
Jegyzőkönyv

Készült: Balatonszőlős község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án,

18:00 órai kezdettel – Dörgicse, Pécsely és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselő-

testületeivel közösen - megtartott együttes üléséről Pécsely Község Kultúrházban.

Jelen vannak:

A./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

ifj.Sebők Lajos polgármester

Kosztor Lajos alpolgármester

Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Szélesi László képviselő

Szücs Sándor képviselő

B./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Mórocz László polgármester

Klepeisz Péter alpolgármester

Bácsi Bernadett képviselő

Dallos Zoltán és Henn Sándor képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. 

C./ Dörgicse Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:

Kis-Pál Miklós polgármester

Király László alpolgármester

Deák Attila képviselő

Kurucz Attila képviselő

   Szini Erzsébet képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

D./ Vászoly Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről:

Rózsahegyi Tibor            polgármester

Béresiné Kézdy Éva            képviselő

Henn Istvánné            képviselő

Soha László Endre            képviselő



 Szabó István képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. 

E./ Tanácskozási joggal:

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a jegyző megbízottja

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

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

ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely: Megállapította, hogy a balatonszőlősi, a pécselyi, a

dörgicsei és a vászolyi Képviselő-testület is határozatképes, majd a kiadott meghívó szerint

tett javaslatot a napirend elfogadására.

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és

0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

103/2013. (10. 30.) határozat0t

Napirend:

   1.) Óvoda konyha pályázat elbírálása  

Előadó: Sebők Lajos polgármester

2.) Vegyes ügyek

          Előadó: Sebők Lajos polgármester

A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (102 /2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (90/2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (88/2013. (10. 14.) határozat)



Napirendek tárgyalása

1.) Óvoda konyha pályázat elbírálása  

Sebők Lajos polgármester Pécsely: A polgármester szóban ismerteti az írásban benyújtott

pályázatokat.

A pályázati kiírásra két pályázat érkezett, az egyik a 

Ebben az évben is, mint az elmúlt 6-7 évben úgy döntöttek a fenntartó önkormányzatok, hogy

pályázatot  kell  kiírni  az  óvoda  konyha  működéséről,  azonban  az  előző  együttes  testületi

ülésen  az  érintett  települések  képviselő-testületei  érvénytelenné  nyilvánították  a  pályázati

kiírást, mert a kiírás céljának a települések igényeinek, illetve anyagi helyzetének megfelelő

pályázat nem érkezett, így arról felelősen dönteni nem lehetett. A helyzet megoldása az volt,

hogy új pályázat került kiírásra. A pályázati kiírásra egyetlen pályázat érkezett határidőben a

Fa-Ci-Or Kft. ajánlata, egy pedig a határidő lejártát követő napon, de ennek a pályázónak a

képviselője elmondta, hogy az elektronikusan egyébként határidőben feladott anyagról a „nem

kézbesített”  értesítést  csak  másnap  kapták  meg  és  ekkor  írásban  benyújtották  a  pályázati

anyagukat, ez a cég a Bakony Gaszt Zrt.

Kinek mi az észrevétele a beadott pályázati anyagokkal kapcsolatban? 

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse:

A pályázók részéről van itt valaki?

Sebők Lajos polgármester Pécsely: 

Fa-Ci-Or Kft.  részéről  nem jelent  meg senki, annyit  érdemes róluk elmondani,  hogy több

helyen melegkonyhát működtetnek és ételkiszállítással is foglalkoznak.

Szini Erzsébet képviselő Vászoly:

Kivel kötik a szerződést az önkormányzatok, melyik céggel, mert a pályázónak több cége is

van és úgy hallottam, bár nem hivatalos forrásból és lehet, hogy ez nem igaz, de lehet hogy

eljárás van ellenük folyamatban. Egyébként beszállítással oldanák meg az étkeztetést?

Sebők Lajos polgármester Pécsely: 

Nem áll elegendő információ a rendelkezésünkre, én ilyenről nem hallottam, illetve bármely

kérdésben bizonytalanok vagyunk, akkor a pályázati kiírásban szerepelt, hogy fenntartjuk a

jogot a kiírt pályázat érvénytelenítésére.



Mórocz László polgármester Balatonszőlős: 

Ez  az  anyag  ami  a  képviselő-testületeknek  kiküldésre  került  nem  tartalmaz  elegendő

információt,  még  árajánlatnak  is  nehezen  tekinthető,  ebből  nem  lehet  ledönteni,  hogy  a

pályázó mit akar és hogyan.

Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Pécsely:

Én  is  így  gondolom,  itt  közétkeztetésről  van  szó,  ráadásul  kisgyermekekről,  ezért

érvénytelenítettük az előző pályázatot, felelős döntést kell hozni.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: 

Jó lett volna, ha a pályázó, illetve a pályázók képviselői is megjelennek, hogy lehetett volna

tőlük kérdezni.

Sebők  Lajos  pécselyi  polgármester  felkéri  Tóth  Zoltánnét  a  Bakony  Gaszt  Zrt.

képviselőjét, hogy ismertesse a pályázati késedelem okait és ismertesse a pályázatukat és

válaszoljon a felmerülő kérdésekre.

Tóth Zoltánnét a Bakony Gaszt Zrt. képviselője:

Nagyon későn vettük észre a pályázati kiírást és annak benyújtására is nagyon rövid határidő

állt a rendelkezésünkre, nem értjük, hogy miért, de ennek ellenére az utolsó, a pályázat leadás

napján elkészítettük azt és már személyesen nem tudtuk elhozni Pécselyre, de elektronikusan

mind  az  önkormányzat,  mind  a  polgármester  úr  e-mail  címére  elküldtük azt,  sajnos  csak

később vettük észre, hogy valamilyen technikai hiba folytán az nem került kézbesítésre (az

erről szóló értesítőt mellékeljük.), így másnap személyesen behoztuk a pályázatot és minden

érintett  önkormányzatnak  megküldtük  elektronikusan  is,  hogy  megismerhessék,  több

változatot dolgoztunk ki.

Ahogy  az  a  pályázati  anyagból  is  látható  tudunk  helyben  főzést  is  biztosítani  akár

személyzettel,  akár  anélkül,  ahogy  kérik,  illetve  kiszállítással  is  tudunk  ételt  hozni  itt  is

tudunk személyzetet  biztosítani  igény szerint,  de csak ételkiszállítást  is  vállalunk,  minden

variációra adtunk meg árat a pályázatban.

Ha kiszállítással kérik, akkor a kilencven fokos ételt beletesszük a speciális, kifejezetten erre a

célra használt edényekbe, az így szállított és tárolt étel a tálaláskor - ha figyelembe vesszük a



szállítási időt, a távolságot – 65 fokos hőmérsékletű, tehát tálalás előtt a helyszínen már nem

igényel  melegítést  sem,  rögtön  lehet  kiadni,  de  az  újra  melegítést  biztosítani  kell  ennek

ellenére, a konyha erre alkalmas.

Jogszabályi  előírás,  hogy  élelmezés  vezetőt  kell  alkalmazni  a  cégünk  rendelkezik  vele,

továbbá ISO szabvány szerinti minőségi tanúsítvánnyal is rendelkezünk, HACCP rendszert

működtetünk, és érvényes engedéllyel rendelkezünk a pályázatban benyújtott minden munka

és munkafolyamat és szolgáltatás elvégzésére.

Deák Attila képviselő Dörgicse:

Renátától kérdezem, hogy jelenleg milyen formában tudjuk a konyhát üzemeltetni?

Dr. Endrédy Renáta, a jegyző megbízottja:

Ételkiszállítással, tálalókonyhaként, főzőkonyhaként nem. Az eddig elhangzottakra tekintettel

kérem a képviselő-testületeket, hogy felelős döntést hozzanak, közétkeztetésről van szó, az

üzemeltetéshez élelmezés vezető és engedélyek szükségesek. Javaslom a második pályázatot

tekintsék a testületek határidőben beérkezettnek és érvényesnek  és megkérem Sebők Lajos

polgármester urat, hogy terjessze elő szavazásra, mivel a társaság igazolta, hogy a pályázatot

határidőben elküldte, de az technikai okok miatt nem érkezett be határidőben a társaságnak fel

nem róható okból, egyébként minden feltételnek megfelelnek.

Sebők Lajos polgármester Pécsely: 

Javaslom a Bakony Gaszt Zrt. pályázatát tekintsék a testületek határidőben beérkezettnek és

érvényesnek,  mivel  a  társaság  igazolta,  hogy  a  pályázatot  határidőben  elküldte,  de  az

technikai  okok  miatt  nem  érkezett  be  határidőben  a  társaságnak  fel  nem  róható  okból,

egyébként minden feltételnek megfelelnek.

Kéri, hogy a Képviselő-testületek tagjai szavazzanak.

A  javaslatot  a  balatonszőlősi  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0

tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta és meghozta a 



104/2013. (10. 30.) határozatot

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tündérkert Óvoda Kökörcsin

tagóvodájában  működő  konyha  üzemeltetésére  folyamatban  lévő  pályázati  eljárásban  a

Bakony  Gaszt  Zrt.  pályázatát  határidőben  beérkezettnek  és  érvényesnek  tekinti,  mivel  a

társaság igazolta,  hogy a pályázatot  határidőben elküldte,  de az technikai  okok miatt  nem

tudott beérkezni a társaságnak fel nem róható okból.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (103 /2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (91 /2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (89 /2013. (10. 14.) határozat)

Sebők Lajos polgármester Pécsely: 

Javaslom,  hogy  a  képviselő  testületek  szavazzanak  a  benyújtott  pályázatokról,  először  a

Bakony Gaszt pályázatát teszem fel szavazásra.

Kéri, hogy a Képviselő-testületek tagjai szavazzanak.

A javaslatot a pécselyi  Képviselő-testület 5 igen  0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett,

egyhangúlag elfogadta és meghozta a 

105/2013. (10. 30.) határozatot



Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tündérkert  Óvoda

Kökörcsin tagóvodájában működő konyha üzemeltetésére folyamatban lévő pályázati

eljárásban a benyújtott pályázati anyagokat megismerte és megtárgyalta – a Bakony

Gaszt Zrt-t bízza meg az óvoda konyha működtetésével.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy valamennyi jogszabályi

feltétel  fennállása  esetén  a  szerződést  kösse  meg  a  Bakony  Gaszt  Zrt-vel  és

felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (104/2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (92 /2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (90 /2013. (10. 14.) határozat)

3.) Vegyes ügyek

-  A  Balaton-felvidéki  Nemzeti  Oktatási  és  Nevelési  Alapítvány  közüzemi  díjak

elszámolása

Sebők Lajos polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

A  jelenlévő  négy  önkormányzat  közös  tulajdonát  képező  iskola  épületében  az

önkormányzatok  korábbi  döntésük  értelmében  helyet  biztosítottak  a  Balaton-felvidéki

Nemzeti Oktatási és Nevelési Alapítványnak, alapítványi iskola működtetésére. Az alapítvány

a szükséges engedélyeket beszerezte és 2013. szeptember 1. napjától a tanítást és a munkát

megkezdték az épületben.



Mivel a rendelkezésre bocsátott  termek és a Református Elemi Iskolával közösen használt

területekre a közüzemi almérők felszerelése nem történt meg, illetve egyes esetekben nem is

lehetséges, így az iskolákkal közösen végzett kalkulációk alapján azt tartanánk célszerűnek,

hogy a közüzemi díjak elszámolás a tekintetében az összes felmerülő díjnak a 20%-át 2013.

szeptember 1. napjától visszamenőleg 2013. december 31. napjáig megfizetné úgy, hogy a

már esedékes díjat november 15-ig, ezt követően pedig minden hónap 10. napjáig.

A téli hónapokban fog kiderülni, hogy ez az elszámolás mennyire reális, így januártól ezen

lehet változtatni a felek közös akaratából.

A polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a szükséges intézkedések

megtételére és a megállapodás megkötésére.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri, hogy a Képviselő-testületek tagjai szavazzanak.

A  javaslatot  a  balatonszőlősi  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0

tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta és meghozta a 

106/2013. (10. 30.) határozatot

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghozta döntését arról, hogy

a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási és Nevelési Alapítvány és a Református Elemi Iskola az

alábbiakban megállapított módon számol el egymással a közüzemi költségek megtérítésére.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási és Nevelési Alapítvány az összes felmerülő díjnak a

20%-át  2013.  szeptember  1.  napjától  visszamenőleg  2013.  december  31.  napjáig  terjedő

időszakra megfizetné úgy,  hogy a már esedékes díjat november 15-ig,  ezt követően pedig

minden hónap 10. napjáig téríti meg.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  kinyilvánítja,  hogy fenntartja

magának  a  jogot  a  megállapodásban  foglaltak  módosítására  az  érintett  felekkel  történt

egyeztetést követően.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

a megállapodás megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester



A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (105/2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta (93/2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (91/2013. (10. 14.) határozat)

-  Az  Észak-balatoni  hulladékgazdálkodási  rendszer  fejlesztése  eszközbeszerzésekkel

KEOP- 1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt

Sebők  Lajos  polgármester:  Szóban  ismerteti  a  napirendet.  (Az  előterjesztést  és  a

határozati javaslatot a jegyzőkönyv 4. számú mellékletet tartalmazza.) 

Az  előterjesztett  napirend  mind  a  négy  jelenlévő  önkormányzatot  egyformán  érinti,  a

kiküldött anyagot mindenki megkapta és megismerte.

A polgármester javasolja a határozati javaslatban foglaltak elfogadását és javasolja, hogy a

testület hatalmazza fel a szüksége intézkedések megtételére.

A  javaslatot  a  balatonszőlősi  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0

tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta és meghozta a 

107/2013. (10. 30.) határozatot

Balatonszőlős Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  „Az  Észak-balatoni

hulladékgazdálkodási  rendszer  fejlesztése  eszközbeszerzésekkel  KEOP-  1.1.1/C/13-2013-

0010 kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot

hozta meg:

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP- 1.1.1/C/13 pályázat

megvalósítását  támogatja.  Az  önkormányzat  a  KEOP-  1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz

ezúton igazolja, hogy az általa ill. a kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció



alátámasztásához  nyújtott,  és  az  MT-ben  feltüntetett  adatok,  információk  a  valóságnak

megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

A napirendi javaslatot a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (106/2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta (94/2013. (10. 14.) határozat)

A napirendi javaslatot a vászolyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (92/2013. (10. 14.) határozat)

Hozzászólás, vélemény, javaslat nem hangzott el.

Több napirend nem lévén polgármester az ülést 19:00 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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