
Balatonszőlős Község Önkormányzata

B A L A T O N S Z Ő L Ő S   

Szám: 101/20-52/2013

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata  Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-én,

13:00  órai  kezdettel  megtartott  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 

dr. Endrédy Renáta kirendeltség-irányító osztályvezető, a Jegyző megbízottja

Dallos Zoltán igazoltan van távol.

(A jelenléti ív jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)

(A megbízás jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

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 3. 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 4 igen szavazattal

0 ellenszavazattal 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.

63/2013.(IX. 12) Kt. határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét elfogadta.

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

NAPIRENDEK

1. Civil szervezetek 2013. évi pénzügyi támogatására

Előadó: Mórocz László polgármester

2. Szemán János beadványa

Előadó: Mórocz László polgármester

3. Szilárd hulladék-kezelési szerződés

Előadó: Mórocz László polgármester

4. Önkormányzati pince eladási ügye

Előadó: Mórocz László polgármester

5. Óvoda konyha működtetése

Előadó: Mórocz László

6. Javaslat  a  Közoktatási  intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodásának

módosítására

Előadó: Mórocz László

7. A települési  önkormányzatok  és  társulásaik  létszámcsökkentési  döntéseivel  kapcsolatos

egyszeri költségvetési támogatás igénylése

Előadó: Mórocz László

8. Fióktelep létesítése nyilatkozat

Előadó: Mórocz László polgármestere

9. Az  önkormányzat  2013.  évi  gazdálkodásának  első  félévi  helyzetéről  szóló  tájékoztató,

beszámoló elfogadásáról

Előadó: Mórocz László polgármester

10. 2013. I. félévi beszámoló

Előadó: Mórocz László polgármester

11. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet



módosításáról szóló rendelet tervezet

Előadó: Mórocz László polgármester

12. Vegyes ügyek

13. Zárt ülés

Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el.

1. Civil szervezetek 2013. évi pályázati támogatása

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a civil szervezetek pályázatát, ezen belül ismerteti

a  szükséges  pénzügyi  igényeket.  Javaslatot  tesz  a  Balatonszőlős  S.E.  Futballcsapat  és  a

Balatonszőlős Darts szakosztály pénzügyi támogatására.  

A  polgármester  javasolja  a  Futballcsapat  500.000  Ft-os,  Darts  szakosztály  250.000  Ft-os

támogatását  és  javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  hatalmazza  fel  a  szükséges  intézkedések

megtételére.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

64/2013. (IX.12.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Képviselő-testülete  a  civil  szervezetek  pályázatát  megismerte  és

megtárgyalta.

Balatonszőlős  Község  Képviselő-testülete  a  Balatonszőlős  SE  labdarúgó  szakosztálya

részére  500.000  Ft  támogatási  keretösszeget,  a  Darts  szakosztály  részére  250.000  Ft

támogatási keretösszeget állapít meg, 2013. évi költségvetésének terhére.

Balatonszőlős Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester



2. Szemán János beadványa

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos kérelmet. 

Szemán János kérelmet nyújtott be a Balatonszőlős Község polgármestere elé, melyben előadta,

hogy szeretné a  110/12.sz.  Árok utcai  ingatlanát  eladni,  de elővásárlási  joga van Balatonszőlős

Önkormányzatának. (4. sz. melléklet). Szeretné töröltetni az elidegenítési tilalmat az ingatlanról.  

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 

A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0

tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

65/2013. (09. 12.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  Szemán János  kérelmét – amely  a

Balatonszőlős Árok utca 110/12 hrsz-ú ingatlanon, az önkormányzat  javára fennálló,  a beépítés

biztosítására  alapított  elidegenítési  tilalom  és  elővásárlási  jog  törlésére  irányul  –  megismerte,

megtárgyalta.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kijelenti  hogy,  a Szemán  János

tulajdonát  képező  Balatonszőlős  Árok  utca  110/12  hrsz-ú  ingatlanon  az  önkormányzat  javára

fennálló elidegenítési tilalom és elővásárlási jog törléséhez az önkormányzat hozzájárulását adja.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert,  a

szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

3. Szilárdhulladék-kezelési szerződés

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az előterjesztést.

Szóban ismerteti az írásbeli előterjesztést.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkereste a képviselő-testületet az Észak-Balatoni Térség

Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulás  társulási  megállapodása



módosításának elfogadása ügyében. A megkeresésben foglaltakat a képviselő testület megismerte.

Badacsonytomaj Város Önkormányzata javasolja, hogy a megkeresett önkormányzatok ne fogadják

el a társulási megállapodásban foglaltakat.

A polgármester nem javasolja Badacsonytomaj Város Önkormányzata megkeresésének elfogadását.

Czaun  János az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési

Önkormányzati Társulás elnöke a polgármesterhez intézett megkeresésében az alábbiakat adta elő:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) az átmeneti

rendelkezések között a 146. § (1) bekezdésében úgy rendelkezett, hogy „az e törvény hatálybalépé-

se előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e

törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatálybalépését követő hat hónapon be-

lül”. 

A 6 hónapos törvényi határidő 2013. június 30. napján lejár. A felülvizsgálatot a Társulás munkatár-

sai elvégezték, ennek keretében megtörtént a Társulási Megállapodás hatályos jogszabályi rendelke-

zésekhez való hozzáigazítása, a Társulás jogállási besorolása, valamint korrigálásra kerültek a szak-

feladat-kódok,  illetve a  társulás  bankszámlaszáma.  A díjpolitikával  kapcsolatos  módosításokat  a

2013. január 1-én hatályba lépett, hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény díjmegállapításra

vonatkozó rendelkezései teszik szükségessé. Korábbi jogszabályi rendelkezés alapján a Társulásnak

a Társulási Megállapodás mellett nem kell Alapító okirattal rendelkeznie, így az Alapító Okirat a

Társulási Megállapodás jelen módosításának hatálybalépésével egy időben hatályát veszti. A módo-

sítás során a tervezetet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és

a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága is áttekintette. A Társulás döntéshozó szerve, a Tár-

sulási Tanács 2013. április 26. napján tartott ülésén elfogadta a Társulási Megállapodás módosítását,

amelynek hatályba lépéséhez valamennyi, 158 tagönkormányzat képviselő-testülete általi elfogadá-

sa szükséges, ellenkező esetben a módosítás nem lép hatályba és mulasztásos törvénysértés áll be.

Fentiekre tekintettel Elnök Úr kérte, hogy a Társulási Megállapodás módosítást terjesszem a képvi-

selő-testület elé és a jóváhagyást tartalmazó testületi határozatot a társulás részére küldjük meg.

Polgármester fentiek alapján javasolja a módosított társulási megállapodásban foglaltak elfogadását.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 

0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:



66/2013. (09. 12.) határozat 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak Balatoni Térség Regionális

Települési  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulás  Társulási  Megállapodásának  a

Társulási  Tanács  13/2013  (IV.26.)  ÉBRSZHK-TT  határozatával  kezdeményezett  módosításait

elfogadja.

Ezzel  egy  időben  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési

Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadó határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi

kivonatot a Társulásnak megküldje.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat  és  a  Társulási

Megállapodás  helyébe  lépő,  a  módosításokat  tartalmazó  egységes  szerkezetű  Társulási

Megállapodást  aláírja,  továbbá  felhatalmazza  a  polgármestert,  a  szükséges  intézkedések

megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

4. Önkormányzati pince ügye

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának tulajdonát képezi a 531/2. hrsz. alatt felvett 2.023 m2

alapterületű  „szőlő,  rét”  megnevezésű  zártkerti  ingatlan,  az  ingatlan  szomszédja  Kaleha  Zsolt

hegyközségi tag.

A polgármester javasolja, hogy az önkormányzat amennyiben a későbbiekben értékesíteni kívánja

az ingatlant, abban az esetben az ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogot biztosít Kaleha Zsolt

javára 1.580.000.- Ft összegű vételár ellenében megfelelve ezáltal a hegyközségi szabályozásnak.

A polgármester javasolja az előterjesztésben foglaltak elfogadását és hatalmazza fel a polgármestert

a szükséges intézkedések megtételére. 

Hozzászólás, javaslat nem hangzott el. 



A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

67/2013. (IX.12) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  az  előterjesztést  megismerte,

megtárgyalta.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  elővásárlási  jogot  biztosít  Kaleha

Zsolt  hegyközségi  tag  részére  a  Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  tulajdonát  képező  a

531/2.  hrsz.  alatt  felvett  2.023  m2  alapterületű  „szőlő,  rét”  megnevezésű  zártkerti  ingatlan

tekintetében 1.580.000.-  Ft  összegű  vételár  ellenében  megfelelve  ezáltal  a  hegyközségi

szabályozásnak.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére. 

5. Óvoda konyha működtetése

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti az előterjesztést. 

A  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Oktatási  Nevelési  Alapítvány  az  óvoda  konyha  működtetését

felmondta, mivel az alapítvány részére a vállalkozási tevékenység végzése számos nehézséget okoz,

mivel  elsősorban  non-profit  szervezetként  működhet.  Pénzügyi  és  jogi  szempontból  így  nem

célszerű az alapítvány részére vállalkozási tevékenység keretében működtetni az étkeztetést.

Javaslom, hogy a Pécselyen működő Kökörcsin tagóvoda konyhájának működtetésére a Balaton-

felvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvánnyal megkötött vállalkozási szerződést a felek közös

akaratából 2013. október 31. napjával szüntessék meg, addig a konyhát a szerződésben szabályozott

módon és feltételekkel az alapítvány továbbra is működteti.

A polgármester  kéri  a  képviselő-testület,  hogy  hatalmazza  fel  a  vállalkozási  szerződés  közös

megegyezéssel 2013. október 31-ei hatállyal történő megszüntetésére és a szükséges intézkedések

megtételére.  Továbbá  javasolja,  hogy az  óvoda konyha  működtetésére  írjanak  ki  új  pályázatot,

azzal,  hogy  a  feladatot  2013.  november  1.  napjától  kell  ellátni  és  a  pályázat  benyújtásának

határideje 2013. szeptember 30. napja, melynek elbírálási határideje 2013. október 31. napja.



Hozzászólás és javaslat nem hangzott el.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

68/2013. (09. 12.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Pécsely  Község

Képviselő-testületét, hogy a Pécsely székhelyen működő konyha üzemeltetésére az alábbi tartalmú

hirdetést  tegye  közzé  a  megyei  napilapban  és  Pécsely  Község  honlapján  és  egyúttal  az  alábbi

pályázati kiírást jóváhagyja:

„Pécsely község Önkormányzata a pályázatot ír ki a helyi közétkeztetés biztosítására. A részletes 

kiírás a www.pecsely.hu oldalon olvasható. Felvilágosítás Sebők Lajos polgármestertől kérhető, a 

20/2531340-es telefonszámon.”

2.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Pécsely Község Önkormányzatának Képviselő-testületét

arra, hogy Pécsely Község Önkormányzatának honlapján az alábbi tartalmú hirdetést tegye közzé és

egyben a hirdetést utólagosan jóváhagyja:

„Pécsely község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a pécselyi óvoda és az általános iskola

étkezésének  ellátására,  továbbá  a  szociális  étkeztetés  biztosítására  pályázatot  ír  ki.  Az

Önkormányzat  első  sorban,  a  tulajdonában  lévő  óvodai  főzőkonyhát  kívánja  üzemeltetésre

meghirdetni, azonban elképzelhető a konyha tálalókonyhaként való hasznosítása és az étel helybe

szállítása  is.  Részletes  felvilágosítás  Sebők  Lajos  polgármestertől  kérhető,  a  20/2531340-es

telefonszámon. Az ajánlatokat Pécsely község Önkormányzatának címére: 8245 Pécsely, Vásártér

u.  148/A.  2013. szeptember 30-áig beérkezőleg lehet  benyújtani.  Az Önkormányzat fenntartja  a

jogot,  a  pályázat  eredménytelenné  nyilvánítására.  A  részletes  kiírás  a  www.pecsely.hu oldalon

olvasható.”

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

http://www.pecsely.hu/
http://www.pecsely.hu/


6. Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodásának  

módosítására

Mórocz László szóban ismerteti a napirendet. 

(Az előterjesztés és határozati javaslat jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

A  Balatonfüredi  közoktatási  intézmények  fenntartója  Aszófő  Község,  Balatonfüred  Város,

Balatonszőlős  Község,  Dörgicse  Község,  Örvényes  Község,  Pécsely Község,  valamint  Vászoly

Község Önkormányzatai által létrehozott Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §- ai és a

146.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

2013. június 6-án megtartott társulási ülésen önálló jogi személyiségű társulássá alakult.

A társulás működését a társulási  megállapodás 11. pontja szabályozza,  ezen belül a 11.10.  pont

részletezi a társulási tanács ülésezésének rendjét. A jelenlegi szabályozás szerint „a Társulási Tanács

évente hat alkalommal, illetve szükség szerint ülést tart.”

A társulási tanács feladatait megvizsgálva a jelenlegi szabályozás szerinti évenkénti hat ülés tartása

nem szükséges, tekintettel arra, hogy a tanács szükség szerint is tarthat ülést.

Mindezek  alapján  javaslom,  hogy  a  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási

Megállapodásának  11.  10.  pontjának  harmadik  bekezdésében  foglaltakat  módosítsa  és  a

szabályozásba  a  jelenleg  megállapított  évenkénti  6  társulási  ülésszám  helyett  az  évenkénti  2

ülésszám kerüljön,  azzal,  hogy a  tanács  a  jelenlegi  megállapodásban foglaltaknak megfelelően,

szükség szerint ülést tart.

Fentiek  ismeretében  majd  a  tag  önkormányzatok  képviselő-testületeinek  kell  meghozniuk

döntéseiket, mellyel a módosítást jóváhagyják. A Társulási Tanács a 2013. augusztus 22-ei ülésén

elfogadta a  Társulási  Megállapodás  módosítását,  a  módosításokkal  egységes  szerkezetbe foglalt

Társulási  Megállapodás  az  előterjesztés  mellékletét  képezi.  A tag  önkormányzatok  képviselő-

testületeinek  minősített  döntéssel  kell  nyilatkozniuk  arról,  hogy  egyetértenek-e  a  javasolt

módosítással.

Kérem, hogy az előterjesztést vitassák meg és fogadják el az abban foglaltakat.

 Hozzászólás és javaslat nem hangzott el.



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

69/2013. (09.12.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Közoktatási

Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodásának  11.  10.  pontjában  foglaltaknak  a

módosításához, amely szerint a Társulási Megállapodás 11. 10. pontjának harmadik bekezdésében

foglalt évenkénti 6 társulási ülésszám helyett az évenkénti 2 ülésszám kerül meghatározásra, azzal,

hogy a tanács a jelenlegi megállapodásban foglaltaknak megfelelően, szükség szerint ülést tart. 

A módosítással  nem  érintett  rendelkezések  a  továbbiakban  változatlan  tartalommal  érvényben

maradnak.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Társulási Megállapodás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

7. A települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos  

egyszeri költségvetési támogatás igénylése

Mórocz László: szóban ismertette 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 II. ütem tárgyában támogatásra benyújtott

igényét a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság Államháztartási Irodája elbírálni

nem tudta, mert az államkincstár által kiírt hiánypótlási felhívásban foglaltakat az önkormányzat

határidőben pótolni nem tudta, így a beadott pályázat visszavonásra került, így az önkormányzatnak

lehetősége van a pályázat III. ütemében annak ismételt benyújtására.

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. 



Hozzászólás és javaslat nem hangzott el. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

70/2013. (09.12.) 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  III.  ütem tárgyában pályázatot  kíván

benyújtani, így az önkormányzat képviselő-testülete a létszámcsökkentési pályázat benyújtásához

meghozza az alábbi döntését:

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete  pályázatot  kíván  benyújtani  a

fentiekben részletezett pályázati kiírás III. 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  az  önkormányzat

fenntartói körén belül, 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  a

létszámcsökkentéssel érintett foglalkoztatott jogviszonyát megszüntető okirat kiállításának dátuma

2012. december 14. napja.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a körjegyzőség és az

önkormányzat létszámadata a létszámcsökkentést megelőzően és azt követően az alábbiak szerint

alakult:

Intézmények Létszámcsökkentés előtt Létszámcsökkentés után
Körjegyzőség 6 0
Önkormányzat 3 3
Összesen 9 3

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

8. Fióktelep létesítése-nyilatkozat



Mórocz László polgármester szóban ismertette a napirendet.  (a kérelmet jelen jegyzőkönyv 6.

számú melléklete tartalmazza.)

Polgármester javasolja a fióktelep létrehozásának engedélyezését a 8233. Balatonszőlős, Fő u. 9.

szám alatti ingatlanban. 

Hozzászólás és javaslat nem hangzott el. 

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

71/2013. (09.12.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Best Térségi Turisztikai

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmét megismerte, megtárgyalta.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Mórocz  László

polgármestert,  hogy aláírja  a  szerződést  a  Balaton  Best  Térségi  Turisztikai  Nonprofit  Korlátolt

Felelősségű  Társasággal.  A társaság  az  ingatlant  fióktelepként  használja,  valamint  bejelenti  a

cégbíróságnál és hivatalos irataiban használja.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

9. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató,

beszámoló elfogadásáról

Mórocz László polgármester szóban ismerteti az előterjesztést. (7. sz. melléklet)

Javasolja,  hogy Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

2011.  évi  CXCV.  törvény  87.  §  (1)  bekezdése  alapján,  a  helyi  önkormányzat  2013.  évi

gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót hagyja jóvá.

Hozzászólás és javaslat nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:



72/2013. (09.12.) határozat

Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

első félévi helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló

elfogadásáról

Balatonszőlős helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

törvény 87. § (1) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi

helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

1.  Az  önkormányzat  2013.  évi  gazdálkodásának  első  félévi  helyzetéről  szóló  tájékoztató  az

önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szervének az adatait - a helyi önkormányzat

2/2013 (II.20.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza. 

 Az önkormányzat 2013. évi költségvetési

 előirányzatainak első félévi alakulása

2.  A  képviselő-testület  az  önkormányzat  2013.  évi  költségvetési  előirányzatainak  első  félévi

teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat

megnevezése

Eredeti

Előirányzat

Módosított

előirányzat

2013. első félévi

teljesítés

Teljesítés

Alakulása
Kiadások

főösszege 

59496 59496 24413 41

Bevételek

főösszege

59496 59496 16305 27

3. Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeit és kiadásait

- eredeti előirányzatait, 

- az első félévi teljesítést, valamint

- a teljesülés alakulását

az 1. számú melléklet az Önkormányzat főösszesítője, bevételi és kiadási forrásonkénti bontásban

tartalmazza.



A bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését - az 1. pontban meghatározott címrend szerinti -

előirányzatok, valamint teljesítés tagolásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.Az Önkormányzatot megillető 2013.évi állami támogatásokat és annak teljesítését a 3.sz.melléklet

tartalmazza.

5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. első félévi teljesítését a

képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat

Megnevezése

Eredeti 

előirányzat

Módosított

előirányzat

2013. első félévi

teljesítés

Teljesítés

alakulása
Működési

kiadások 

35815 35815 21015 59

Ebből:
- személyi

jellegű kiadások

7738          7738 5903 76

14. Munkaadókat

terhelő járulékok

2073 2073 1477 71

15. dologi jellegű

kiadások

11287 11287 7355              57

16. Műk.c.pe.

átadás közös

hivatalnak

10334 10334 5168 50

Költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

Az Önkormányzat  költségvetésének  előirányzatait,  előirányzat-teljesítését,  a  teljesítés  alakulását

szakfeladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

6.A képviselő  testület  a  Falugondnoki  szolgálat  működési  kiadásainak főösszegét  2137e Ft-ban

hagyja jóvá.

7.A 6. bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében

a)- a személyi jellegű kiadások 939 e Ft



b)- az összes járulék 339 e Ft

c)- dologi kiadások 859 e Ft

összegben állapítja meg.

A  képviselő-testület  az  önkormányzat–alcímenkénti  -  működési  kiadásainak  teljesítését  és  a

teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

8. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az

alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat

Megnevezése

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

2013. első félévi

teljesítés

Teljesítés

alakulása
Felújítási és

felhalmozási

kiadások

összesen

1000 2261 1261 56

Ebből:
17. gép, ber.

felújítás

18. Ingatlan

felúj.

 

         

- gép,berend.

beszerzés

- - - -

- immateriális

javak vásárlása 

           2261          1261          56

Az  önkormányzat  felújítási  és  felhalmozási  kiadásainak  teljesítését  és  a  teljesítés  alakulását  –

alcímek szerint - az 5. számú melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzat működési bevételi és kiadásait, felhalmozási kiadásait és bevételeit valamint a

bevételek és kiadások 2013. évi mérlegét és azok teljesítését a 6.sz.melléklet tartalmazza. 

A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

10. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:



Előirányzat

Megnevezése

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

2013. első félévi

teljesítés (tartalék

felhasználás)

Teljesítés

Alakulása

 Tartalék 18579 17318            -               -
Ebből:
-  általános

tartalék

18579 17318

- céltartalék                               -                -

Mellékletek

1. számú melléklet:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszesítője,I. félévi teljesítése.

2. számú melléklet:

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének első évi teljesítése címrend szerint, bevételi és kiadási

forrásonként

3. számú melléklet:

Az önkormányzatot megillető 2013. évi állami támogatások előirányzatát és  első félévi teljesítését

tartalmazza.

4. számú melléklet:

Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak első félévi teljesítése alcímek szerint

5. számú melléklet:

Az önkormányzat 2013. évi felújítási  és felhalmozási kiadásainak első félévi teljesítése alcímek

szerint

6. számú melléklet:

Az  önkormányzat  2013.  évi  működési  bevételeit  és  működési  kiadásait  azok  teljesítését,

felhalmozási bevételeit és kiadásait azok teljesítését valamint az Önkormányzat 2013.évi bevételek

és kiadások mérlegét és azok teljesítését tartalmazza. 

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

10. Az Önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása  

Mórocz László polgármester:

Az  előterjesztéshez  mellékelt  rendelet-tervezetet  teszi  fel  szavazásra. Aki  azzal  egyetért,



kézfelemeléssel szavazzon.

 (Az előterjesztést a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.)

(A rendelet tervezetet jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.)

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta és megalkotta

Balatonszőlős Község Önkormányzatának

8/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendeletét

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (II. 20.) önkormányzati

rendelet módosításáról

11. Vegyes ügyek 

-  Megkeresés  Magyar  Telekom  szélessávú  internethez  szükséges  jelfogadó  oszlop

elhelyezésére

Mórocz László polgármester szóban ismerteti a napirendet, a Sziget-Com Zrt. megkeresését.

(A megkeresés jelen jegyzőkönyv 10. sz. mellékletét képezi.)

A polgármester  javasolja  a  megkeresésben  foglaltak  elfogadását,  a  hozzájárulás  megadását  és

javasolja, hogy a képviselő testület hatalmazza fel a szükséges intézkedések megtételére.

Hozzászólás, javaslat, kérdés nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

73/2013.(09. 12.) határozat 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  a Sziget-Com Zrt.  megkeresését

megismerte, megtárgyalta.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárulását  adja  a  Magyar

Telekom internetes  hálózatának a  településen  történő bővítéséhez  és  a  megkeresésben foglalt  a

bővítéshez szükséges munkálatok elvégzéséhez. 

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárulását  adja,  hogy  az



önkormányzat tulajdonában álló telken jelenleg meglévő elosztó szekrény közelében egy antennát

tartó  oszlop  kerüljön  elhelyezésre,  amelyre  kerülne  a  jelvevő  antenna,  ezt  követően az  elosztó

szekrényből  kerülne  sor  optikai  hálózat  kiépítésére  az  előfizetőkig,  amely részben földkábelen,

részben a meglévő elektromos és távközlési oszlopokon történne.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

-  Iskola-pályázat és mosópályázatról tájékoztatás

Mórocz László polgármester szóban ismerteti a napirendet.

- Az iskola felújítására benyújtott pályázat nyert, jelenleg a kivitelezői árajánlatokat várjuk. 

- A mosó és környéke felújítására és fejlesztésére benyújtott pályázatunk elutasításra került,

de egy másik pályázati kiírás keretén belül ismételten be fogjuk nyújtani.

-  Henn Sándor beadványa

Mórocz László polgármester szóban ismerteti a napirendet.

Henn Sándor képviselő beadványt intézett az önkormányzathoz,  (a beadvány jelen jegyzőkönyv

11. számú mellékletét képezi).

Henn Sándor képviselő:

A beadványban  foglaltakat  a  képviselő-testület  megismerte,  javaslom,  hogy döntéshozatalra  ne

kerüljön sor, mert az abban foglaltakat a jövőben ki kívánom egészíteni, így kérem, hogy a döntését

a képviselő-testület majd egy későbbi ülésén hozza meg.

Mórocz László polgármester: Javaslom, hogy a beadvány tárgyalását a képviselő-testület vegye le

napirendről és egy későbbi testületi ülésen ismételten tűzze azt napirendre.

Hozzászólás, javaslat, kérdés nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

74/2013.(09. 12.) határozat 

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Henn  Sándor  beadványának



tárgyalását a napirendről leveszi és egy későbbiekben megtartandó képviselő-testületi ülésen ismét

napirendre tűzi azt az időközben benyújtott kiegészítésekkel.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

- Falugondnoki gépkocsi 

Mórocz László polgármester szóban ismerteti a napirendet.

A falugondnoki gépkocsin lévő autógumik elavultak, ezeknek a cseréje szükséges. A polgármester

javasolja  az  új  autógumik  cseréjét,  vásárlását,  továbbá  javasolja,  hogy  a  képviselő-testület

hatalmazza  fel  erre  vonatkozóan  árajánlatok  bekérésére,  azok  elbírálására  és  a  szükséges

intézkedések megtételére.

Hozzászólás, javaslat, kérdés nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

75/2013.(09. 12.) határozat 

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  falugondnoki  gépkocsin  lévő

autógumik állapotának kérdését megismerte, megtárgyalta.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  falugondnoki  gépkocsin  lévő

autógumik cseréjét határozza el.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  Mórocz  László

polgármestert,  hogy  az új autógumik cseréjét, vásárlását bonyolítsa le, továbbá felhatalmazza az

erre vonatkozóan árajánlatok bekérésére, azok elbírálására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

Mórocz László polgármester: Több napirend nem lévén a rendes ülést 14:40 órakor bezárta. 



K.m.f.

    Mórocz László                           dr. Tárnoki Richárd

   polgármester                            jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

     dr. Endrédy Renáta

      jegyző megbízottja
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