
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 12-én, 
18:00 órai kezdettel megtartott 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, majd a napirendre a kiadott meghívóban 
(1. sz. melléklet) 
foglaltak szerint tett javaslatot. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 5 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

113/2011. (X. 12.) Kt. határozat 
Napirend: 
 
1./ A Bursa Hugarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása 

Előadó: Mórocz László polgármester 
2./ A szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának 

megtárgyalása 
Előadó: Mórocz László polgármester 

3./ A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása 
Előadó: Mórocz László polgármester 

4./ Az egyes szociális ellátási formákról szóló önkormányzati rendelet módosításának 
megtárgyalása 

Előadó: Mórocz László polgármester 
5./ Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 

Előadó: Mórocz László polgármester 
6./ Vegyes ügyek 

Előadó: Mórocz László polgármester 
 
Napirendi a zárt ülésre: 
 
1./ Segélyezési kérelmek megtárgyalása 

Előadó: Mórocz László polgármester 
 

Napirend tárgyalása 
 
1./ A Bursa Hugarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 
pályázat előterjesztését. 
(2. sz. melléklet) 
 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

114/2011. (X. 12.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 
„Bursa Hungarica” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz. A nyújtandó 
támogatás összegtét egyedileg állapítja meg a Képviselő-testület, a szociálisan 
rászoruló, balatonszőlősi állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatásban tanuló 
gyermek részére. A fedezetet az Önkormányzat költésvetéséből biztosítja, a fenti 
pályázat kiírásával egyidejűleg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 
2./ A szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosításának 

megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(3. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mórocz László polgármester: Javasolja, a rendelet tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelete 

a szennyvízcsatorna-szolgáltatásról szóló 9/2003. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 8/2011.(IX. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 

A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
3./ A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának 

megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(5. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mórocz László polgármester: Javasolja, a rendelet tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelete 

a közterületek használatáról szóló 7/1997.(IX.11) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza. 
 



 
4./ Az egyes szociális ellátási formákról szóló önkormányzati rendelet módosításának 

megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(7. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Mórocz László polgármester: Javasolja, a rendelet tervezet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2011.(X. 14.) önkormányzati rendelete 

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 15/2005. (XII. 5.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövegét, a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 
5./ Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről 
 
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a falugondnoki 
mikrobusz műszaki vizsgáztatására került sor. A vizsga előtt, több apróbb hibát kellett orvosolni. 
Próbáltunk minél olcsóbb megoldást találni a javíttatásra, így a javíttatás összesen 150.000 Ft-ba 
került. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá az előirányzat-felhasználást. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

115/2011. (X. 12.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a GOK-839 forgalmi 
rendszámú, Volkswagen Transporter típusú 8+1 fős gépkocsi javítási és műszaki 
vizsgáztatási számláit – összesen 150.000 Ft, azaz Egyszáz-ötvenezer forint értékben – 
ezzel együtt, az előirányzat felhasználást jóváhagyja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

 Határidő: azonnal 
 Felelős: Mórocz László polgármester 
 
 
4./ Vegyes ügyek 
 

I. Szakértői díj megelőlegezése 
 
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a a képviselőket, a Veszprém Megyei Bíróság 
1.G.40.089/2010/22. számú végzéséről, melyben felhívja a felperes Önkormányzatokat, 300.000 
Ft szakértői díj megelőlegezésére. 
(9. sz. melléklet) 
Sebők Lajos pécselyi polgármesterrel egyezetve, az Önkormányzatok fele-fele arányban 
vállalták a fizetendő díjat. Kéri, hogy az összeg felhasználásához járuljon hozzá a Képviselő-
testület. 
 



A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

116/2011. (X. 12.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Veszprém Megyei Bíróság 
1.G.40.089/2010/22. számú végzése alapján, 150.000 Ft, azaz Egyszázötven-ezer forint 
szakértői díjat előlegez meg, a Swietelsky Magyarország Kft. és a Swietelsky Építő Kft 
alperesek ellen irányuló perben. A szakértői díj előlegezésének további 50%-át, Pécsely 
Község Önkormányzata viseli. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 

II. Környezetvédelmi rendelet felülvizsgálata 
 
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az elmúlt időszakban 
több lakossági bejelentés érkezett, a szőlőterületeken működő vadriasztó berendezések zavaró 
hatása miatt. Ezek a berendezések legtöbbször hanghatással ijesztik el a seregélyeket és egyéb – 
a szőlőben kárt okozó – vadállatokat. Sajnos a működtetők felelőtlenül üzemeltetik ezeket a 
berendezéseket, mert néha egész éjszaka bekapcsolva hagyják, így a lakók nyugalmát is 
zavarják. A másik zavaró tényező, a házaló kereskedő gépkocsik által kiadott hangjelzés. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület adjon felhatalmazást a polgármester és a körjegyző részére, 
hogy a környezetvédelmi rendelet módosításával kerüljön kidolgozásra olyan szabályozás, amely 
a nemkívánatos hangjelzések és hangot adó berendezések használatát korlátozza. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

117/2011. (X. 12.) Kt. határozat 
 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a 
polgármestert és a körjegyzőt arra, hogy a környezetvédelmi rendelet módosításával 
kerüljön kidolgozásra olyan szabályozás amely a nemkívánatos hangjelzések és hangot adó 
berendezések használatát korlátozza. 
 

Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: Mórocz László polgármester, Jurics Tamás körjegyző 

 
 

III. Háziorvosi szolgálat működésének megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a háziorvosi szolgálatnál 
dolgozó asszisztens kinevezése 2011. október 31-én lejár. A polgármesterekkel történt 
egyeztetést követően javasolja, hogy a határozott idejű szerződés meghosszabbításához, 2011. 
december 31-ig tartó időszakra, járuljon hozzá a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

118/2011. (X. 12.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a háziorvosi szolgálat körzeti 
asszisztensi állás betöltésére 2011. október 31. napjáig – határozott időre – kinevezett Bocskayné 
Bakk Éva (születési név: Bakk Éva, születési hely: Odorheiu Secuiesc (Székelyudvarhely, 



Románia) születési idő: 1971. augusztus 27. anyja születési neve: Jére Terézia, állampolgársága: 
magyar) 8244 Dörgicse, Aszói út 3. szám alatti lakos kinevezését 2011. december 31. napjáig 
meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhívja Pécsely község polgármesterét arra, hogy a kinevezéssel és a 
foglalkoztatással kapcsolatban felmerülő, szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:35 órakor bezárta. 
 
 
 

k. m. f 
 
 
 
 
 
 
  Mórocz László     Jurics Tamás 
  polgármester        körjegyző 

 


