
Balatonszőlős Község Önkormányzata

     B A L A T O N S Z Ő L Ő S

Szám:101/20-29/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án,

18:00  órai  kezdettel  megtartott,  rendkívüli  Képviselő-testületi  üléséről,  a  Balatonszőlősi

Faluháza Tanácstermében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Mórocz László polgármester

Klepeisz Péter alpolgármester

Bácsi Bernadett képviselő

Henn Sándor képviselő

Ifj. Dallos Zoltán képviselő

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

Mórocz  László  polgármester: Köszöntötte  a  megjelenteket,  és  megállapította,  hogy  a

Képviselő-testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti

napirendeket javasolja tárgyalni.

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)

Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el.

Aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.



A napirendi  javaslatot  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  a  Képviselő-testület  5  igen

szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és

a tárgyalás menetét a fenti szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:

47/2013. (V. 30.) Kt. határozatot:

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

NAPIRENDEK:

1. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala végzésének megtárgyalása

Előadó: Mórocz László polgármester

2. Törvényességi  felhívás  a  kommunális  szilárdhulladék  gyűjtése  és  elszállítása

szabályozása tárgyában

Előadó: Mórocz László polgármester

3. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Előadó: Mórocz László polgármester

4. Vegyes ügyek 

Előadó: Mórocz László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala végzésének megtárgyalása

A polgármester a napirendet szóban terjeszti a testület elé.



Mórocz László polgármester: Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi  Hivatala  Balatonfüred

Város  Önkormányzata  kérelmére–  a  Városi  Szakorvosi  Rendelőintézet,  szakorvosi  óra

kapacitás  átcsoportosítása  új  tüdőgyógyászat  szakma  járóbeteg  ellátási  formára  és  ehhez

kapcsolódó  ellátási  terület  módosítása  ügyében  –  indult  eljárásban  tényállás  tisztázása

érdekében  nyilatkozattételre  hívta  fel  az  önkormányzatot.  Az  önkormányzat  köteles

nyilatkozni,  hogy  a  továbbiakban  a  települést  a  Városi  Szakorvosi  Rendelőintézet

Balatonfüred vagy Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet lássa el.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület  5 igen szavazattal  0 ellenszavazat  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi

határozatot hozta meg: 

48/2013. (V. 30.) Kt. határozatot:

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  támogatja,  hogy  a

tüdőgyógyászat  szakma  (1805)  járóbeteg  szakellátási  formát  Balatonszőlős  település

tekintetében a Balatonfüredi Városi Szakorvosi Rendelőintézet lássa el és ezt az új ellátási

terület módosításánál az ÁNTSZ  figyelembe vegye.

A Képviselő testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

2.  Törvényességi  felhívás  a  kommunális  szilárdhulladék  gyűjtése  és  elszállítása

szabályozása tárgyában

Mórocz  László  polgármester: Szóban  ismerteti  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal

törvényességi felhívását.

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal

kapcsolatos  kötelező helyi  közszolgáltatásról  szóló 1/2002.(II.  1.)  önkormányzati  rendelete

törvénysértő.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 2013. január 1-jén lépett hatályba, amely

teljes  egészében hatályon  kívül  helyezte  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  2000.  évi  XLIII.

törvényt,  így a hulladékgazdálkodási díj meghatározása már nem képezi az önkormányzati



rendelet  tárgyát,  hanem azt a Magyar Energia Hivatal  javaslatának figyelembe vételével  a

miniszter rendeletben állapítja meg.

A miniszteri rendelet kiadásáig tartó időszakban nincs lehetősége a képviselő-testületnek a

2013. évi díj rendeleti megállapítására.

Fentiek értelmében a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító

rendelkezések a helyi rendeletben hatályon kívül helyezendők.

Mindezek alapján polgármester javasolja az önkormányzati rendelet módosítását.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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

 /2013.( ….) rendelete

a lakossági szemétszállítási díjakról

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd

hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

szóló 1/2002.(II. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

3. Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.

A  polgármester  javasolja  a  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási

Megállapodásának elfogadását.

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:



49/2013. (V. 30.) számú  h a t á r o z a t:

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Közoktatási

Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodását  elfogadja,  egyben  megbízza  a

polgármestert, a Társulási Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

A Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása a jegyzőkönyv 4.

sz. mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

4. Vegyes ügyek 

Létszámcsökkentési pályázat

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok és

társulásaik  létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési  támogatás

igénylésének,  döntési  rendszerének,  folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

szóló  5/2013.  (III.  14.)  BM  rendelet  alapján  Létszámcsökkentés  I.  ütem  tárgyában

támogatásra  benyújtott  igényét  a  Magyar  Államkincstár  Veszprém  Megyei  Igazgatóság

Államháztartási Irodája elbírálni nem tudta, mert az elbíráláshoz szükséges képviselő-testületi

döntéseket  a  2012.  december  31.  napjával  megszűnt  Balatonszőlős  és  Pécsely  Községek

Körjegyzősége nem tudta meghozni

A  polgármester  javasolja,  hogy  a  gesztor  önkormányzat  Balatonszőlős  Község

Önkormányzatának  Képviselő-testülete  5/2013.  (III.  14.)  BM  rendeletben  foglaltaknak

megfelelően nyújtson be ismételten pályázatot a támogatás igényléséhez. 

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:

50/2013. ( V.30.) Kt. határozat:



Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok és

társulásaik  létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos  egyszeri  költségvetési  támogatás

igénylésének,  döntési  rendszerének,  folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről

szóló  5/2013.  (III.  14.)  BM  rendelet  alapján  Létszámcsökkentés  I.  ütem  tárgyában

támogatásra  benyújtott  igényét  a  Magyar  Államkincstár  Veszprém  Megyei  Igazgatóság

Államháztartási Irodája elbírálni nem tudta, mert az elbíráláshoz szükséges képviselő-testületi

döntéseket  a  2012.  december  31.  napjával  megszűnt  Balatonszőlős  és  Pécsely  Községek

Körjegyzősége  nem  tudta  meghozni,  így  ezek  tekintetében  a  gesztor  önkormányzat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghozza az alábbi döntését a

pályázat ismételt benyújtásához és a támogatás igényléséhez. 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának képviselő testülete pályázatot kíván benyújtani a

fentiekben részletezett pályázati kiírás következő ütemében a létszámcsökkentési döntéseivel

kapcsolatos  egyszeri  költségvetési  támogatás  igénylésére  a  Balatonszőlős  és  Pécsely

Községek  Körjegyzőségének  2012.  december  31.  napjával  történ  megszüntetésével

összefüggésben felmerült létszámcsökkentések tekintetében.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az intézményei

létszámhelyzetének  és  az  intézmények  közötti  tervezhető  létszám-  és  álláshely-

átcsoportosítás  lehetőségének  felülvizsgálata  függvényében  döntött  a  felmentéssel  vagy

rendes felmondással együtt járó létszámcsökkentésről a Balatonszőlős és Pécsely Községek

Körjegyzőségének megszűnésekor, Azon köztisztviselők tekintetében, akiknek jogviszonyát

a körjegyzőség megszűnésével és a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő

csatlakozással összefüggésben szüntették meg a továbbfoglalkoztatásuk nem volt lehetséges,

illetve őket a Balatonfüredi Közös Önkormányzati  Hivatal nem kívánta és a jövőben sem

kívánja foglalkoztatni.

Balatonszőlős  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy költségvetési

szerveinél  és  az  önkormányzat  hivatalánál,  és  a  Balatonfüredi  Közös  Önkormányzati

Hivatalnál annak intézményeinél és munkaszervezeténél - a meglévő üres álláshelyeken, az

előreláthatólag  megüresedő  álláshelyeken  vagy  a  tervezett  új  álláshelyeken,  szervezeti

változás,  feladatátadás  következtében  az  igénylő  fenntartói  körén  kívüli  munkáltatónál  a



létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyen  foglalkoztatottak  jogviszonyban  töltött  ideje

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nem volt és nincs lehetőség,

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy amennyiben a

támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére

visszaállítja,  hogy  az  -  települési  önkormányzati  rendeleten  vagy  társulási  tanácsi

határozaton  kívüli  -  jogszabályváltozásból  adódó,  és  azt  az  igénylő  számára  kötelezően

ellátandó  többletfeladatok  nem  teszik  szükségessé,  ezen  álláshely  megszüntetésére

jóváhagyott támogatásról

a) a 2013. évben köteles haladéktalanul lemondani, és erről az Igazgatóságon keresztül a

minisztériumot tájékoztatni,

b) 2013. évet követően köteles haladéktalanul lemondani, és a már folyósított támogatást

visszafizetni.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  tudomásul  veszi,  hogy  a

jogtalanul  igénybe  vett  összeg  után  kamatot  fizet  a  jogtalan  igénybevétel  napjától  a

visszafizetés napjáig.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

a pályázat benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:20 órakor bezárta.

                                                                   k. m. f

Mórocz László     dr. Endrédy Renáta

 polgármester      jegyző megbízottja
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