
Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  március  5-én, 
17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi 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.  Tájékoztatta  a  megjelenteket,  hogy  a  rendkívüli  ülés 
összehívására abból az okból került  sor,  hogy az Önkormányzat  2011. évi  beszámolója  és a 
2012. évi költségvetés is elkészült. A Kincstárhoz való beérkezés határideje pedig március 12. 
napja.

A  napirendi  javaslatot  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  a  Képviselő-testület  5  igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

14/2012. ( III. 5.) Kt. határozat
Napirend:

1.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása

2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend tárgyalása

1.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos beszámolót, előterjesztést.
(1. sz. melléklet)
Javasolja a zárszámadási rendelet elfogadását.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2012. (III. 12.) rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.



2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megtárgyalása

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti  az írásos előterjesztést.  Elmondja,  hogy sok 
mindenben nem változott a költségvetés a koncepció óta. A mozgókönyvtári normatívából idén 
400 ezer forint többletforráshoz jut a község. A közhasznú foglalkoztatottak után, jóval kevesebb 
támogatást  tudunk tervezni,  valószínűleg nem is lesz elég az erre rendelkezésre álló keret.  A 
pénzmaradványunk – az református  egyházzal  kötött  megállapodás miatt  – jelentősen nőtt,  a 
tavalyi  évhez képest. A kiadási oldalon, a cafetéria keret a tavalyi szinten marad, erről külön 
előterjesztésben  döntünk  majd.  Építésügyi  feladatokra  nem  terveztünk  semmit,  mivel  ez  a 
költség már évek óta nem merült fel. Az egyesületek támogatását külön civil keret formájában 
szerepeltetjük. Megkéri a képviselőket, hogy tegyék meg módosító javaslataikat.

Henn  Sándor  képviselő:  Mint  az  Ügyrendi  Bizottság  elnöke,  ismerteti,  a  Bizottság  2012. 
február 4-én elfogadott határozatát.
(3. sz. melléklet)
Javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa az Ügyrendi bizottság határozatát.

Mórocz László polgármester bejelentette, hogy tartózkodik a szavazásnál.

A  Képviselő-testület  –  az  ügyrendi  bizottság  elnökének  javaslatával  egyetértve  –  4  igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:

15/2012. ( III. 5.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Mórocz  László 
főállású  polgármester  részére,  a  polgármesteri  tisztség  ellátásának  egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. 
törvény  3.§  (2)  bekezdése  alapján,  8,25-ös  szorzószámot  és  a  38.650,-  Ft-os 
köztisztviselői illetményalapot figyelembe véve - 318.900,- Ft-ban állapítja meg 
illetményét, 2011. január 1. napjától.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  körjegyzőt,  a  szükséges  intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Jurics Tamás körjegyző 

Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy Bácsi Gergő falugondnok 
fizetését – munkája elismeréseként – 2012. január 1. napjától, 2012. december 31. napjáig, 10%-
kal megemeli. Kéri, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá, az egy évre vonatkozó béremelést.

A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat 
és 0 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot:

16/2012. ( III. 5.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Bácsi  Gergő 
falugondnok részére,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII. 
törvény 77.§ (1) bekezdése alapján, 10%-os kereset-kiegészítést állapít meg, 2012. 
január 1. napjától, melynek fedezetét 2012. évi költségvetéséből biztosítja.
A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  szükséges  intézkedések 
megtételére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester



Mórocz  László  polgármester: Felkéri  Jurics  Tamás  körjegyzőt,  a  Cafetéria  szabályzat 
előterjesztésére.

Jurics  Tamás  körjegyző:  Szóban  ismerteti  az  írásos  előterjesztést.  A  költségvetési  törvény 
2012.  évre,  ismét  200.000  Ft-ban  maximálta,  a  költségvetési  szerveknél  foglalkoztatottak 
cafetéria juttatásának felső határát.

Mórocz  László  polgármester: Személyenként  200.000  Ft-ot  javasol  elfogadni.,  így  az 
Önkormányzat  Cafeteria  keretösszegét  550  ezer  forintba  javasolja  megállapítani,  továbbá 
javasolja  az  Önkormányzat  Cafeteria  Szabályzatának  elfogadását,  az  előterjesztésnek 
megfelelően.

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

17/2012. ( III. 5.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  az  Önkormányzat 
Cafeteria  keretét  2012.  évre  vonatkozóan,  550.000  Ft-ban,  azaz  Ötszázötvenezer 
forintban állapítja meg.
A Képviselő-testület, az Önkormányzat 2012. évi Cafeteria Szabályzatát megismerte, 
megtárgyalta és elfogadja. A Cafeteria Szabályzat határozat mellékletét képezi.
Az intézkedés kapcsán felmerülő költséget 2012. évi költségvetéséből biztosítja.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

Az Önkormányzat 2012. évi Cafeteria Szabályzata a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét 
képezi

Mórocz  László  polgármester: Javasolja  a  megvitatott  költségvetési  rendelet-tervezet 
elfogadását.

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

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2012. (III. 12.) rendelete,

az Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 17:40 órakor bezárta.

k. m. f

Mórocz László Jurics Tamás
polgármester   körjegyző


