene megtárgyalnia a 
testületnek, hogy a ravatalozó építése mihamarabb elkezdődjön. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

33/2011. (III. 10.) Kt. határozat 
Napirend: 
 
1./ Egyházi ingatlan felajánlásának megtárgyalása 

Előadó: Mórocz László polgármester 
 

Napirend tárgyalása 
 
1./ Egyházi ingatlan felajánlásának megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Balatonarácsi 
Református Egyházközség Presbitériuma döntést hozott a balatonszőlősi temető ingatlan 
megosztása kapcsán. 
(1. sz. melléklet) 
A döntés szerint, a Balatonszőlősi Református Egyházközség tulajdonát képező balatonszőlősi 
162. helyrajzi számú, 9631 m2 alapterületű „Kivett, temető” művelési ágú ingatlan megosztása 
után létrejövő, balatonszőlősi 162/2. helyrajzi számú, 412 m2 alapterületű „Kivett, közút” 
ingatlan tulajdonjogát térítésmentes átadják az Önkormányzat számára. Javasolja, hogy fogadja 
el az Önkormányzat a felajánlott ingatlant és ezzel együtt vállalja a tulajdonjog átruházásával 
kapcsolatosan felmerülő valamennyi költséget. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 

 
34/2011. (III. 10.) Kt. határozat 

 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Balatonszőlősi 
Református Egyházközség tulajdonát képező balatonszőlősi 162. helyrajzi számú, 
9631 m2 alapterületű „Kivett, temető” művelési ágú ingatlan megosztása után 



létrejövő, balatonszőlősi 162/2. helyrajzi számú, 412 m2 alapterületű „Kivett, közút” 
ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadását – a Balatonarácsi Református 
Egyházközség Presbitériumának 2011. február 11-én lefogadott döntése alapján – 
köszönettel elfogadja. 
Felhatalmazza a polgármestert, a térítésmentes tulajdonba vételhez szükséges 
intézkedések megtételére, a szerződés aláírására és a fizetendő költségek 
kiegyenlítésére. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 17:15 órakor bezárta. 
 

k. m. f 
 
 
 
 
  Mórocz László     Jurics Tamás 
  polgármester        körjegyző 

 
 


