
Balatonszőlős Község Önkormányzata

B A L A T O N S Z Ő L Ő S   

Szám: 101/20-94/2013

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 12-

én,  17:00 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

Henn Sándor képviselők

dr. Endrédy Renáta                       jegyző megbízottja

Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.

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

(A megbízást 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

napirendet javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítésekkel:

Henn Sándor jelezte, hogy a kérelmét nem terjeszti a testület elé, ezért a 3. számú napirendet

levenni  javasolja és felvenni  javasolja helyére  a  forrást  védő nyitott  szín és közösségi  tér

pályázatot,  a  módosítások  a  képviselő-testületi  ülés  napirendjét  érintik.  A  vegyes  ügyek

keretében két új napirendet javasol tárgyalni, a falugondnoki beszámoló megtárgyalását és a

kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak véleményezését.
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(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.

Mórocz  László  polgármester: Aki  a  napirenddel  és  a  tárgyalás  menetével  egyetért,

kézfelemeléssel jelezze.

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

a tárgyalás menetét 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

113/2013. (12.12.) határozatot:

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

NAPIREND:

Napirend a közmeghallgatásra:

1.) Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről

Előadó: Mórocz László polgármester

2.) Lakossági hozzászólások, kérdések

Napirend a képviselő-testületi ülésre:

1.) Beszámoló a Balatonszőlős község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Karli Imre rendőr őrnagy alosztályvezető

2.)Az  egyes  szociális  ellátási  formák  szabályozásáról  szóló  önkormányzati  rendelet

felülvizsgálata

Előadó: Mórocz László polgármester

3.) Forrást védő nyitott szín és közösségi tér pályázat

Előadó: Mórocz László polgármester

4.) Balatonszőlős 174 hrsz-ú úttal kapcsolatos rendezési terv módosítás megtárgyalása

Előadó: Mórocz László polgármester

5.) Előirányzat módosítás

Előadó: Mórocz László polgármester

6.) Vegyes ügyek
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- Falugondnoki beszámoló

Előadó: Mórocz László polgármester

- Falugondnoki túlórák illetve síkosság mentesítés elszámolása

Előadó: Mórocz László polgármester

- Balatonfüredi mentőállomás támogatása

Előadó: Mórocz László polgármester

- A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak véleményezése

Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend a zárt ülésre:

1.)Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

Előadó: Mórocz László polgármester

2.)Segélyezési ügyek

Előadó: Mórocz László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend a közmeghallgatásra:

1. Beszámoló az elmúlt egy év tevékenységéről 

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. A beszámoló kiküldésre ke-

rült. (az előterjesztést a jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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

határozatot hozta meg:

114/2013.(12. 12.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő- testülete a polgármester beszámolóját az 

elmúlt egy év tevékenységéről elfogadja.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal
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2.   Lakossági hozzászólások, kérdések  

A közmeghallgatáson a beszámolóval és a 2013. évi tevékenységgel kapcsolatban kérdés, 

észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Napirend a képviselő-testületi ülésre:

1.Beszámoló a Balatonszőlős község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében

tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Mórocz László  polgármester: Köszönti  a  rendőrség részéről  megjelenteket,  felkéri  Karli

Imre rendőr őrnagy alosztályvezetőt, hogy tartsa meg beszámolóját. A beszámoló előzetesen

kiküldésre került. (A beszámoló jelen jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

Karli Imre rendőr őrnagy alosztályvezető megtartja beszámolóját.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: A polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.

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:

115/2013. (12. 12.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Balatonszőlős  község

közbiztonsági  helyzetéről,  a  közbiztonság  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  azzal

kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta. 

A  képviselő  testület  az  önkormányzat  Balatonszőlős  község  közbiztonsági  helyzetéről,  a

közbiztonság  érdekében  tett  intézkedésekről  és  az  azzal  kapcsolatos  feladatokról  szóló

beszámolót elfogadja. 

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal
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2. Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. Az előterjesztés és rendelet

tervezet kiküldésre került. (az előterjesztést a jegyzőkönyv 6. számú melléklete tartalmaz-

za) (a rendelet tervezet szövege jelen jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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

szavazattal  és  0  tartózkodás  mellett  az  előterjesztést  és  a  rendelet-tervezetet  elfogadta  és

megalkotta

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2013. (XII.26.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi
szabályozásáról

3.) Forrást védő nyitott szín és közösségi tér   pályázat  

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

Az Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  LEADER  térségek  közötti

együttműködés  végrehajtáshoz  nyújtandó  támogatások jogcím  keretében  lehetőség  van

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  az  Innoland  Khe-tel,  Balatonudvari  Község

Önkormányzatával  és  az  Éltető  Balaton-felvidékért  Egyesülettel  együttműködési

megállapodást  kötni  és  Támogatási  kérelmet  benyújtani,  „Forrást  védő  nyitott  szín  és

közösségi  tér”  projekt  címmel.  Javaslom  a  Támogatási  kérelem  beadását  és  az  ehhez

szükséges  együttműködési  megállapodás  megkötését az  Innoland  Khe-tel,  Balatonudvari

Község Önkormányzatával és az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülettel.

A  projektben  szereplő  fejlesztést  a  Balatonszőlős  26  és  31  hrsz-ú   -  saját  tulajdonú

ingatlanokon – megvalósítja. 

A projekt bruttó 60%-ban támogatott, így a megvalósításhoz 40% önerő szükséges.
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A beruházás  összköltsége  bruttó  5.632.917 Ft,  saját  forrás:  2.253.167 Ft,  kért  támogatás:

3.379.750 Ft.

Az  önkormányzatnak  a  saját  forrást  a  költségvetésében  kell  biztosítani.  Polgármester

javasolja,  hogy  a  képviselő  testület  bízza  meg  a  pályázat  benyújtásához  szükséges

intézkedések megtételére és a pályázat benyújtására.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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

határozatot hozta meg:

116/2013.(12. 12.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az EMVA-ból  a  LEADER

térségek közötti együttműködés végrehajtáshoz nyújtandó támogatások keretében Támogatási

kérelmet nyújt be „Forrást védő nyitott szín és közösségi tér” címmel.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Innoland  Khe-tel,

Balatonudvari  Község  Önkormányzatával  és  az  Éltető  Balaton-felvidékért  Egyesülettel

együttműködési  megállapodást  köt  és   Támogatási  kérelmet  nyújt  be az Az EMVA-ból a

LEADER térségek közötti  együttműködés  végrehajtáshoz nyújtandó  támogatásra,  „Forrást

védő nyitott szín és közösségi tér” projekt címmel. 

A  projektben  szereplő  fejlesztést  a  Balatonszőlős  26  és  31  hrsz-ú  –  saját  tulajdonú

ingatlanokon – megvalósítja. 

A projekt bruttó 60%-ban támogatott, így a megvalósításhoz 40% önerő szükséges.

A beruházás  összköltsége  bruttó  5.632.917 Ft,  saját  forrás:  2.253.167 Ft,  kért  támogatás:

3.379.750  Ft.  Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  saját  forrást  a

költségvetésében  biztosítja,  megbízza  a  polgármestert  a  pályázat  benyújtásához  szükséges

intézkedések  megtételére  és  a  pályázat  benyújtására  és  az  együttműködési  megállapodás

aláírására.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal
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4.) Balatonszőlős 174 hrsz-ú úttal kapcsolatos rendezési terv módosítás megtárgyalása

Mórocz László  polgármester: Szóban terjeszti  elő a napirendet,  tájékoztatja  a képviselő-

testületet.

A  174  hrsz-ú  önkormányzati  út  szomszédos  ingatlanjainak  tulajdonosai  megkeresték  az

önkormányzatot, hogy az kezdeményezze a rendezési terv módosítását és kérték az ingatlan

előtti út egyirányúsítását.

Balatonszőlős  Község  szabályozási  tervén  a  165 és  175 hrsz.  alatt  feltüntetett  ingatlanok

tulajdonosai  a  2013.  lezajlott  rendezési  terv  módosítása  és  a  lakossággal  folytatott

egyeztetések során tudomásul vették és megértették a tervező arra vonatkozó tájékoztatását,

hogy a telkek között a rendezési terven 12 m szélességű két nyomtávú út berajzolása szerepel.

Ez az állapot nem felel meg a jelenlegi telektulajdonosoknak, bár a rendezési terv korábbi

módosításakor  tartott  lakossági  fórumokon  sem és  más  egyéb  módon  sem jelezték  ezt  az

önkormányzat részére, így a 12 m útszélesség került bejegyzésre.

Jelenleg a lakosság használja az utat, de jóval keskenyebb szélességben, úgynevezett „szokás”

alapján,  mivel  annak közmű és  műtárgykénti  kialakítására  még nem került  sor  a  jelenleg

használt  állapot  nem  felel  meg  a  hatályos,  fenti  módosítással  érintett  rendezési  tervben

foglaltaknak.

Az út szélességének módosításával érintett  telektulajdonosok az egyeztetésen azt a kitételt

tették az út jelenlegi 12 m szélességéről 8 m szélesre történő csökkentésével kapcsolatban,

hogy  ezzel  jelenleg  egyetértenek,  ezt  elfogadják,  de  előterjesztést  fognak  benyújtani  a

képviselő-testület  elé és indítványozni  fogják a településrendezési terv módosítását akként,

hogy a jelenlegi módosításban elfogadásra kerülő 8 m-es útszélességet ismételten módosítsák

és  csökkentség  5  m-re.  Az  újabb  módosítást  az  utca  egyirányúsításával  és  kerülőút

kialakításával  képzelik  el,  mert  így  a  jelenlegi  telekhatárok  nem  sérülnének  olyan

nagymértékben, mint ahogy az a hatályos településrendezési tervben, illetve a módosításban

szerepel.

A polgármester lakossági kérésre egyeztetéseket folytatott az erdészet, a Nemzeti Park és a

Nemzeti  Földalap  munkatársaival,  mivel  az  út  egyirányúsítása  az  ő  területeiket,  illetve

hatáskörüket  is  érinti.  Az  előzetes  megbeszélések  alapján  hozzájárulásukat  adják  az

egyirányúsításhoz.

A rendezési terv újabb módosítása az előzetes becslések alapján 600.000 Ft + Áfa összegbe

kerülne, és ezen felül még a szilárd burkolatú útnak a kialakítása és annak költségei, amely

akár több 10 M Ft-os nagyságrend is lehet.
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Az önkormányzat  az újabb rendezési terv módosításának költségeit  és az út kialakításának

költségeit  jelenleg vállalni nem tudja, így a polgármester javasolja, hogy az önkormányzat

kezdeményezzen egyeztetést  az érintett  ingatlantulajdonosokkal a költségek megosztásának

kérdéséről.

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

határozatot hozta meg:

117/2013.(12. 12.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a

174  hrsz-ú  önkormányzati  út  egyirányúsításának  ügyében  egy  lehetséges  rendezési  terv

módosításhoz folytasson egyeztetéseket az érintett  ingatlantulajdonosokkal a rendezési terv

módosítás költségeinek vállalásával kapcsolatban. 

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy az újabb rendezési

terv módosításának teljes költségét nem tudja vállalni.

Balatonszőlős  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

5.) Előirányzat módosítás

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendet és előterjesztést Balatonszőlős

Község  Önkormányzata  költségvetési  előirányzat  módosításáról,  a  módosítás  kiküldésre

került. 

A 2013. évre jóváhagyott előirányzat módosítását az alábbiak szerint terjesztem a képviselő-

testület elé:
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Módosító javaslatok:

Balatonszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2013. évi felhalmozási célú

pénzeszközátadás összegét 1400/e Ft-al növelje, tartalékok összegét 1400/e Ft-al csökkentse.

A  felhalmozási  kiadások  1400/e  Ft  növekedése  a  könyvtár  és  közösségi  tér  felújítása

2013.évre  jutó költségéből  adódik, mely  előirányzat a tartalék terhére került elszámolásra.

Polgármester javasolja az előirányzat módosítás elfogadását, kéri, hogy a képviselő-testület

hozza meg határozatát.

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

és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

118/2013. (12.12.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  Balatonszőlős  Község

Önkormányzata költségvetési előirányzat módosítását megismerte, megtárgyalta és elfogadja.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi felhalmozási célú

pénzeszközátadás összegét 1400/e Ft-al növelje, tartalékok összegét 1400/e Ft-al csökkenti. 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a felhalmozási

kiadások  1400/e  Ft  növekedése  a  könyvtár  és  közösségi  tér  felújítása  2013.  évre   jutó

költségéből  adódik, mely  előirányzat a tartalék terhére került elszámolásra.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

Az előirányzat módosítását, a jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza

6.) Vegyes ügyek

- Falugondnoki beszámoló
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Mórocz László polgármester: Köszönti a falugondnokot, Bácsi Gergőt és felkéri, hogy tartsa

meg beszámolóját. 

Bácsi Gergő falugondnok:

A falugondnoki szolgálat továbbra is a megszokott  rend szerint működik. Idén is sok idős

vette igénybe a szolgálatot.

- Házi orvosi rendelésre szállítás , szakorvosi rendelésre szállítás,89 alkalom

- Gyógyszer kiváltás: 46 alkalom

- Bevásárlás: 25 alkalom

- Rendelőnkből vér szállítása  az SZTK laborba Balatonfüredre 11 alkalom

Idősek látogatása igény felmérés házkörüli munkák segítése. 

- Idén is elszállításra kerültek a lehullott falevelek és gallyak a Balatonfüredi komposzt telepre

( régi szeméttelep) hogy a lakosoknak ne keljen szennyezniük a levegőt és ezzel bosszúságot

okozniuk a szomszédjaiknak.

- Közterületek karban tartása fűnyírás sövényvágás. Vizes árkaink karban tartása, úgy vettem

észre hogy a falun végigmenő nagy betonos árok is tisztításra szorulna sok hordalék rakódott

le, véleményem szerint ez csak gépi munkával végezhető el.

-  Falu életében lezajló rendezvények szervezésében, lebonyolításában való aktív részvétel.

Ilyenek például: disznóvágás, idősek napja, falunap, mikulásozás, karácsonyi forraltborozás

és más kisebb nagyobb program.

-  Idén  is  sokat  kellet  segítenem  az  önkormányzat  működését  plakátok  hirdetmények

kihelyezésével, levelek kihordásával, Bankolással, hivatalos ügyek intézésével

- Ebben az évben is én végzem a faluban a síkosság mentesítési munkát. Sajnos a tavalyi év

folyamán a hótoló lapunk nem bírta a munkát és több alkatrésze elgörbült, tönkrement. Hogy

ne keljen új hótoló lapot vennünk a régit javítottuk fel,  erősítettük, alakítottuk át hogy bírja a

téli munkálatokat.

- 2013-ban is tudtam kérni a szóró anyagot, így megoldódott a téli útszórás is.
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A traktorunknak idén járt le a garanciája szerencsére műszakilag kifogástalan állapotban van

585 üzemóránál tart,  fel van készítve a téli munkára, sószórónk több évnyi  javítgatás után

megfelelően működik.

- A falugondnoki kisbusz idén is több szervizen eset át ahol kisebb nagyobb hibákat illetve

kötelezőszervizeket végezték el, hogy a busz mindig üzembiztosan rendelkezésre álljon.

Sajnos  így  is  látszik  rajta  az  idő  vasfoga,  több  apró  rozsdafolt  és  kopott  szakadt  kárpit

jellemzi, 203 ezer km-nél jár a busz és 2013-ban 10274 km futott. Nem csak a falugondnoki

szolgálat  keretében  remélem  a  beadott  falugondnoki  busz  pályázaton  nyerünk  és  együtt

örülhet a szép új buszunknak.

-  Fűnyíró  traktorunk  nincs  100%  állapotban.  Önindítója  rossz,  töltése  nincs,  vágási

magasságot nem lehet állítani,  illetve több kisebb apró alkatrész hiányzik róla. A tavaszra

ezeket megjavítjuk illetve hiányzó alkatrészeket pótoljuk.

- A 3 fűkaszánkból jelenleg 1 működőképes. Ez a koruknak illetve leginkább mindig változó

kezelőjük miatt van, akik nem megfelelően használják a gépeket.

Tavaszra ezeket is javítatjuk, használható állapotba hozzuk őket.

- Két tologatós fűnyírónk működőképes, egyiküket görbült tengely miatt szereltetni kellet a

nyáron. Sajnos kisebb hibák mindig vannak fűnyírószerkezetén ( szára eltörik, kereke kiesik

eltörik) Ezek az előzőleg említett okok, illetve minőségük miatt van.

-Lomb darálóink jó állapotban vannak, üzembiztosak. A benzinesre aktuális a késcsere, illetve

hasznos lenne hozzá egy puha növényzethez való adapter beszerzése. 

Munkámat próbálom mindig hatékonyan és eredményesen végezni bízom benne, hogy a falu

lakosságának megelégedésére szolgált.

Mórocz László polgármester: A polgármester megköszönte a beszámolót és a falugondnok

tevékenységét, kérdezi, hogy van-e hozzászólás, vélemény, kérdés.

 

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Mórocz László polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását.
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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:

119/2013. (12. 12.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Balatonszőlős  község

falugondnoki beszámolóját megismerte, megtárgyalta, a beszámolót elfogadja.

 

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

- Falugondnoki túlórák illetve síkosság mentesítés elszámolása 

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

1)  Tájékoztatja  a  képviselő-testületet,  hogy a  falugondnok 2013.  évben 62 óra túlmunkát

végzett. Javasolja a túlórák átlagbérrel történő kifizetését a falugondnok részére.

2) A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt évben és ez év tavaszán a

téli  időjárásból  és  a  hirtelen  lehullott  nagyobb  mennyiségű hóból  adódóan a falugondnok

feladatai nagyon megnövekedtek, a hó utakról és járdákról történő eltakarítását gépi erővel

egyedül ő végezte a teljes időszak alatt a községben ami főleg a késő esti, éjszakai és kora

hajnali órákra terjedt ki, kézi erővel közmunkások és önkéntesek segítették.

A  polgármester  javasolja,  hogy  a  téli  időszakra  a  síkosság  mentesítés  elvégzésére  a

munkaidőn  túli  időszakra  az  óránkénti  átlagbér  másfélszeresét  állapítsa  meg  a  képviselő

testület  a falugondnok részére,  tekintettel  arra, hogy a munkavégzés az éjszakai és a kora

hajnali időszakra tevődik.

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

határozatot hozta meg:
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120/2013.(12. 12.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bácsi Gergő falugondnok részére

2013. évben 62 óra túlmunkát állapít meg és a túlórák átlagbérrel történő kifizetését rendeli el

a falugondnok részére a 2013. évi költségvetés terhére.

Balatonszőlős  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

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

határozatot hozta meg:

121/2013.(12. 12.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bácsi Gergő falugondnok részére

2013. és 2014. évben a téli  időszakra a síkosság mentesítés  elvégzésére a munkaidőn túli

időszakra az óránkénti átlagbér másfélszeresét rendeli el kifizetni esetenként külön számfejtve

a 2013. és 2014. évi költségvetés terhére.

Balatonszőlős  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

- Balatonfüredi mentőállomás támogatása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
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A Balatonfüredi Mentőállomás kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy a Veszprém

Megyei Mentőszervezet 04-Alapítványa javára pénzadománnyal támogassa egy új újraélesztő

eszköz beszerzését.

A polgármester javasolja, hogy Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a  2013.  évi  költségvetés  terhére  20.000  Ft  összeget  adományozzon  vissza  nem térítendő

támogatás formájában újraélesztő eszköz beszerzésére a Veszprém Megyei Mentőszervezet

04-Alapítványa javára, továbbá, hogy a képviselő-testület  hatalmazza fel a polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

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:

122/2013. (12. 12.) határozatot:

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés terhére

20.000 Ft összeget adományoz vissza nem térítendő támogatás formájában újraélesztő eszköz

beszerzésére a Veszprém Megyei Mentőszervezet 04-Alapítványa javára.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

- A   kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak véleményezése  

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény  50.  §  (8)  bekezdése  alapján  a

Veszprém Megyei Kormányhivatal a 2014/2015 tanévre is meghatározza a nevelési-oktatási

intézmények felvételi körzetét, azonban a közzététel előtt kikéri minden érintett önkormányzat

véleményét. 
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Mint a T. Képviselő-testület  előtt  is  ismeretes,  a múlt  évben a Balatonfüredi  két  általános

iskola körzethatára az alábbiak szerint lett kialakítva.

A  Balatonfüredi  Radnóti  Miklós  Általános  Iskola  beiskolázási  körzete:  Alsóörs,

Balatonudvari, Csopak, Lovas, Örvényes, Paloznak és Tihany. 

Az  Eötvös Loránd Általános Iskola  beiskolázási körzete: Aszófő, Balatonszőlős, Dörgicse,

Pécsely és Vászoly. 

A  fent  hivatkozott  köznevelési  törvény  (7)  bekezdése  előírja,  hogy  a  kötelező  felvételt

biztosító  iskolába  való  utaztatásról  a  fenntartó  (KLIK  Balatonfüredi  Tankerülete)

gondoskodik.  Jelen  esetben  megállapodás  alapján  a  körzeten  kívülről  bejáró  tanulók

bérletköltségének  kiegyenlítését az önkormányzat vállalta.

A  Kormányhivatal  felé  azt  a  véleményt,  illetve  kérést  szeretnénk  megfogalmazni,  hogy

elfogadva  a  múlt  évben  kialakított  körzethatárokat,  vizsgálják  meg  és  támogassák  annak

lehetőségét, hogy a fent felsorolt települések - a lehetőségeken belül - mindkét iskola kötelező

beíratási körzetében szerepeljenek.  Ebben az esetben a tanulók utazási költségét az államnak

kellene finanszíroznia. 

Javaslatunk  kialakításához  kikértük  a  Radnóti  Miklós  Általános  Iskola  és  a,  valamint  az

Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatójának véleményét is, akik támogatták a javaslatot. A

2013/2014.  évre  vonatkozóan  is  megvan  az  átjárhatóság  a  két  iskola  között,  hiszen

mindegyikbe  járnak  olyan  tanulók,  akik  nem  a  kijelölt  körzethatár  szerinti  településről

érkeznek. 

Mindezek  alapján  javaslom,  hogy  a  Balatonfüredi  Eötvös  Loránd  Általános  Iskola  és  a

Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola beiskolázási körzetébe tartozzon Balatonszőlős

így  kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolaként  kerüljenek  kijelölésre  Balatonszőlős

község teljes közigazgatási területére. Továbbá javaslom, hogy a képviselő-testület bízza meg

a  polgármestert  a  Veszprém  Megyei  Kormányhivatal  Oktatási  Főosztályának  a  döntésről

történő értesítésével.

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:

15



123/2013. (12. 12.) határozatot:

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  azt kéri a Kormányhivataltól,

hogy  vizsgálja  felül  és  támogassa  a  kérést,  mely  szerint  a  balatonfüredi  Radnóti  Miklós

Általános  Iskola  és  az  Eötvös  Loránd  Általános  Iskola  a  2014/2015.  tanévtől  kezdődően

felvételi  körzethatárainak  egységesítésével  -  a  körzethatárokon  belüli  településekről  -

fogadhassa a nála jelentkező tanulókat. 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a Balatonfüredi

Eötvös  Loránd  Általános  Iskola  és  a  Balatonfüredi  Radnóti  Miklós  Általános  Iskola

beiskolázási  körzetébe  tartozzon  Balatonszőlős  így  kötelező  felvételt  biztosító  általános

iskolaként  kerüljenek  kijelölésre  Balatonszőlős  község  teljes  közigazgatási  területére.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert  a

Veszprém Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának a döntésről történő értesítésével.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

Kérdés, észrevétel, további hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 21:00 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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