
Jegyzőkönyv 
 
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án, 
18:00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. 
 
Jelen vannak: 
 
A./ Képviselő-testület tagjai részéről: 

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

B./ Tanácskozási joggal: 
Jurics Tamás     körjegyző 

 
C./ Meghívottak: 
  Ulrich Béla elnök   Balatonszőlős SE 
 
Bácsi Bernadett képviselő előre jelezte távolmaradását. 
 
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a 
Képviselő-testület határozatképes, majd a napirendre a kiadott meghívóban 
(1. sz. melléklet) 
foglaltak szerint tett javaslatot, azzal az eltéréssel, hogy egy sürgős átmeneti segély kérelem 
miatt javasolja zárt ülés megtartását is. 
 
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 4 igen 
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta: 
 
 

39/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 
Napirend: 
 
1./ Beszámoló a Balatonszőlős Sport Egyesület 2010. évi tevékenységéről 

Előadó: Ulrich Béla elnök 
2./ A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás beszámolójának megtárgyalása 

Előadó: Mórocz László polgármester 
3./ Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetési beszámolójának 
megtárgyalása 

Előadó: Jurics Tamás körjegyző 
4./ Balatonszőlős Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása 

Előadó: Mórocz László polgármester 
5./ Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

a) Balatonfüredi Gyermekjóléti Szolgálat 
b) Önkormányzat 

Előadó: Jurics Tamás körjegyző 
6./ Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálatának megtárgyalása 

Előadó: Jurics Tamás körjegyző 
7./ Rendezési terv módosításának megtárgyalása 

Előadó: Mórocz László polgármester 
8./ Vegyes ügyek 

Előadó: Mórocz László polgármester 
 
 



Napirend a zárt ülésre: 
 
1./ Segélyezési kérelem megtárgyalása 

Előadó: Mórocz László polgármester 
 

Napirend tárgyalása 
 
1./ Beszámoló a Balatonszőlős Sport Egyesület 2010. évi tevékenységéről 
 
Mórocz László polgármester: Felkéri Ulrich Bélát, hogy ismertesse a beszámolót. 
 
Ulrich Béla elnök Balatonszőlős SE: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(2. sz. melléklet) 
A beszámolót kiegészíti azzal, hogy a női labdarúgó csapatnak megítélt 100.000 Ft támogatást, 
az utazási költségek finanszírozására fordította az egyesület. A Darts szakosztály munkájáról 
Klepeisz Péter, a szakosztály pénztárosa tart beszámolót. 
 
Klepeisz Péter pénztáros Balatonszőlős SE darts szakosztály: Szóban ismerteti az írásos 
előterjesztést. 
(3. sz. melléklet) 
 
Mórocz László polgármester: Megköszöni a beszámolókat. Javasolja, hogy fogadja el a 
Képviselő-testület az egyesület beszámolóját. 
 
Klepeisz Péter alpolgármester bejelentette, hogy tartózkodik a szavazásnál. 
 
A Képviselő-testület – polgármester javaslatával egyetértve – 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat 
és 1 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot: 
 

40/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Balatonszőlős 
Sport Egyesület 2010. évi beszámolóját megismerte, megtárgyalta és elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Mórocz László polgármester 

 
 
2./ A Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás beszámolójának megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, az írásos előterjesztést, a Balatonfüredi 
Kistérségi Többcélú Társulás munkájával kapcsolatosan. 
(4. sz. melléklet) 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

41/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mórocz László 
polgármester beszámolóját, a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsában végezett tevékenységéről, elfogadja. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Mórocz László polgármester 
 



 
3./ Balatonszőlős és Pécsely Községek Körjegyzősége 2010. évi költségvetési 
beszámolójának megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(5. sz. melléklet) 
Javasolja a költségvetési beszámoló elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

42/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Balatonszőlős és Pécsely 
Községek Körjegyzőségének 2010. évi költségvetési beszámolóját megismerte, 
megtárgyalta és elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
A beszámoló jelen határozat mellékletét képezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 
4./ Balatonszőlős Község Önkormányzata 2010. évi költségvetési beszámolójának 
megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos beszámolót, előterjesztést. 
(6. sz. melléklet) 
Javasolja a zárszámadási rendelet elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2011. (IV. 15.) rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 
 

A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
5./ Beszámoló a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Jurics Tamás körjegyző: A beszámolót megküldtük a Képviselő-testületi tagoknak. Itt két 
beszámolóról van szó, a balatonfüredi gyermekjóléti szolgálat beszámolójáról egyrészt, másrészt 
pedig az önkormányzat gyermekvédelmi területen folytatott tevékenységéről. A Szociális 
Alapszolgáltatási központ gyermekjóléti szolgálatával illetve jelzőrendszer tagjaival egy 
megbeszélést tartottunk az elmúlt időszakban. A jelzőrendszer tagjai elmondták egymásnak 
tapasztalataikat. A gyermekjóléti szolgálat beszámolóját illetve az önkormányzat 
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját külön határozattal kell elfogadni. 
 
Mórocz László polgármester: A beszámolókkal kapcsolatosan kérdés, észrevétel nem hangzott 
el, ezért javasolja azok elfogadását. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 



43/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete balatonfüredi Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2010. évben, Balatonszőlős 
községben végzett tevékenységéről szóló beszámolót 

e l f o g a d j a. 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
A gyermekjóléti beszámolót jelen jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartalmazza. 

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

44/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját 

e l f o g a d j a. 
 
A beszámoló a határozat mellékletét képezi. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
Az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 

beszámolóját jelen jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza. 
 
 
6./ Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálatának megtárgyalása 
 
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. 
(10. sz. melléklet) 
 
Mórocz László polgármester: Javasolja a Szervezeti és Működési Szabályzat 
felülvizsgálatának elfogadását. 
 
A Képviselő-testület, a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet: 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2011. (IV. 15.) rendelete 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának, az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/2007. (IX. 10.) rendelet módosításáról 

 
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 11. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 
7./ Rendezési terv módosításának megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti Jurewiczné Tóth Veronika kérelmét. 
(12. sz. melléklet) 



Javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

45/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jurewiczné Tóth 
Veronika 4200 Hajdúszoboszló, Szabadság u. 36. szám alatti lakos kérelmét, amely a 
balatonszőlősi 132/7. hrsz-ú ingatlant érintő – és a hatályos rendezési tervben 
szereplő – tömbfeltárás megszüntetésére irányul, támogatja, amennyiben a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény ezt 
lehetővé teszi. A módosítás kapcsán felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik. 
A Képviselő-testület Jurewiczné Tóth Veronika kérelmét, amely a balatonszőlősi 
132/7. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, jelenlegi Lf-1 jelzésű terület-felhasználási 
egység Lf-2-re történő változtatására irányul, elutasítja, mivel ezzel a módosítással 
valamennyi érintett ingatlan-tulajdonos – a kérelmezőt is beleértve – hátrányosabb 
helyzetbe kerülne, a jelenlegi állapotnál. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti Földes András terület-felhasználási egység 
változtatására irányuló kérelmét. 
(13. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

46/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Földes András 
Balatonfüred, Németh L. u. 6. szám alatti lakos kérelmét, amely a balatonszőlősi 
183/1. hrsz-ú ingatlanra vonatkozó jelenlegi Lf-1 jelzésű terület-felhasználási egység 
Lf-k-ra történő változtatására irányul, támogatja, amennyiben a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény ezt lehetővé teszi. A 
módosítás kapcsán felmerülő költségek a kérelmezőt terhelik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti Földes András út-áthelyezési kérelmét. 
(14. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület támogassa a kérelmet. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazat 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 



 
47/2011. (III. 30.) Kt. határozat 

 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Földes András 
Balatonfüred, Németh L. u. 6. szám alatti lakos kérelmét, amely az Önkormányzat 
tulajdonában álló balatonszőlősi 033/1. hrsz-ú útnak, a balatonszőlősi 025., 034/2. és 
034/3. hrsz-ú ingatlanok határára történő áthelyezésére irányul, támogatja, 
amennyiben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról 
és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. 
törvény ezt lehetővé teszi. A módosítás kapcsán felmerülő költségek a kérelmezőt 
terhelik. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések, 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 
Mórocz László polgármester: Javasolja, hogy a Rendezési Terv általános felülvizsgálatának 
megrendelése előtt, keresse meg az Önkormányzat a belterületi, külterületi és zártkerti 
ingatlanok tulajdonosait annak érdekében, hogy ha valaki szeretne rendezési terv módosítási 
kérelmet benyújtani, akkor legyen rá lehetősége, egy megadott határidőig. 
 
 
8./ Vegyes ügyek 
 

I. Rendőrkapitány kinevezésének támogatása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti Dr. Töreki Sándor rendőr ezredes levelét, 
amelyben felkéri az Önkormányzatot arra, hogy – amennyiben a javaslattal egyet ért – támogassa 
Regdon László rendőr alezredes balatonfüredi rendőrkapitánnyá történő kinevezését. Ezek után 
részletesen ismerteti a Képviselő-testülettel Regdon László szakmai életrajzát. 
(15. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy Regdon László kinevezését támogassa a Képviselő-testület. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 
 

48/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, 

T Á M O G A T J A 
Regdon László rendőr alezredes Úr, Balatonfüred Város Rendőrkapitányává történő kinevezését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 

II. Egyedi közbeszerzési szabályzat megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: A közbeszerzési terv előtt javasolja elfogadni az egyedi 
közbeszerzési szabályzatot, amit a játszótér pályázat kapcsán dolgozott ki a megbízott 
közbeszerzési tanácsadó. Szóban ismerteti, az írásos előterjesztést. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el az egyedi közbeszerzési szabályzatot. 
 



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

49/2011. ( III. 30.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 135/2008. (X.18.) 
FVM rendelet alapján, falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehető támogatás 
jogcímre – játszótér építése céljából – támogatási kérelmet nyújtott be, mely kérelmének 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozatában helyt adott (határozat 
iratazonosítója: 1102521936). 
A Képviselő-testület a ,,Játszótér létesítése Balatonszőlős Község Önkormányzata 
részére.” tárgyú, általános egyszerű közbeszerzési eljáráshoz szükséges közbeszerzési 
szabályzatot megismerte, megtárgyalta és elfogadja. 
A szabályzat a határozat mellékletét képezi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
Az egyedi közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képezi. 

 
 

III. Közbeszerzési terv megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, a közbeszerzési tervre vonatkozó írásos 
előterjesztést. 
(17. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy fogadja el a testület a határozati javaslatot. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 
 

50/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat, mint 
ajánlatkérő által 2011. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét jóváhagyja 
azzal, hogy konkrét beruházásokra lebontva év közben szükség szerint módosítja. 
Megbízza a polgármestert azzal, hogy az esetleges közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 
beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi. 

 
 

III. TDM szervezetben történő részvételi szándék megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Emlékezteti a képviselőket, a 2011. március 25-i együttes ülésen 
elhangzottakra. A Turisztikai Desztinációs Menedzsment kialakításához szükség van az 
Önkormányzatok részvételére annak érdekében, hogy a helyi idegenforgalmi adót biztosítani 
tudják a TDM számára. 2011. május 1-ig kell a pályázatokat benyújtani. Jelenleg a TDM 
regisztráció kapcsán lehet döntést hozni, a testületeknek. Javasolja, hogy a regisztrációhoz 
járuljon hozzá a Képviselő-testület. 
 
 



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

51/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy Balatonszőlős Község Önkormányzata részvételével létrejövő, Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment, a minisztériumi regisztrációt elvégezze, annak érdekében, 
hogy pályázati források legyenek igényelhetők a térség turisztikai fellendítése érdekében. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 

IV. Ingatlan vásárlási kérelem megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, Földes András ingatlan vásárlására benyújtott 
kérelmét. 
(19. sz. melléklet) 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület napolja el a kérelem megtárgyalását annak érdekében, hogy 
jobban körül lehessen járni az ingatlan értékesítés feltételeit, továbbá a lehetséges hatásait, 
következményeit. 
 
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg: 

 
52/2011. (III. 30.) Kt. határozat 

 
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Földes András 
Balatonfüred, Németh L. u. 6. szám alatti lakos kérelmét – amely az Önkormányzat 
tulajdonában álló balatonszőlősi 015/3. hrsz-ú út ingatlan megvásárlására irányul – 
2011. július 1-ig elnapolja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
 

V. Lakásbérleti szerződés megújításának megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Pongrácz László geológus részére, a balatonszőlősi és a pécselyi 
Önkormányzatok közösen bérelnek egy albérletet, Pécselyen. A bérleti szerződést 
meghosszabbították az Önkormányzatok, azonban ez a szerződés 2010. március 31-én lejárt. A 
lakbér 40.000 Ft/hó. Ezen kívül étkezést is biztosít a két Önkormányzat nevezett számára. Ezeket 
a juttatásokat Pongrácz László, a két településnek végzett munkával viszonozza, melyet 
turisztikai területen fejt ki. Kéri a Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá a kiadásokat és kössön 
a bérbeadóval újabb szerződést, 2011. június 30-ig. Javasolja továbbá, hogy az étkezést 
maximum 20.000 Ft értékben, 2011. április 30-ig biztosítsa az Önkormányzat. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

53/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – jelen határozat 
mellékletét képező – bérleti szerződés-tervezetet jóváhagyja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Mórocz László polgármestert arra, hogy Pongrácz László részére – 2011. 



április 30-ig – 20.000 Ft értékben élelmiszert vásároljon. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
A bérleti szerződést a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 

VI. Falugondnoki gépkocsi használati szabályzat megtárgyalása 
 
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületi tagokat arról, hogy szükséges a 
falugondnoki gépkocsi használatát szabályzó dokumentáció elfogadása. Felkéri Jurics Tamás 
körjegyzőt a szabályzat-tervezet ismertetésére. 
 
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismerteti, a Gépjármű üzemeltetési szabályzat tervezetét. 
 
Mórocz László polgármester: Javasolja, hogy fogadja el a Képviselő-testület a szabályzatot. 
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta meg: 
 

54/2011. (III. 30.) Kt. határozat 
 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a – jelen határozat 
mellékletét képező – Gépjármű üzemeltetési szabályzatot jóváhagyja. A Képviselő-testület 
felhatalmazza Mórocz László polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Mórocz László polgármester 

 
A Gépjármű üzemeltetési szabályzatot a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 20:10 órakor bezárta. 
 

k. m. f 
 
 
  Mórocz László     Jurics Tamás 
  polgármester        körjegyző 

 
 
 
 

 


