Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 15-én,
18:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi
Faluháza Tanácstermében.
Jelen vannak:
A./ Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László
Klepeisz Péter
Bácsi Bernadett
ifj. Dallos Zoltán
Henn Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

B./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás

körjegyző

C./ Meghívottak:
Karli Imre r. százados

Rendőrkapitányság Balatonfüred

Bácsi Bernadett képviselő igazoltan volt távol.
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, majd a kiadott meghívó szerint
(1. sz. melléklet)
Javaslatot tett a napirend elfogadására, azzal az eltéréssel, hogy a 2. napirendi pontban szereplő,
a körjegyzőség alapító okiratával foglalkozó napirendi pontot javasolja elnapolni, mivel ehhez a
módosításhoz még nem jelent meg valamennyi joganyag.
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
4/2012. ( II. 15.) Kt. határozat
Napirend:
1.) Közrendvédelmi beszámoló
Előadó: Karli Imre r. százados
2.) Cserény hegyi vízelvezető árok építésének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
3.) Vegyes ügyek
Előadó: Mórocz László polgármester
1.) Közrendvédelmi beszámoló
Mórocz László polgármester: Köszönti Karli Imre rendőr századost, a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság részéről és felkéri, hogy tartsa meg a közrendvédelmi beszámolót.
Karli Imre r. százados: Szóban ismerteti az írásos előterjesztést. Elmondja, hogy bár az
ismertté vált betöréses lopások száma a 2010-es évhez képest megemelkedett, a sorozat
elkövetőjét sikerült elfogni. Sebességmérésre is sor került több alkalommal, a községben.
Halálos baleset a községben tavaly nem történt. A körzeti megbízott személyében változás
történt, amit a beszámoló részletesen tartalmaz. A lakosság szubjektív biztonságérzetének
javítása érdekében, növeljük a községben a rendőri jelenlétet. Kéri a beszámoló elfogadását.

Mórocz László polgármester: Megköszöni Karli Imre rendőr századosnak a beszámolót és
javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el azt.
A határozati javaslatot, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett, egyhangúlag elfogadta:
5/2012. ( II. 15.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság „Balatonszőlős község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról” című 2012 évi
beszámolóját megismerte, megtárgyalta és elfogadja. A beszámoló jelen határozat
mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
A közrendvédelmi beszámoló a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi
2.) Cserény hegyi vízelvezető árok építésének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a Cserény hegyi
út felső szakaszán kialakuló új építési telek tulajdonosa szóban kérte, hogy kérjen árajánlatot az
Önkormányzat egy folyóka kialakítására, melye megakadályozza a területére történő
csapadékvíz befolyását, az út felől. Sajnos csak egy ajánlat érkezett, a Hidrotransz Kft.-től.
(3. sz. melléklet)
Az árajánlatról értesíteni fogja a tulajdonost, majd ezután javasolja hogy térjen vissza a
Képviselő-testület az ügyre.
A határozati javaslatot, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett, egyhangúlag elfogadta:
6/2012. ( II. 15.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Cserény hegyi úton
kialakítandó csapadékvíz-elvezető folyóka tárgyában, a döntést a soron következő
ülésére elnapolja.
Határidő: soron következő ülés
Felelős: Mórocz László polgármester
3.) Vegyes ügyek
I. Díszkivilágítás visszaszedésének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy időszerűvé vált, a
katolikus és a református templomokon elhelyezett díszkivilágítás visszaszedése. A munkálat
elvégzésére egy árajánlat érkezett, a Balatonfüredi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság
részéről.
(4. sz. melléklet)
Javasolja, hogy az Önkormányzat rendelje meg a munkát a tűzoltóságtól.

A határozati javaslatot, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett, egyhangúlag elfogadta:
7/2012. ( II. 15.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a katolikus és a
református templomokon elhelyezett díszkivilágítás visszaszedése kapcsán, a
Balatonfüredi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság által benyújtott árajánlatot
megismerte, megtárgyalta és elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
II. Beszámoló a többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységről
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, a kistérségi társulásban végzett tevékenységről
szóló beszámolót.
(5. sz. melléklet)
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
8/2012. ( II. 15.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mórocz László
polgármester beszámolóját, a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási
Tanácsában végzett tevékenységéről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
III. Rendezési terv módosítására irányuló kérelem megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, Fodor Béla balatonszőlősi lakosnak, a
balatonszőlősi 891., 892. sé 893. hrsz-ú ingatlanok átsorolásával kapcsolatos kérelmét.
(6. sz. melléklet)
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0
ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
9/2012. (II. 15.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Fodor Béla 8233
Balatonszőlős, Fő u. 24. szám alatti lakos kérelmét – amely a balatonszőlősi 891., 892.,
és 893. hrsz-ú ingatlanok Mk-4 övezetből Mk-3 övezetbe történő átsorolását célozza –
az alábbi feltételek együttes fennállása esetén támogatja:
1) A kérelem nem ütközik, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény előírásaiba.

2) A kérelem kapcsán a rendezési tervet véleményező szakhatóságok kifogást nem
emelnek.
3) A módosítás kapcsán felmerülő költségeket, a kérelmező vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
IV. Teljesítményértékelési célok meghatározása
Jurics Tamás körjegyző: Szóban ismereti az írásos előterjesztést. Az előterjesztéssel
kapcsolatban hozzászólás nem volt, ezért a polgármester szavazásra bocsátotta a határozattervezetet.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
10/2012. ( II. 15.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34.§. (3.) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-követelményeinek
alapját képező célokat jelen határozat mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy intézkedjen a Körjegyzőség
köztisztviselői 2012. évre vonatkozó, egyéni teljesítmény-követelményeinek
meghatározására. Felkéri a polgármestert a körjegyzővel szembeni teljesítménykövetelmények meghatározására.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31. az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése
Mórocz László polgármester és Jurics Tamás körjegyző

A 2012. évre vonatkozó kiemelt célokat és az egyéni teljesítménykövetelményeket jelen
jegyzőkönyv 7. sz. melléklete tartartalmazza.
Mórocz László polgármester: Szóban ismereti az írásos előterjesztést, a körjegyző kapcsán
meghatározott teljesítményértékelési célokra vonatkozólag. Az előterjesztéssel kapcsolatban
hozzászólás nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
11/2012. ( II. 15.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,
elfogadja
polgármester tájékoztatását, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 34.§. (6) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján. A körjegyző 2012. évi
teljesítmény-követelményeinek alapját képező célokat jelen határozat melléklete
tartalmazza.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a körjegyző 2012.
évre vonatkozó, egyéni teljesítmény-követelményeinek meghatározására.
Határidő:
Felelős:

2012. december 31. az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése
Mórocz László polgármester

A körjegyző 2012. évi teljesítmény-követelményeinek alapját képező célokat jelen
jegyzőkönyv 8. sz. melléklete tartartalmazza.
V. Támogatási kérelem megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a Veszprém Megyei Falugondnokok
Egyesületének támogatási kérelmét.
(9. sz. melléklet)
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg.
12/2012. ( II. 15.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Veszprém Megyei
Falugondnokok Egyesületének támogatási kérelmét megismerte, megtárgyalta. A
levélben szereplő célkitűzésekkel egyet ért, és 2012. évi költségvetéséből 10.000 Ft,
azaz Tízezer forint támogatás biztosít, az Egyesület számára.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
VI. Rendezvény megvalósítására előleg jóváhagyása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a Falusi Disznóvágás rendezvény szervezése előrehaladott állapotban van. A rendezvény során jelentkező készkiadásokra
kéri, hogy 100.000 Ft előleg felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület, utólagos elszámolással.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
13/2012. ( II. 15.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Falusi Disznóvágás
rendezvény során jelentkező készkiadások finanszírozása céljából 100.000 Ft, azaz
Százezer forint előleg felvételét hagyja jóvá Mórocz László polgármester számára,
utólagos elszámolással.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:35 órakor bezárta.
k. m. f
Mórocz László
polgármester

Jurics Tamás
körjegyző

