
 Jegyzőkönyv 
 
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 19-én, 
17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza 
Tanácstermében. 
 
Jelen vannak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai részéről: 

Mórocz László   polgármester 
Klepeisz Péter    alpolgármester 
ifj. Dallos Zoltán   képviselő 
 

B./ Tanácskozási joggal: 
Jurics Tamás     körjegyző 

 
Bácsi Bernadett és Henn Sándor képviselők igazoltan voltak távol. 
 
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a rendkívüli ülés 
összehívására két okból került sor. Az egyik, a Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány 
tisztújításának sürgőssége, a másik a közvilágítás korszerűsítése kapcsán meghozandó határozat 
megtárgyalása. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 3 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 

1/2010. ( I. 19.) Kt. határozat 
 
 
Napirend: 
 
1.) A Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány tisztújításának megtárgyalása 

Előadó: Mórocz László polgármester 
2.) A közvilágítás korszerűsítésének megtárgyalása. 

Előadó: Jurics Tamás körjegyző 
 
 
1.) A Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány tisztújításának megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Balatonszőlősi 
Faluházért Közalapítvány kuratóriumának tisztújítása vált szükségessé, mivel a kuratóriumi 
tagok közül Rácz Béla elhunyt, a többi kuratóriumi tag pedig írásban lemondott. Szintén elhunyt, 
az ellenőrző bizottsági tagok közül id. Bányai Lajos, a másik két tag pedig szintén írásban 
lemondott. Az közalapítvány alapítója az Önkormányzat, ezért megkeresett néhány 
balatonszőlősi lakost, akik a közügyek iránt elkötelezetek, hogy vállalják-e a tisztséget a 
közalapítványban. A megbeszélése alapján, a kuratórium elnökének Tóthné Kovács Alízt, 
tagoknak pedig Bereczky Gézát, Vörös Orsolyát, az ifjabbik Ulrich Bélát és Hesszné Tóth 
Veronikát javasolja. A közalapítvány ellenőrző bizottságába elnöknek Hessz Tibort, tagoknak az 
idősebbik Ulrich Bélát és Kovács Sándort javasolja. Néhány apróbb változtatásra is szükség 
lenne az alapító okiratban, ezért javasolja, hogy a Közalapítvány alapító okiratának módosítását, 
az előterjesztésben foglaltakna megfelelően fogadja el a Képviselő-testület. 
(1. sz. melléklet) 
 
 



A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat 
és 0 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot: 
 

2/2011. ( I. 19.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását 
elfogadja, kiadja. 
Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt példánya, jelen határozat 
mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
A Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe 

foglalt példányát, jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartartalmazza. 
 
 
2.) A közvilágítás korszerűsítésének megtárgyalása. 
 
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a december 14-i testületi 
ülésen elfogadott 159/2010. (XII.14.) Kt. számú határozattal jóváhagyott közvilágítás 
korszerűsítés megvalósulásához szükség van, egy az előterjesztésben szereplő határozat 
meghozatalára. 
(3. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy fogadja el a tervezetet a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

3/2011. ( I. 19.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülésén 
döntést hozott, a település közvilágítás korszerűsítésének megvalósításáról 
LED-es technológiával. 
Az Önkormányzat, a beruházás havi törlesztő részleteit, a korszerűsítés 
következtében keletező energia- és karbantartási költségek megtakarításából 
fedezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 17:45 órakor bezárta. 
 

k. m. f 
 
 
  Mórocz László     Jurics Tamás 
  polgármester        körjegyző 


