Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 11-én,
17:00 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
Henn Sándor

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

B./ Tanácskozási joggal:
Jurics Tamás

körjegyző

ifj. Dallos Zoltán képviselő igazoltan volt távol.
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, majd a kiadott meghívó szerint
(1. melléklet)
javaslatot tett a napirend elfogadására.
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:
20/2012. ( IV. 11.) Kt. határozat
Napirend:
1./ A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
2./ Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
3./ Gyermekvédelmi beszámoló megtárgyalása
Előadó: Jurics Tamás körjegyző
4./ Rendezési Terv módosítására irányuló kérelmek megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
5./ A közös tulajdonú pécselyi Általános Iskola jövőjének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
6./ Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről
Előadó: Mórocz László polgármester
7./ Vegyes ügyek
Előadó: Mórocz László polgármester
Napirend a zárt ülésre:
1./ Segélyezési ügyek megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester

Napirend tárgyalása
1./ A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet tervezet
megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a rendelet-tervezetet.
(2. melléklet)
A képviselők támogatták a tervezetet, észrevétel nem hangzott el.
Mórocz László polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a rendeletet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, az alábbi
rendeletet alkotta meg.
Balatonszőlős Község Önkormányzata
3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete
a civil szervezetek támogatási rendjéről
A rendelet teljes szövege, a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi
2./ Az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezet megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a rendelet-tervezetet.
(4. melléklet)
A képviselők támogatták a tervezetet, észrevétel nem hangzott el.
Mórocz László polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el a rendeletet.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, az alábbi
rendeletet alkotta meg.
Balatonszőlős Község Önkormányzata
4/2012.( IV. 20.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 15/2005. (XII. 5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege, a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi
3./ Gyermekvédelmi beszámoló megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Felkéri Jurics Tamás körjegyzőt, hogy ismertesse a beszámolót,
a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Jurics Tamás körjegyző: A beszámolót megküldtük a Képviselő-testületi tagoknak. Idén is két
beszámoló megtárgyalását és elfogadását kéri a képviselő-testülettől. Az egyik, a Balatonfüredi
Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolója, a másik az Önkormányzat gyermekvédelmi területen folytatott tevékenységéről szóló beszámoló. A Gyermekjóléti Szolgálattal és a jelzőrendszer tagjaival 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 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
21/2012. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonfüredi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évben, Balatonszőlős
községben végzett tevékenységéről szóló beszámolót megismerte, megtárgyalta és
e l f o g a d j a.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
A gyermekjóléti beszámoló a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
22/2012. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját e l f o g a d j a.
A beszámoló a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Az Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját jelen jegyzőkönyv 7. melléklete tartalmazza.
4./ Rendezési Terv módosítására irányuló kérelmek megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Az első kérelem nem a rendezési terv módosítására irányul, de
testületi jóváhagyás szükséges hozzá. Szóban ismerteti, Németh László tótvázsonyi lakosnak, a
balatonszőlősi 071/14. hrsz-ú ingatlan villamosításával kapcsolatos kérelmét.
(8. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a földkábel elhelyezéséhez.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
23/2012. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Németh László
Tótvázsony, Nagymező u. 8. szám alatti lakos kérelmét – amely az Önkormányzat
tulajdonában álló balatonszőlősi 921. hrsz-ú útnak, a balatonszőlősi 926. hrsz-ú
ingatlan előtt álló villanypóza mellett, az út síkjában, az út szélén egy villanyóra
elhelyezését célozza, a balatonszőlősi 071/14. hrsz-ú ingatlan villamos energia
ellátása érdekében – megismerte, megtárgyalta és a kérelmezett tevékenységhez
hozzájárul.

A kérelemben foglaltak megvalósítása során jelentkező költségek, a kérelmezőt
terhelik.
A Képviselő-testület felhívja a kérelmező figyelmét arra, hogy a fenti tevékenység
megkezdéséhez közútkezelői nyilatkozat szükséges, melyet Balatonszőlős és Pécsely
Községek körjegyzőjétől kell kérelmezni, a munkavégzés megkezdése előtt. A
kérelem illetékköteles, továbbá a közút nem közlekedési célú igénybevételéért,
közterület használati díjat kell fizetni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Mórocz László polgármester: A második kérelem egy, a rendezési terv korábbi módosítása
során kialakult ingatlanrészre vonatkozik. Szóban ismerteti, Papp Kristóf balatonfüredi lakosnak,
a balatonszőlősi 071/25. hrsz-ú ingatlan átminősítésére vonatkozó kérelmét.
(9. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az átminősítéshez.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
24/2012. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában álló balatonszőlősi 071/25. hrsz-ú útnak, a rendezési terv szerinti
telekhatár-rendezését határozza el.
A telekhatár-rendezés során, a rendezési terv szerint nem út céljára szolgáló – külön
helyrajzi számon nyilvántartandó terület marad vissza, melynek művelési ága, a
természetbeni használatnak megfelelően rét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Mórocz László polgármester: A harmadik kérelem már a jelenlegi rendezési terv módosítására
irányul. Szóban ismerteti, Földes András balatonfüredi lakosnak, a balatonszőlősi 015/3. hrsz-ú
út megszüntetésére irányuló kérelmét.
(10. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az út megszüntetéséhez.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
25/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Földes András 8230
Balatonfüred, Németh L. u. 6. szám alatti lakos kérelmét – amely az Önkormányzat
tulajdonában álló balatonszőlősi 015/3. hrsz-ú közút megszüntetését 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 és az út megszüntetése kapcsán felmerülő költségeket, a kérelmező
vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Mórocz László polgármester: A negyedik kérelem Papp Sándor balatonfüredi lakos rendezési
terv módosítására irányuló kérelme. Szóban ismerteti, Papp Sándor balatonfüredi lakos levelét,
amely az Önkormányzat tulajdonában álló balatonszőlősi 071/25. hrsz-ú közút (zsákutca) északi
végén található, a balatonszőlősi 071/24., 071/17 és 071/32. hrsz-ú ingatlanok által határolt része
közútként való funkciójának megszüntetését célozza.
(11. melléklet)
Javasolja, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá az út rész megszüntetéséhez.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
26/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Papp Sándor 8230
Balatonfüred, Petőfi S. u. 68. szám alatti lakos kérelmét – amely az Önkormányzat
tulajdonában álló balatonszőlősi 071/25. hrsz-ú közút (zsákutca) északi végén
található, a balatonszőlősi 071/24., 071/17 és 071/32. hrsz-ú ingatlanok által határolt
része közútként való funkciójának megszüntetését 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 és az útszakasz megszüntetése kapcsán felmerülő költségeket, a
kérelmező vállalja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Mórocz László polgármester: Az ötödik kérelem Csikós Krisztina németbányai lakos rendezési
terv módosítására irányuló kérelme. Szóban ismerteti, Csikós Krisztina németbányai lakos
levelét, amely Balatonszőlős község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló
6/2005. (VI.29.) önkormányzati rendelet 19.§ (7) bekezdésének megváltoztatását célozza. A
jelenlegi szabályozás szerint, a kertes mezőgazdasági területen egy telken egy gazdasági épület
helyezhető el. A gazdasági épületek alapterülete legfeljebb 100m2 lehet. Csikós Krisztina a
beépíthető alapterület növelését szeretné elérni, 100 n2-ről, 130 m2-re.
(12. melléklet)
Henn Sándor képviselő: Nem támogatja a kérelmet, mivel az túlzottan nagy épületek
megjelenésével járna a zártkertben.

Mórocz László polgármester: Nem támogatja a kérelmet. Mivel az övezetben az ingatlanok
műveléséhez szükséges mezőgazdasági épületek helyezhetők el, ezek alapterületéhez elegendő a
100 m2. Javasolja, hogy a Képviselő-testület utasítsa el a kérelmet
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
27/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csikós Krisztina 8581
Németbánya, Gesztenyés u. 14. szám alatti lakos kérelmét – amely Balatonszőlős
község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2005. (VI.29.)
önkormányzati rendelet 19.§ (7) bekezdésének megváltoztatását célozza úgy, hogy a
beépíthető alapterület növelését szeretné elérni, 100 n2-ről, 130 m2-re – elutasítja,
mivel a kertes mezőgazdasági övezetben az ingatlanok műveléséhez szükséges
mezőgazdasági épületek helyezhetők el, ezek alapterületéhez pedig elegendő a 100
m2.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
5./ A közös tulajdonú pécselyi Általános Iskola jövőjének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselőtestületének 79/2012. (IV.2.) számú határozatát.
(13. melléklet)
Elmondja, hogy a fenntartói jog, a Balatonfüredi Református Egyházközség részére kerülne
átadásra. Javasolja, hogy támogassa a képviselő-testület a fenntartói jog átadását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
28/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Balatonfüred Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2012. (IV.2.) számú határozatát
megismerte és támogatja, hogy a Balatonfüredi Intézményfenntartó Társulás által
fenntartott balatonfüredi Bem József Általános Iskola fenntartói joga átadásra
kerüljön, a Balatonfüredi Református Egyházközségnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester”
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról is, hogy a balatonfüredi Bem
József általános iskola tagintézményeként működő Pécselyi Általános iskola fenntartói jogáról is
nyilatkoznia kell az Önkormányzatnak, mint az iskola résztulajdonosának. Javasolja, hogy
támogassa a képviselő-testület a fenntartói jog átadását, a Balatonfüredi Református
Egyházközség részére.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

29/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Balatonfüred Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2012. (IV.2.) számú határozatát megismerte és
támogatja, hogy a Balatonfüredi Intézményfenntartó Társulás által fenntartott balatonfüredi Bem
József Általános Iskola tagintézményeként működő Pécselyi Általános Iskola fenntartói joga
átadásra kerüljön, a Balatonfüredi Református Egyházközségnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
6./ Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről
I. Magyar Közút Nonprofit Zrt. ügye
Mórocz László polgármester: Emlékezteti a Képviselő-testületet arra, hogy a testület 103/2011.
(VIII. 31.) Kt. határozatával jóváhagyta a 390.750 Ft-os útfelújítási számla kifizetését, a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. felé. Elmondja, hogy a számlázás technikai okok miatt, csak 2012. február
1-jén történt meg, amikor már 27%-os volt az ÁFA, ezért a kiállított számla végösszege 397.002
Ft-ra változott. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá ezt a számlát.
(14. melléklet)
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
30/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 103/2011. (VIII. 31.)
Kt. határozatát akként módosítja, hogy Magyar Közút Nonprofit Zrt. által benyújtott,
397.002 Ft, azaz Háromszázkilencvenhétezer-kettő forint összegű számla kifizetését és
ezzel együtt, az előirányzat felhasználást jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
II. Szabolcsi László ügye
Mórocz László polgármester: Emlékezteti a képviselőket arra, hogy a testület 132/2011.
(XI.29.) Kt. határozatával felhatalmazta a polgármestert arra, hogy a Szabolcsi László
balatonfüredi lakos tulajdonában álló balatonszőlősi 102/2. hrsz-ú ingatlan kapcsán, vételi
ajánlatot tegyen a tulajdonosak, 2.000.000 Ft, azaz Kettőmillió forint összegben. A tulajdonos az
ajánlatot 2012. március 6-án kelt levelében elutasította.
(15. melléklet)
Dr. Kormos Klára ügyvéddel folytatott megbeszélés eredményeként javasolja, hogy a testület
érdeklődje meg a tulajdonostól, hogy milyen összegért hajlandó eladni a tárgybani ingatlanát,
tekintettel arra a körülményre, hogy az elidegenítési tilalom törlését azzal az indokkal kérte,
hogy a telket értékesíteni szeretné.
A képviselők támogatták a javaslatot.

III. Cserényhegyi vízelvezető folyóka kialakítása
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a dr. Tihanyi
László balatonfüredi lakos által kérelmezett Cserényhegyi vízelvezető folyóka kialakítására több
kivitelezői ajánlatot is bekért az Önkormányzat. Az ajánlatokat átadtuk a kérelmező
tervezőjének, Rüll Péter úrnak, aki a kivitelezőktől még további információkat fog kérni, addig
javaslom a döntés elnapolni.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, a következő
határozatot hozta:
31/2012. (IV. 11.) 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
7./ Vegyes ügyek
I. Árajánlat kérése mart aszfaltos útjavításra
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy a tavalyi év
folyamán elvégzett mart aszfaltos útjavítási technológia beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az
utak jobban járhatóak lettek és az esők sem tudtak nagy károkat okozni az utakban. A
tapasztalatokat és az Önkormányzat anyagi helyzetét mérlegelve javasolja, hogy adjon
felhatalmazást a képviselő-testület arra, hogy – a külterületi és zártkerti utak felmérése után –
kérhessen ajánlatot 2012 évre vonatkozólag a mart aszfaltos útjavításra.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, a következő
határozatot hozta:
32/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy – a külterületi és zártkerti utak felmérése után – árajánlatot
kérjen 2012 évre vonatkozólag, mart aszfaltos útjavításra.
Határidő: soron következő ülés
Felelős: Mórocz László polgármester
II. Út-terület önkormányzati bérlésének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Bányainé Paksi Rita úrkúti lakos rendelkezik egy zártkerti
ingatlannal, amin van egy pince felépítmény. Ennek az ingatlannak a sarkán, van egy nem
hivatalos út. Ez az út biztosítja mintegy húsz ingatlannak a megközelítését. Az Önkormányzat
hivatalos útja, teljesen elvadult, bozótos terület, annak a kialakítása jelenleg pénzügyileg nem
kivitelezhető. Javasolja, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – 2012-ben is bérelje az
Önkormányzat a tulajdonostól ezt a területet, addig, ameddig az Önkormányzat saját ingatlanán
nem tudja megoldani az utat. A területet mindig csak egy évre béreljük azért, hogy egyik fél se
legyen elkötelezve a másik irányában. Javasolja, hogy a bérleti díjat 15.000 Ft-ban állapítsa meg
a képviselő-testület.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
33/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy Bányainé Paksi Rita 8409 Úrkút, Rákóczi u. 13. szám alatti
lakossal – 2012. január 1. napjától kezdődő időponttal – bérleti szerződést kössön, a
balatonszőlősi 042/5. hrsz-ú ingatlanon áthaladó, mintegy 340 m2 területű, murvázott
út vonatkozásában. A bérleti díjat évi 15.000 Ft-ban állapítja meg.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
III. Ivókút létesítésének megtárgyalása
Mórocz László polgármester: A településkép további javítása és a turisták számára vonzóbbá
tétele miatt javasolja egy, vagy kettő ivóvíz kút felállítását a község közterein.
Klepeisz Péter alpolgármester: Egy ivókút telepítését javasolja, a Hősök terén.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
34/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, ivókút felállítását
határozza el, melynek telepítési helyeként a Balatonszőlős, Hősök terét határozza
meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 120.000 Ft, azaz
Egyszázhúszezer forint keretösszegig az ivókút beszerzését és telepítését bonyolítsa
le.
Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Mórocz László polgármester
IV. Gyaloghíd elhelyezési kérelem megtárgyalása
Henn Sándor képviselő: Bejelenti, hogy a napirendi pont kapcsán érintett, ezért nem vesz részt
annak tárgyalásakor, a szavazásnál pedig tartózkodni fog.
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti Henn Sándor balatonszőlősi lakos kérelmét.
(16. melléklet)
Javasolja, hogy járuljon hozzá a testület a kérelemhez azzal a feltétellel, hogy a híd bárki által
szabadon használható lesz, és a kivitelezés során környezetbe illő megjelenést kell biztosítani.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg.
35/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz,
hogy Henn Sándor Balatonszőlős, Malomrét u. 5. szám alatti lakos az Önkormányzat

tulajdonában álló balatonszőlősi 18/2. hrsz-ú árok megjelölésű ingatlanon
gyaloghidat helyezzen el, az alábbi feltételekkel.
1. A híd bárki által szabadon használható kell hogy legyen.
2. A kivitelezés során környezetbe illő megjelenést kell biztosítani.
3. A megvalósítást a kérelmező saját költségén kell biztosítani.
4. A gyaloghíd állagmegóvásáról, vagy feleslegessé válása esetén annak
elszállításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia.
5. A gyaloghíd nem akadályozhatja az árok melletti közlekedést és az árok
tisztítását.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
V. Aditus Zrt. keret megállapodásának felülvizsgálata
Mórocz László polgármester: Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az Önkormányzat, mint
megbízó – a testület felhatalmazása alapján – Pécsely, Dörgicse és Vászoly önkormányzataival
közösen, keret megállapodást kötött az Aditus Zrt-vel.
(17. melléklet)
A megállapodás szerint, az Aditus Zrt. pályázati tanácsadói szolgáltatásokat nyújt a négy önkormányzat részére, melynek fejében külön-külön, havi 20.000 Ft+Áfa megbízási díjat fizetnek az
Önkormányzatok. Mivel a szerződést 2011. április 1. napján kötöttük, az Aditus Zrt. képviselőjével áttekintettük a megállapodásban foglaltak teljesülését. Sajnos arra a következtetésre jutottunk, hogy a Zrt. – Balatonszőlős Önkormányzata tekintetében – nem tartotta be a megállapodásban foglaltakat, így például a keret megállapodás 2.1 c) és d) pontjait, így a szerződés eddigi időszakában nem generált egyetlen projektet sem. Javasolja, hogy kezdeményezze a képviselő-testület a megállapodás felbontását.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
36/2012. (IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy kezdeményezze az Aditus Zrt.-vel 2011. április 1. napján kötött
keret megállapodás felbontását.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:20 órakor bezárta.
k. m. f
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