
Balatonszőlős Község Önkormányzata

B A L A T O N S Z Ő L Ő S   

Szám: 101/49-16/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 22-én,
16:00  órai  kezdettel  megtartott  rendkívüli  képviselő-testületi  üléséről,  a  Balatonszőlősi
Faluháza Tanácstermében.

Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:

Mórocz László polgármester
Klepeisz Péter alpolgármester
Dallos Zoltán képviselő
Henn Sándor                                   képviselő

                      dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka            osztályvezető

Bácsi Bernadett képviselő igazoltan van 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 további pontokkal kéri kiegészíteni:
9. Pénzügyi munkatárs felvétele határozott időre Bácsi Zoltánné helyett
10. Új monitor vásárlása 
11.  A Pécselyi  Általános  Iskola és  Óvoda Gyermekeiért  Közalapítvány alapító  okiratának
módosítása
12. A Balatonszőlős Faluházért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
13. A Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása

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

Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.

Mórocz László  polgármester: Kéri, aki a napirenddel, annak módosításával és a tárgyalás
menetével egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és
a tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

42/2014. (05.22.) határozatot:

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

NAPIREND:

1. Kaleha Zsolttal  korábban megkötött  megállapodás alapján a Balatonszőlős 531/2 hrsz-ú
ingatlan értékesítése

Előadó: Mórocz László polgármester
2. Önkormányzati pince eladása

Előadó: Mórocz László polgármester
3. Súlykorlátozási rendelet

Előadó: Mórocz László polgármester
4. Lakossági szemétszállítási rendelet módosítása

Előadó: Mórocz László polgármester
5. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása

Előadó: Mórocz László polgármester
6. Aszófő csatlakozása a Balatonfüredi Többcélú Társulás belső ellenőrzéséhez 

Előadó: Mórocz László polgármester
7. Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója

Előadó: Mórocz László polgármester
8. Falunap illetve nyugdíjas nap megtárgyalása

Előadó: Mórocz László polgármester
9. Pénzügyi munkatárs felvétele határozott időre Bácsi Zoltánné helyett

Előadó: Mórocz László polgármester
10. Új monitor vásárlása 

Előadó: Mórocz László polgármester
11.  A Pécselyi  Általános  Iskola és  Óvoda Gyermekeiért  Közalapítvány alapító  okiratának
módosítása

Előadó: Mórocz László polgármester
12. A Balatonszőlős Faluházért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Előadó: Mórocz László polgármester
13. A Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása

Előadó: Mórocz László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Kaleha Zsolttal korábban megkötött megállapodás alapján a Balatonszőlős 531/2  
hrsz-ú ingatlan értékesítése

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.
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Kaleha Zsolt keresetet terjesztett elő a Veszprémi Járásbíróság előtt Varga Károlyné és az Ön-
kormányzat  ellen  a  korábban  Varga  Károlyné  tulajdonát  képező,  a  balatonszőlősi  ingat-
lan-nyilvántartásban 531/2 hrsz. alatt felvett, 2.023 m2 alapterületű „szőlő, rét” megnevezésű
zártkerti ingatlan vonatkozásában létrejött adásvételi szerződés hatálytalansága megállapítása,
továbbá annak megállapítása érdekében, hogy az Adásvételi Szerződés Kaleha Zsolt és Varga
Károlyné között jött létre. Az Önkormányzat vállalta, hogy amennyiben a későbbiekben érté-
kesíteni szeretné az Ingatlant, abban az esetben az Ingatlan vonatkozásában elővásárlási jogot
biztosít Kaleha Zsolt javára 1.580.000,- Ft összegű vételár ellenében. Fentiekre tekintettel Ka-
leha Zsolt a keresetétől eláll. 

A  polgármester  javasolja  az  531/2  hrsz.-ú  ingatlan  Kaleha  Zsolt  részére  történő  eladását
1.580.000 Ft vételáron.  Kéri  a Képviselő-testület  hozzájárulását a Kaleha Zsolttal  kötendő
megállapodás és adásvételi szerződés aláírásához.

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

43/2014. (05.22.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kaleha  Zsolttal  kötendő
megállapodás  tartalmát  megismerte,  megtárgyalta.  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a
polgármestert  a  megállapodás  aláírására,  egyben  hozzájárul  az  531/2  hrsz.-ú  ingatlan
eladásához 1.580.000 Ft vételáron.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

2. Önkormányzati pince eladása  

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.
Jelenleg 4.000.000 Ft pályázati pénzünk van még, amiből 2.000.000 Ft lehívás alatt van.
Támogattuk  a  balatonszőlősi  templom  felújítását  400.000  Ft-tal  és  a  Balatonszőlős
Faluházért  Alapítványt  2.000.000 Ft-tal.  Az önkormányzati  pince  megvásárlására  lenne
érdeklődő.
Klepeisz  Péter  alpolgármester:  Mindenképpen  el  kell  adni  a  pincét?  Nem  lehetne
máshonnan forrást szerezni?
Mórocz László Polgármester: Sajnos más megoldást nem látok jelenleg. Milyen irányárat
javasoltok?
Klepeisz Péter alpolgármester: Legyen 10.000.000 Ft az irányár, így alku esetén is jó
áron adhatjuk el a pincét.

3. Súlykorlátozási rendelet  

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.
A falu utcáit sok esetben használják nagy súlyú teherautók, amik tönkreteszik az aszfaltos
utakat.  Az  Önkormányzatnak  jelenleg  nincs  pénze  az  utak  felújítására,  ezért  javaslom
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súlykorlátozási  rendelet  megalkotását,  amely  a  342,  360,  434  és  649  hrsz.ú  területekre
terjedne ki.

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

44/2014. (05.22.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  falu  útjainak  védelmére
súlykorlátozási rendeletet alkot, amely a 342, 360, 434 és 649 hrsz.ú területekre terjed ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Rendelet tervezet

Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (     ) önkormányzati rendelete

a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási
engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

Balatonszőlős  Község Önkormányzata az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontja,  a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 3.§. (1) bekezdésének második mondata, 34.§
(2) bekezdése, "Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérő l szóló
20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet 2.§. (1), (2) bekezdése, mellékletének IX. fejezet 33.-34.
pontjai, valamint a közúti közlekedés részletes szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM
együttes  rendelet  14.§.  (1)  bek.  l)  pontja  alapján,  valamint  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (4)  d)  pontjában  kapott
felhatalmazás  alapján,  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 13. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Tárgyi hatály

1. §. (1) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed:
a) minden járműre, járműszerelvényre (továbbiakban: jármű) 
b.) minden járműre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja
c) a Súlykorlátozás - a táblán megjelölt 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel
(jármű  szerelvénnyel)  közlekedni  tilos  -  tábla  közúti  jelző  táblák  hatálya  alá  tartozó
útszakaszokra történő behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjére.

Személyi hatály

2.§. (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járműtulajdonosra és üzemeltetőre, aki
Balatonszőlős község közigazgatási területén, önkormányzati tulajdonú útra hajt be.
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Területi hatály

3.§. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed mindenkire, aki az 1. § hatálya alá tartozó járművel
Balatonszőlős község közigazgatási területén önkormányzati utakon közlekedik.
(2) Az 1. sz. mellékletben megjelölt önkormányzati  utakon a tilalmat a Súlykorlátozás – a
táblán megjelölt  7,5 tonnánál  nagyobb össztömegű járművel  közlekedni  tilos  -  tábla  jelzi,
melyet a KRESZ szabályai szerint kell kihelyezni.
4.§. (1) A Rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladat ellátásának idejére:
a) a fegyveres erők, a rendőrség, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a büntetés-végrehajtás, a
tűz-, polgári és katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezete által
üzemben tartott,
b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző,
c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,
d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési
hulladékok kezeléséhez,  köztisztasági  tevékenységhez,  valamint  közüzemi  hibaelhárításhoz
használt),
e) az út-, vasút- vagy közműépítést, illetve az út, vasút vagy közműfenntartást, javítást vagy
tisztítást végző,
f) a külön jogszabályban meghatározott postai szolgáltatást végző tehergépkocsira.

Az önkormányzati tulajdonú utakon lévő közlekedés szabályairól

4/A. § (1) Súlykorlátozással érintett önkormányzati utak jegyzéke 1. sz. mellékletben található
(2) Önkormányzati útra ideiglenes forgalomkorlátozást, forgalmi rend változást a Képviselő-
testület  felhatalmazásával  a  Polgármester  jogosult  elrendelni,  melyről  a  helyi  lakosságot,
rendőrséget,  a  helyben  szokásos  módon,  továbbá  minden  érintetett  Balatonszőlős  község
hivatalos honlapján kötelező tájékoztatni. 

A behajtási engedély kiadása

5.§. (1) A Képviselő–testület a behajtási engedélyek kiadására és használatuk jogosultságának
felülvizsgálatára,  az  engedélyek  esetleges  visszavonására  vonatkozó  hatáskört  a
Polgármesterre ruházza át és ő gyakorolja az e rendeletben meghatározottak szerint.
(2) Az engedély tartalmazza, hogy
a) mely járműre vonatkozik (forgalmi rendszámmal, ill. más azonosításra alkalmas módon),
b) a forgalmi engedélyben üzembentartóként,(tulajdonosként)  feltüntetett  személy nevét és
lakóhelyét (székhelyét),
c) az engedély a Rendelet mely §-a, bekezdése, illetőleg pontja szerint került kiadásra,
d) az engedély érvényességi idejét,
f) a súlykorlátozással érintett út, útszakasz meghatározását, amelyre az engedély érvényes,

A behajtási engedély kiadásának feltételei
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6. §.(1) Az engedély kiadása iránti kérelmet egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság
feltételeinek  egyidejű  igazolásával  a  jármű  üzembentartója,  (tulajdonosa),  valamint  az
utóbbiak képviseletében eljáró személy nyújthat be. (A továbbiakban: kérelmező)
(2)  Engedély  egy  adott  járműre  adható  ki  a  Rendelet  által  előírt  feltételek  fennállásának
megfelelő  igazolása  esetén.  Amennyiben  egy  kérelmező  több  járműre  vonatkozóan  kíván
benyújtani engedély kiadása iránti kérelmet, úgy a kiadás feltételeinek fennállását mindegyik
gépjárműre  vonatkozóan  külön  kell  igazolnia.  Megfelelő  igazolás  esetén  minden  járműre
külön engedélyt kell kiadni.
 (3) Az engedély kiadásának együttes feltétele a meghatározott napon történő egyszeri be és
kihajtásra történő engedély (továbbiakban: eseti behajtási engedély) esetében:
a)  a járművel  a  kérelemben megjelölt  ingatlanhoz,  vagy onnan árut  szállítanak,  és  az áru
szállítása, be- és kirakodása másként nem oldható meg és
b) a kérelemben megjelölt ingatlan kizárólag adott önkormányzati úton közelíthet meg
(4)  A  (3)  bekezdésben  meghatározott  feltételek  fennállását  a  kérelmezőnek  kérelme
benyújtásakor megfelelően igazolnia kell.
(5) A (4) bekezdés szerinti igazolás akkor megfelelő, ha a kérelmező az eredeti okiratokat a
kérelem  benyújtásakor  az  ügyben  eljáró  ügyintézőnek  bemutatja,  vagy  a  kérelemhez  az
eredeti okiratok hitelesített másolatát mellékeli.

A behajtási engedély megváltása

7. §. (1) Az engedély kiadása iránti  kérelemben pontosan meg kell  jelölni azt  a behajtási
tilalom hatálya alá tartozó utat, útszakaszt, valamint azt az ingatlant, amelyre vonatkozóan a
kérelmező az engedély kiadását igényli.
(2)  Az ingatlan  pontos  meghatározásához  szükség van a  helyrajzi  szám,  vagy a házszám
megadására.
(3)  Amennyiben  az  adott  helyrajzi  számon/házszámon  nyilvántartott  ingatlanra  a
megközelítési lehetőségek számából adódóan több, a 3. §-ban foglalt súlykorlátozási tilalom
vonatkozik,  a kérelemben pontosan meg kell  jelölni, hogy az adott  ingatlan tekintetében a
kérelmez mely súlykorlátozási tilalommal érintett útszakaszra igényli az engedély kiadását.
(4)  A  kérelemben  fel  kell  tüntetni  a  jármű  hatósági  jelzését  (forgalmi  rendszámát).
Amennyiben a járművet a vonatkozó jogszabályok szerint nem kell ellátni hatósági jelzéssel,
úgy azt más azonításra alkalmas módon kell meghatározni. Meg kell adni továbbá, a járműnek
a  megengedett  legnagyobb  össztömegét,  valamint  azt,  hogy  a  jármű  közúti  közlekedés
szabályairól  szóló  1/1975.  (II.  5.)  KPM-BM együttes  rendelet  1.  számú  függelékének  II.
számú, a közúti járművekkel kapcsolatos fogalomtára szerint mely jármű kategóriába tartozik.

A behajtási engedély érvényességi ideje

8. §. (1) Az engedély formái:
a) eseti behajtási engedély esetén meghatározott napon történő be- és kihajtásra 
b.) ideiglenes behajtási engedély napon túli időtartamra, ideiglenes jelleggel szóló behajtási
engedély 
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c.) állandó behajtási engedély ( ott lakók, tulajdonosok, dolgozók, szolgáltatók, Közterület-
felügyelet,  jogszabályban  meghatározottak)  egyedi  mérlegelés  alapján,  a  többi  hatályos
önkormányzati rendelet figyelembe vételével.
(2) Az engedély érvényét veszti, ha a 6.§ (3) bekezdésben foglalt kiadási feltétel érvényessége
megszűnik. 

Az engedély díja

8/A. §. (1) A behajtási engedély díja az adott időszak és gépjármű össztömege alapján az
alábbiak szerint kerül megállapításra:
a,.)  7,5  tonna  feletti  össztömegű  gépjármű  esetén  1  napra  60.000,-Ft/nap/gépjármű  vagy
6.000,- Ft/forduló/gépjármű.
 (2) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól azon jármű tulajdonosa/üzembetartója akinek
Balatonszőlős  község közigazgatási  területén  lévő telephelye  kizárólag  a  súlykorlátozással
érintett önkormányzati tulajdonú utakon közelíthető meg, valamint kérelemre méltányosság
gyakorolható.
(3)  A  díj  mértékét  évenként  a  költségvetési  rendelet  elfogadásakor  vizsgálja  felül  az
Önkormányzat.
(4)  A  behajtási  engedély  díját  a  Polgármesteri  Hivatal  házipénztárába  kell  befizetni.  Az
engedély kiadásának feltétele a kiszabott díj megfizetésének igazolása.

A behajtási engedély felülvizsgálata és visszavonása

9.  §.  (1)  Az  engedély  ellenőrzésére  jogosult  szervek  (rendőrség,  közterület-felügyelet)
kezdeményezésére a Polgármester az érvényes engedélyt felülvizsgálhatja, és amennyiben az
indokolt visszavonhatja.

A behajtási engedély használata

10. §. (1) Az engedély csak az abban meghatározott járművel való behajtásra használható fel,
más járműre nem érvényes. Az eseti behajtási engedélyt a gépjármű vezetőjének jól látható
helyen (pl: a szélvédő n) kell elhelyeznie.
(2) Az engedélyről bármilyen formában készített másolat nem használható fel.
(3) A 6.  §.  (3) bekezdése alapján kiadott  engedély csak a ki-  és berakodáshoz feltétlenül
szükséges ideig, a (4) pont alapján kiadott engedély csak az indokolható legrövidebb ideig
jogosítja  fel  a  jármű  használóját  a  járművel  a  súlykorlátozással  érintett  területre  történő
behajtásra.

A behajtási engedély összegének felhasználása

11. §.  (1) A behajtási  engedélyre  vonatkozóan befizetett  összeget  a Polgármesteri  Hivatal
elkülönített számlán kezeli. Az Önkormányzat az éves költségvetésének elfogadásakor dönt a
számlán lévő összeg útberuházási célú felhasználásáról.
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Jogkövetkezmények

12. §. (1) E rendeletben meghatározott  szabályok megtartását a rendőrség és a közterület-
felügyelet ellenőrzi.
(2) E rendeletben foglalt szabályozás megsértése esetén a KRESZ irányadó szabályai alapján
kell szankcionálni.

Záró rendelkezések

13. §. (1) A rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

 Mórocz László                                                        dr. Tárnoki Richárd
                          polgármester                                                                   jegyző    

Kihirdetve: Balatonszőlős, 2014. május     .

                          
                                                 dr. Tárnoki Richárd
        jegyző

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  4  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási
engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről

4. Lakossági szemétszállítási rendelet módosítása  

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2014. február 2-én kelt körlevelében a hulladékszállítási
rendeletekkel  kapcsolatos  jogszabályi  hiányosságokra  hívta  fel  a  helyi  önkormányzatok
jegyzőinek figyelmét. 
A  Kormányhivatal  felhívása  alapján  szükségessé  vált  az  5/2013.  (VI.  13.)  számú
önkormányzati  rendelet  felülvizsgálata,  amelynek  alapján  javaslom a  meghívóhoz  csatolt,
módosított rendelet elfogadását, egyben a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezését.

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:
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45/2014. (05.22.) határozat

Balatonszőlős  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  lakossági  szemétszállításra
vonatkozó  rendelet  módosított  szövegét  megismerte,  megtárgyalta  és  annak  elfogadása
mellett döntött.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Rendelet tervezet
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014.(             ) önkormányzati rendelete
a lakossági szemétszállítási díjakról

Balatonszőlős Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ában, valamint a Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (4)  d)  pontjában  kapott
felhatalmazás  alapján,  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX.
törvény 13. §19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya

1. § (1)  A  hulladékkezelési  közszolgáltatás  az  ingatlanon  összegyűjtött  települési  szilárd
hulladék  (a  továbbiakban:  hulladék)  rendszeres  elszállítására  terjed  ki.
(2)  A  rendelet  területi  hatálya  Balatonszőlős  község  közigazgatási  területe.
(3)  A  rendelet  területi  hatálya  kiterjed  valamennyi  ingatlan  tulajdonosára,  birtokosára  és
használójára (a továbbiakban együtt:  ingatlanhasználó) ideértve azt az esetet  is,  amikor  az
ingatlan tulajdonosa egyben a hulladék termelője, birtokosa.
(4) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony
hulladékra és velük összefüggő tevékenységre.

A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása

2. § (1) Balatonszőlős Község Önkormányzata a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátását megbízott Közszolgáltató útján biztosítja. 
(2)  A  hulladék  kezelését,  azaz  összegyűjtését,  elszállítását,  ártalommentes  elhelyezését,
valamint  a szolgáltatás  folyamatosságának biztosítását  Balatonszőlős  Község közigazgatási
területén  a  Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  (továbbiakban:
Közszolgáltató) végzi és biztosítja.
(3) Az ingatlanhasználó, amennyiben közterületen közterület-használati hozzájárulás alapján
olyan  árusító,  szolgáltató  vagy  egyéb  tevékenységet  folytat,  vagy  kíván  folytatni,  
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amely  a  közszolgáltatás  hatálya  alá  tartozó  hulladék  keletkezésével  jár,  köteles  azt  a
Közszolgáltatónak  bejelenteni,  és  a  közterületen  végzendő  tevékenység  időtartamára  a
hulladék kezelésére szerződést kötni.

Adatkezelésre vonatkozó szabályok

3.§ (1) A rendelet  alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a
Közszolgáltató  nyilvántartást  vezet  az  azonosításához  szükséges  adatok  feltüntetésével.
(2) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Ht. 38. § (3)
bekezdésében  meghatározott  személyes  adatai  és  –  amennyiben  az  nem  azonos  a
közszolgáltatás  igénybevételének  helyével  –  a  számlázási  címet  köteles  a  Közszolgáltató
felhívására,  valamint a személyes adatainak változását követően 8 napon belül bejelenteni.
(3)  A  közszolgáltatási  szerződés  megkötéséhez  a  gazdálkodó  szervezet  a  közszolgáltatást
igénybe  vevő  nevét,  adó  számát,  cégbírósági  bejegyzés  számát,  a  közszolgáltatási
igénybevételének helyét, valamint a számlázási és postázási címet köteles a Közszolgáltató
rendelkezésére bocsátani.
(4) A Közszolgáltató a személyes adata kezelése során köteles az információs önrendelkezési
jogról  és  az  információszabadságáról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  rendelkezéseinek
megfelelően eljárni. 
(5)  A (4) bekezdés  alkalmazásában a Közszolgáltató  köteles  megteremteni  az adatkezelés
személyi  és  tárgyi  feltételeit,  köteles  gondoskodni  az  adatok  biztonságáról,  és  köteles
meghatározni  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  az  adat-  és  titokvédelmi  szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.

4. § (1)  Az  adatkezelés  célja  a  közszolgáltatással  összefüggően  az  ingatlanhasználó
személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas
adatbázis létrehozása és működtetése.
(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatai - az adatok tárolása kivételével – a
szerződéses  viszony  létrejöttétől  annak  megszűnéséig,  díjhátralék  esetén  a  tartozás
fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat
köteles megsemmisíteni.
  (3) A Közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra
jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek nem adhatja ki.

5. § Balatonszőlős Község Önkormányzata a közszolgáltatással kapcsolatos díjkedvezmény
megállapításának, nyilvántartásának, valamint a díjkedvezmény érvényesítésének érdekében a
Közszolgáltató  részére  történő  továbbítása  körében  jogosult  a  Ht.  38.  (3)  bekezdésében
meghatározott személyes adatok, valamint a kedvezmény megállapításához szükséges adatok
kezelésére.

II. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
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6.§ A hulladékszállítás heti 1 alkalommal történik.

7.§ (1) A szolgáltatásra a Közszolgáltató az ingatlanhasználókkal egyedileg  köt  szerződést.
Minden  lakó  vagy  nyaraló  egységre  az  ingatlanhasználó  köteles  minimum  50  liter
hulladékmennyiség elszállítására szerződést kötni.
(2)  Minden  lakó  vagy  nyaraló  egység  ingatlanhasználója  köteles  a  szerződött
hulladékmennyiségnek  megfelelő  méretű  szabványos  hulladékgyűjtő  edényt  (kukát)  saját
költségén beszerezni, használni.
(3) Gazdálkodó  szervezetnek  a  termelési  hulladékot  elkülönítetten  kell  gyűjtenie.  A
termelési  hulladékra  a  termelési  hulladékkal  kapcsolatos  tevékenységek  végzéséről  szóló
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
(4)  A  nem  természetes  személy  ingatlanhasználó,  azaz  a  jogi  személy,  illetve  a  jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
részét  képező  vegyes  hulladékot,  amely  az  érintett  ingatlan  területén  az  elkülönített
hulladékgyűjtésből visszamarad, a közszolgáltatónak köteles átadni.

8.§ (1)A közszolgáltatási díjat az állandó lakos ingatlanhasználók negyedévente, az ingatlant
nyaralóként  használók  pedig  évente  két  alkalommal  kötelesek  a  Közszolgáltató  által
kibocsátott számlában szereplő határidőben kiegyenlíteni. 
(2) Az ingatlant nyaralóként használóknál keletkezett hulladékot a Közszolgáltató április 15.
és október 15. között szállítja el heti egyszeri gyakorisággal.
(3)   A  lakóegység  (nyaraló)  használaton  kívülisége  esetén,  amennyiben  az
ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet a hulladékszállítási
díj  megfizetése  alól,  ha az  adott  időszakra  vonatkozó,  a  szolgáltató  által  leolvasottan  „0”
fogyasztást  igazoló közüzemi  elszámoló számla {víz (m3)  vagy villany (kWh)} másolatát
utólag,  a  tárgyévben  megküldi,  vagy  ha  a  jegyző  igazolja  ingatlanának  használaton
kívüliségét.  A  Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  a  tárgyévre  vonatkozó
mentességi kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el.

9.§ Fizetési késedelem esetén a szolgáltató törvényes mértékű késedelmi kamat, valamint a
fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

10. § (1)  Az  ingatlanhasználók  a  közszolgáltatásért  a  Közszolgáltató  által  utólag
negyedévente  megküldött  számla  alapján  kötelesek  a  közszolgáltatási  díjat  fizetni.
(2)    A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a
hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az
ingatlannak  a  használóját  terheli,  akinek  az  ingatlanán  a  hulladék  található.  
(3)    Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező vagy birtokába került hulladékot az
e  rendeletben  meghatározott  módon  vagy  helyen  gyűjteni,  továbbá  hasznosításáról  vagy
ártalmatlanításról  gondoskodni.  Ezen  kötelezettség  teljesítése  során  az  ingatlanhasználó
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köteles:
a)    az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani,
b)    a hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való
átvételig  gyűjteni,  illetve  tárolni,  ennek  során  megfelelő  gondossággal  eljárni  annak
érdekében,  hogy  a  hulladék  mások  életét,  testi  épségét,  egészségét  és  jó  közérzetét  ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet és a közbiztonságot ne zavarja,
c)    az  ingatlanán  keletkező  hulladék  kezelésére  az  önkormányzat  által  szervezett
közfoglalkoztatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított
szolgáltatónak átadni, és a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.
(4) Az ingatlanhasználó köteles bejelenteni, ha a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. E tényt a keletkezését követő 8 napon belül
az  ingatlanhasználók,  a  gazdálkodó  szervezetek  a  Közszolgáltatónak  írásban  kötelesek
bejelenteni.  A korábbi  használót  a  díjfizetési  kötelezettség  a  bejelentés  hónapjának utolsó
napjáig terheli.  A bejelentés megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlanhasználó
köteles megfizetni. 
(5) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett  ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem
vonhatja ki magát arra való hivatkozással, hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában
nem, illetve csak részben veszi igénybe.

11.  § (1)  Az  ingatlanhasználó  a  gyűjtőedényeket  az  ingatlana  területén  belül  köteles
elhelyezni.
(2)  Az  ingatlanhasználó  köteles  a  gyűjtőedényeket  a  hulladék  elszállítása  céljából  a
Közszolgáltató  által  megjelölt  időpontban,  a  közterületen  a  begyűjtést  végző  gépjárművel
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási
napot megelőző napon 18 órától, a szállítás napján 18 óráig lehet kihelyezni a közterületre.
(3)  A  hulladék  elszállítása  céljából  kihelyezett  gyűjtőedény  fedelének  –  a  közterület
szennyezésének  elkerülése  érdekében  –  lecsukott  állapotban  kell  lenni.  A  hulladékot  a
gyűjtőedényben  úgy  kell  elhelyezni,  hogy  az-az  edény  mozgatásakor  és  ürítésekor  ne
szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(4)  A  kihelyezett  gyűjtőedény  nem  akadályozhatja  a  jármű  és  gyalogos  forgalmat  és
elhelyezése  egyébként  sem  járhat  baleset  vagy  károkozás  veszélyének  előidézésével.

12. § (1) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes,  robbanó vagy olyan hulladékot rakni,
amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét  veszélyezteti,
vagy  begyűjtése  során  a  gépkocsi  műszaki  berendezésében  rongálódást  idézhet  elő,
ártalmatlanítása/hasznosítása  során  veszélyezteti  a  környezetet,  vagy  az
ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.
(2)  A  gyűjtőedény  folyamatos  tisztántartása  az  ingatlan  tulajdonosának  a  feladata.  A
gyűjtőedényt az ingatlanhasználónak szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki
kell tisztítani és fertőtleníteni.
(3)  Tilos  a  gyűjtőedény  környékét  megközelítési  útvonalát  tárgyak  elhelyezésével  vagy
parkoló gépjárművel  oly módon elzárni,  amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult
módon történő ürítését akadályozza.
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13. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2)  A  rendelet  hatályba  lépésének  napján  hatályát  veszti  Balatonszőlős  Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 5/2013 (VI.
13.) önkormányzati rendelete.
(2)  E  rendelet  a  belső  piaci  szolgáltatásokról  szóló,  az  Európai  Parlament  és  a  Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 Mórocz László                                                        dr. Tárnoki Richárd
                          polgármester                                                                   jegyző    

Kihirdetve: Balatonszőlős, 2014. május .

                          
                                                 dr. Tárnoki Richárd
    jegyző

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  4  igen  szavazattal  0  nem
szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a lakossági szemétszállítási díjakról

5. Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása  

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A civil szervezetek támogatására minden évben pályázatot ír ki az Önkormányzat a civil szer-
vezetek támogatási rendjéről szóló 3/2012 (VI. 20.) önkormányzati rendeletben foglalt feltéte-
lekkel. Javaslom, hogy a pályázat benyújtási határideje az idei évben 2014. június 15. legyen.

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

46/2014. (05.22.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi  civil  szervezetek
támogatására pályázatot ír ki  a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 3/2012 (VI. 20.)
önkormányzati  rendeletben foglalt  feltételekkel.  A pályázat  benyújtásának határideje 2014.
június 15.

Határidő: 2014. június 15.
Felelős: Mórocz László polgármester
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6. Aszófő csatlakozása a Balatonfüredi Többcélú Társulás belső ellenőrzéséhez  

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Társult Önkormányzatok a Társulási Megállapodást közös akarattal legutóbb 2014. január
31. napjával módosították. 

A Társulási Megállapodás 12. pontjában meghatározott feladatok között szerepel a 

„12.4.Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 70. és 152. §-ai alapján ellátandó
belső ellenőrzés, államháztartás igazgatása, ellenőrzése

(kormányzati funkció :011210)

Balatonakali,  Balatoncsicsó,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,  Balatonszőlős,
Balatonudvari,  Csopak,  Dörgicse,  Lovas,  Monoszló,  Óbudavár,  Örvényes,  Paloznak,
Pécsely,  Szentantalfa,  Szentjakabfa,  Tagyon,  Tihany,  Vászoly,  Zánka  önkormányzat
területén”

Aszófő  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  17/2014-  (III.5.)  számú
határozatával döntött arról, hogy csatlakozik a belső ellenőrzési feladatellátáshoz.

A Társulási Tanács 2014. április 28-i ülésén egyetértett azzal, hogy a Társulási Megállapodás
kerüljön módosításra és Aszófő Község Önkormányzatának csatlakozását a belső ellenőrzési
feladatellátáshoz  építsük  be.  Azonban  –  figyelemmel  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Mötv)  IV. fejezete  87-95. §-aiban
meghatározott rendelkezésekre – a módosításhoz valamennyi tag egyetértése szükséges.

A polgármester javasolja, hogy Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hagyja  jóvá  Aszófő  Község  Önkormányzatának  csatlakozását  a  belső  ellenőrzési
feladatellátáshoz. 

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

47/2014. (05.22.) határozat

Balatonszőlős  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  egyetért  azzal,  hogy Aszófő
Község  Önkormányzata  csatlakozzon  a  Balatonfüredi  Többcélú  Tárulás  Társulási
Megállapodásának  12.4.  pontjában meghatározott  belső  ellenőrzési  feladatellátáshoz  2014.
július 1. napjától.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel módosított Társulási Megállapodást aláírja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

7. Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ beszámolója  

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

A  Balatonfüredi  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ  2013.  évi  tevékenységéről  Váradi
Gézáné intézményvezető elkészítette a beszámolót, melyet valamennyien megismerhettünk.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a beszámolót fogadja el.
(A beszámolót jelen jegyzőkönyv 4. számú melléklete tartalmazza)

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

48/2014. (05.22.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi  Szociális
Alapszolgáltatási  Központ által  készített,  a szociális  és gyermekjóléti  alapellátás 2013. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

8. Falunap illetve nyugdíjas nap megtárgyalása  

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A falunap július 11-13. között lesz. Álláspontom szerint nem szükséges felállítanunk a sátrat,
a színpad fölé kell árnyékolást megoldanunk. A fellépőre vonatkozóan egyenlőre nem érke-
zett sok ajánlat. Remélem, hogy alacsony költségvetés mellett meg tudjuk oldani a lebonyolí-
tást.

A nyugdíjas nap június 7-én lesz, szeretnénk műsort szervezni a nyugdíjasoknak és vacsora is
lesz.

9. Pénzügyi munkatárs felvétele határozott időre Bácsi Zoltánné helyett  

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Bácsi Zoltánné 2014 októberében nyugdíjba fog vonulni, azonban a felmentési  ideje és az
időarányos szabadságának kivétele miatt várhatóan július közepétől már nem fog dolgozni. A
státusza csak októberben szabadul fel, ezért csak határozott idejű megbízási jogviszonyt köt-
hetünk valakivel addig. Javaslom, hogy a pénzügyi feladatok ellátására Nagy Zsuzsanna bala-
tonszőlősi lakost bízzuk meg, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik ennek elvégzéséhez.
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A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

49/2014. (05.22.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  megbízási
szerződés  Nagy  Zsuzsannával  történő  megkötéséhez  Balatonszőlős  község  pénzügyi
feladatainak ellátására határozott időre, a 2014. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

10. Új monitor vásárlása  

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A település pénzügyi ügyviteléhez szükséges számítástechnikai programok olyan terjedelmű-
ek, hogy azok megjelenítése normál méretű monitoron nem lehetséges, ezért szükséges lenne
beszereznünk egy szélesebb átmérőjű monitort az egyszerű munkavégzés biztosításához.

Klepeisz Péter alpolgármester: Olyan monitort vegyünk, amit a Közös hivatal informatikusa
is leellenőrzött, hogy biztosan alkalmas legyen a programhoz.

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

50/2014. (05.22.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul  új  monitor
beszerzéséhez  a  pénzügyi  feladatok  ellátásának  megkönnyítése  érdekében  a  2014.  évi
költségvetés tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

11. A Pécselyi Általános Iskola és Óvoda Gyermekeiért Közalapítvány alapító okira  -  
tának módosítása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A  megváltozott  jogszabályi  környezetre  tekintettel  a  Pécselyi  Általános  Iskola  és  Óvoda
Gyermekeiért  Közalapítvány  alapító  okiratát  2014.  május  31-ig  módosítani  szükséges,  a
módosítást  a Sindler  Ügyvédi  Iroda elvégezte,  a módosított  alapító  okiratot  megküldte.  A
polgármester kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a módosított alapító okirat aláírására.
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A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

51/2014. (05. 22.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécselyi Általános Iskola és
Óvoda Gyermekeiért Közalapítvány módosított alapító okiratát megismerte, megtárgyalta, az
abban foglalt módosításokkal egyetért. Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

12.  A Balatonszőlős Faluházért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A megváltozott jogszabályi környezetre tekintettel a Balatonszőlős Faluházért Közalapítvány
alapító  okiratát  2014.  május  31-ig módosítani  szükséges,  a  módosítást  a  Sindler  Ügyvédi
Iroda elvégezte, a módosított alapító okiratot megküldte. A polgármester kéri a Képviselő-
testület felhatalmazását a módosított alapító okirat aláírására.

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

52/2014. (05. 22.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Balatonszőlős  Faluházért
Közalapítvány  módosított  alapító  okiratát  megismerte,  megtárgyalta,  az  abban  foglalt
módosításokkal  egyetért.  Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat aláírására.

Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal

13. A Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása  

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 24-én megtartott
nyilvános ülésén annak valamennyi tagja jelen volt és részt vett, azonban Henn Sándor képvi-
selőtársunk késedelmes – a napirendi pontok ismertetése közbeni – érkezése következtében
sajnálatos módon a jelenléti ívet elmulasztotta aláírni. A Kormányhivatal 2014. május 15-én
kelt,  VEB/004/920/2014. számú javaslatában az Mötv. rendelkezéseinek megtartására hívta
fel figyelmünket a jelenléti ív hiányosságára tekintettel.

17



A polgármester javasolja a Kormányhivatal VEB/004/920/2014. számú javaslatában foglaltak
elfogadását.

A Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett  az alábbi
határozatot hozta meg:

53/2014. (05. 22.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei
Kormányhivatal  Törvényességi  Felügyeletei  Főosztályának  VEB/004/920/2014.  számú
javaslatában foglaltakat megismerte, megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért, ezért annak
elfogadása mellett döntött.
Felelős: Mórocz László polgármester
Határidő: azonnal
További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 17:30 órakor bezárta.

      
                                                             k. m. f.

Mórocz László dr. Tárnoki Richárd
 polgármester           jegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka
            osztályvezető
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