Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 11-én,
18:00 órai kezdettel megtartott, soron következő Képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi
Faluháza Tanácstermében.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:
Mórocz László

polgármester

Bácsi Bernadett

képviselő

Henn Sándor

képviselő

Ifj. Dallos Zoltán

képviselő

Dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja
Klepeisz Péter alpolgármester igazoltan volt távol.
Mórocz László polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, majd javaslatot tett az ülés napirendjére, a meghívó szerinti
napirendeket javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítéssel:
- Közrendvédelmi tájékoztatás elfogadása
- Kistérségi beszámoló elfogadása
- Költségvetési koncepció elfogadása
- A Református Általános Iskola állami fenntartásba adása
- Tájékoztatás az előző testületi ülés időpontja óta történtekről
- Balatonfüred Város Alpolgármesterének kérelme
- Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme
- Rendezési Terv módosítására irányuló kérelem megtárgyalása
- Zárt ülés (segély kérelmek)
Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el.
A fenti módosítás alapján 1-15. napirendeket nyílt ülés keretében, a 16-17. napirendeket zárt ülés
keretében javasolja tárgyalni.
Aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A napirendi javaslatot a polgármester javaslatával egyetértve a Képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

Mórocz László polgármester:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és a tárgyalás menetét a fenti
szavazati arányokkal elfogadta és meghozta az alábbi:
14/2013. ( IV. 11.) Kt. határozatot:
Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
Napirend a nyílt ülésre:
1. Közrendvédelmi tájékoztatás elfogadása
Előadó: Mórocz László polgármester
2. Költségvetési Beszámoló elfogadása
Előadó: Mórocz László polgármester
3. Beszámoló a többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységről
Előadó: Mórocz László polgármester
4. Költségvetési Koncepció elfogadása
Előadó: Mórocz László polgármester
5. Pécselyi Óvoda működésére támogatás kérése
Előadó: Mórocz László polgármester
6. Civil szervezetek részére pályázat kiírása
Előadó: Mórocz László polgármester
7. Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvány programjának ismertetése
Előadó: Mórocz László polgármester
8. Idősek napja rendezvény megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
9. Dr. Vári Csaba kártérítési perében jogi képviselet ellátására megbízási szerződés
megkötése Dr. Sindler György ügyvéddel
Előadó: Mórocz László polgármester
10. Rendezési Terv módosítására irányuló kérelem megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
11. A közös tulajdonú Pécselyi Általános Iskola jövőjének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
12. Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről
Előadó: Mórocz László polgármester
13. Balatonfüred Város Alpolgármesterének kérelme
Előadó: Mórocz László polgármester
14. Út-terület önkormányzati bérlésének megtárgyalása

Előadó: Mórocz László polgármester
15. Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság támogatási kérelme
Előadó: Mórocz László polgármester
Napirend a zárt ülésre:
1./ Segélyezési ügyek megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester

NAPIRENDEK:
1.) Közrendvédelmi tájékoztató
Mórocz László polgármester: Köszönti Karli Imre rendőr őrnagyot, a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság részéről és felkéri, hogy tartsa meg a közrendvédelmi tájékoztatót.
Karli Imre r. őrnagy: Szóban ismerteti a tájékoztatót. Kihangsúlyozza, hogy nagyon szoros és
hatékony együttműködés alakult ki az önkormányzat, a lakosság és a rendőrség között. A
lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében, növeljük a községben a rendőri
jelenlétet. Kéri a tájékoztató elfogadását.
Mórocz László polgármester: Megköszöni Karli Imre rendőr őrnagynak 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:
15/2013. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős

Község

Önkormányzatának

Képviselő-testülete

a

Balatonfüredi

Rendőrkapitányság Balatonszőlős község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóban előterjesztett 2012. évi
tájékoztatóját megismerte, megtárgyalta és elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

2. Költségvetési beszámoló elfogadása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos beszámolót, előterjesztést.
(1. 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
3/2013. (IV. 11.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
A rendelet szövegét jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.
3.Beszámoló a többcélú kistérségi társulásban végzett tevékenységről
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, a kistérségi társulásban végzett tevékenységről
szóló beszámolót.
(3. sz. melléklet)
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
16/2012. ( IV. 11.) 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
4. Költségvetési Koncepció elfogadása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos beszámolót, előterjesztést.
(4. sz. melléklet)
Javasolja a költségvetési koncepció elfogadását.

A határozati javaslatot, a Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás
mellett, egyhangúlag elfogadta:
17/2013. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Költségvetési Koncepciót
megismerte, megtárgyalta.
A képviselő testület a Költségvetési Koncepciót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
5. Pécselyi Óvoda ügye
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásos kérelmet.
Pécsely Község Polgármestere kérelmet nyújtott be Balatonszőlős Község Képviselő-testülete
elé, melyben előadta, hogy a pécselyi közoktatási intézményeket illetően 2007. szeptember 1jétől az iskola és az óvoda is tagintézményi formában működik. A működési feltételeket
továbbra is három önkormányzat biztosítja, Dörgicse, Pécsely és Vászoly. Balatonszőlős Község
Önkormányzata 2004. december 31-ei hatállyal kilépett a régi társulásból, de ezt követően
esetenként hozzájárult a működési költségekhez. 2013-tól a törvényi változások eredményeként
az általános iskolai oktatás megoldása nem önkormányzati feladat, viszont az óvodai nevelés
biztosítása az önkormányzatokat terheli. Az óvoda működtetésénél 2012. december 31-éig
jelentős segítség volt a kistérségi normatíva, ami ez évtől megszűnt.
Sebők Lajos polgármester azzal a kéréssel fordult Balatonszőlős Község Önkormányzatához,
hogy a 2013. évre vonatkozóan támogassák a pécselyi óvoda működését, mivel Balatonszőlősről
öt kisgyermek jár az óvodába. Ha gyermeklétszám arányosan történne az önkormányzati
támogatás, ez Balatonszőlős részéről az öt gyermek létszámának arányában évi 1 M Ft
hozzájárulás kifizetését jelentené.
Mórócz László Balatonszőlős Község Polgármestere tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
Balatonszőlős 2004. december 31-ei hatállyal kilépett a társulásból, így fizetési kötelezettség az
önkormányzatot nem terheli, mindezek alapján javasolja a kérelemben foglaltak elutasítását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 nem szavazattal 0 igen szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elutasította és az alábbi határozatot hozta meg:

18/2013. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyhangúlag elutasítja Pécsely
Község Polgármesterének, Sebők Lajosnak a kérelmét, melyben a Pécselyi Óvoda kiadásainak
csökkentése érdekében és az óvoda működtetésének segítésére anyagi támogatást kért
Balatonszőlős Önkormányzatától. Balatonszőlős Község Önkormányzata 2004. december 31-i
hatállyal kilépett a közoktatási társulásból, így az óvoda működtetéséhez nem kíván hozzájárulni.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

6./ A civil szervezetek támogatására pályázat kiírása
Mórocz László polgármester: A tavalyi évtől kötelező a településen működő civil szervezetek
tevékenységének támogatására pályázatot kiírni. Az Önkormányzat működési célú támogatást
nyújtott a szervezet alapszabály szerinti tevékenységével összefüggő költség és kiadás
részfinanszírozására, kivéve a bérköltséget.
Jelenleg három civil szervezet működik a településen, mindhárom tevékenysége sikeres és
hasznos Balatonszőlős Község és lakosai számára. Ez a három civil szervezet a Balatonszőlősi
Sport Egyesület, Balatonszőlősi Darts Egyesület és a Balatonszőlősi Túra Egyesület. A
polgármester javasolja a településen működő civil szervezeteket pályázat kiírásával támogatni.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
19/2013. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyhangúlag elfogadja, hogy
2013. évben írjanak ki pályázatot a településen működő civil szervezetek támogatására, amely
működési célú támogatás a szervezet alapszabály szerinti tevékenységével összefüggő költség és
kiadás részfinanszírozására, kivéve a bérköltséget.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat kiírásával és az ehhez szükséges
teendők elvégzésével, előkészítésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

7. Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvány programjának ismertetése
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az alapítvány írásban benyújtott kérelmet. Bárdi
Farkas János, a bejegyzés előtt álló Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvány alapítója az
alábbi kérelemmel fordult a képviselő testülethez:
Pécsely községben elindult egy olyan folyamat, amelynek célja, egy oktatási intézmény
létrehozása volt, az Abai Gimnázium kihelyezett osztályaként, egy évfolyammal, felmenő
rendszerben. A közös munka az Abai Gimnáziummal nem érte el a várt eredményt, így céljaik
elérése érdekében létrehozták a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítványt. Az iskola
elhelyezését, a jelenleg négy önkormányzat tulajdonát képező Pécselyi Általános Iskola
épületében

kívánják

megvalósítani,

finanszírozás

tekintetében

pedig

számítanak

az

önkormányzatok segítségére is. Mindezekre tekintettel az alapítvány azzal a kéréssel fordul a
képviselő testülethez, hogy az iskola épületében fennálló tulajdon részét Balatonszőlős Község
Önkormányzata ingyenesen ruházza át Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvány részére.
Mórócz László Balatonszőlős Község Polgármestere tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az
alapítványt még nem jegyezték be, annak bejegyzési eljárása jelenleg is folyamatban van, illetve
elmondja, hogy az alapítvány részletesen kidolgozott költségvetést még nem adott át az
önkormányzatok részére, mindezek alapján javasolja a kérelemben foglaltak elutasítását.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
20/2013. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyhangúlag elutasítja a Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvány kérelmét, melyben Balatonszőlős Önkormányzatától azt
kérik, hogy a Pécsely székhelyen működő iskolában fennálló tulajdonrészét Balatonszőlős
Község Önkormányzata adja át a Balaton-felvidéki Nemzeti Oktatási Alapítványnak.
Balatonszőlős Község Önkormányzata kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Alapítvány egy részletesen kidolgozott költségvetést tud bemutatni
az iskola létrehozása tekintetében, illetve részletes tájékoztatást ad a működésről, akkor újra
napirendre tűzi az alapítvány kérelmét és újra megtárgyalja azt.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

8. Idősek napja rendezvény megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti a képviselő-testület elé a napirendet.
Balatonszőlős Község Önkormányzata az idősek napi rendezvény megtartását 2013. május 11.
napjára tervezi. A rendezvény kapcsán felmerülő költségekhez az önkormányzat minden évben
hozzájárul.
Mórocz László polgármester javasolja, hogy az idősek napja rendezvényt az önkormányzat
100.000 Ft összeggel támogassa a 2013. évi költségvetése terhére.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:
21/2013. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyhangúlag elfogadja a
polgármester javaslatát és az idősek napja rendezvényt az önkormányzat 100.000 Ft összeggel
támogatja a 2013. évi költségvetése terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

9. Dr. Vári Csaba kártérítési perében jogi képviselet ellátására megbízási szerződés
megkötése Dr. Sindler György ügyvéddel
Mórocz László polgármester: Szóban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Dr. Vári Csaba
felperes Pécsely Község Önkormányzata és társai alperesek ellen kártérítés jogcímen pert
indított.
Dr. Vári Csaba 2000. december 4-én megbízási szerződést kötött Pécsely, Balatonszőlős,
Vászoly és Dörgicse Önkormányzatokkal a Dr. Vári és Társa Bt. képviseletében a 4 település
egészségügyi alapellátásának biztosítására Pécsely székhelyű vegyes háziorvosi körzeti ellátási
kötelezettséggel a kijelölt körzethatárokon belül. A megbízás határozatlan időre szólt. A
szerződés 20. pontja 90 napos határidővel felmondást biztosított a szerződő felek számára, ezek
alapján 2008. április 23-án az önkormányzatok 2008. július 30-i hatállyal a megbízási szerződést
felmondták és ezzel egyidejűleg az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattól
iránymutatást kértek a szükséges teendők megtételére.

Májusban az ÁNTSZ útmutatása alapján az önkormányzatok pályázatot írtak ki a háziorvosi
állás betöltésére, a kiírt határidőben pályázat nem érkezett, így azt meghosszabbították június
végéig. A pályázati határidő meghosszabbításának eredményeképpen egy érvényes pályázat
érkezett a háziorvosi praxis betöltésére Dr. Tímár Renáta részéről. A beadott pályázatot az
ÁNTSZ is véleményezte és a jelöltet alkalmasnak találta a háziorvosi állás betöltésére. A nyertes
pályázóval az önkormányzatok szerződést kötöttek és az üres állást így betöltötték.
Mindeközben dr. Vári Csaba a praxisjogát értékesíteni akarta 5 M Ft-ért, amit aztán nem tett
meg, hanem ezzel a praxisjoggal egy másik körzetben háziorvosként dolgozott tovább.
Jelen polgári perben viszont kártérítés jogcímén 5.000.000 Ft és ennek 2008. december 1.
napjától a kifizetés napjáig járó törvényes mértékű kamatainak megfizetését követeli az
önkormányzatoktól, arra hivatkozik, hogy nem tudta a praxisjogát értékesíteni.
A Veszprémi Járásbíróság 9. P.22.301/2012/1/II. számon idéző végzést bocsátott ki 2013. május
hó 23. napjára a 8.15 órakor tartandó tárgyalásra, mely végzés 2013. március 14. napján érkezett
Pécsely Község Önkormányzatához A bíróság egyben felhívta az önkormányzatok figyelmét,
hogy 15 napon belül részletes előkészítő iratban nyilatkozzanak az ügyről.
Polgármester javasolja, hogy fenti perben az önkormányzat bízza meg dr. Sindler György
ügyvédet, hogy a perbeli képviseletet lássa el és hatalmazza fel a polgármestert a megbízási
szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal
és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

22/2013. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyhangúlag elfogadja, hogy a
dr. Vári Csaba felperes által indított kártérítési perben az önkormányzat, mint alperes bízza meg
dr. Sindler György ügyvédet a perbeli képviselet ellátásával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződést Sindler
Györggyel megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

10./ Rendezési Terv módosítására irányuló kérelem megtárgyalása
Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti, az írásban benyújtott kérelmet.
Balatonszőlős jelenleg hatályban lévő rendezési terve a 174 hrsz. út szélesítését írja elő 12 m
szélességre. A 101/62/2013. számú Balatonszőlős Község településrendezési eszközeinek
részleges módosítása a 102/2011. (VIII.31.), 158/2011. (XII.14.), 48/2008. (VI. 7.), 158/2009.
(XII.9.), 6/2009. (I. 21.), 128/2008. (XII. 18.), 44/2010. (IV. 14.), 46/2011. (III. 30.), 38/2009.
(III. 19.), 15/2011. (II. 7.), 131/2011. (XI. 29.), 72/2010. (VI. 23.), 9/2012. (II. 15.), 25/2012.
(IV. 11.), 46/2012. (V.29.), 4/2013. (I. 15.) számú képviselő-testületi határozatokkal elfogadott
településfejlesztési döntések alapján indult eljárás.
A jelenleg hatályos szabályozási tervben a 165 és 175 szám alatti telkek között a még
módosítással nem érintett, 12 m szélességű két nyomtávú út berajzolása szerepel.
Ez az állapot nem felel meg a jelenlegi telektulajdonosoknak, bár a rendezési terv korábbi
módosításakor tartott lakossági fórumokon sem és más egyéb módon sem jelezték ezt az
önkormányzat részére, így a 12 m útszélesség került bejegyzésre.
Jelenleg a lakosság használja az utat, de jóval keskenyebb szélességben, úgynevezett „szokás”
alapján, mivel annak közmű és műtárgykénti kialakítására még nem került sor a jelenleg használt
állapot nem felel meg a hatályos, fenti módosítással érintett rendezési tervben foglaltaknak.
Az út szélességének módosításával érintett telektulajdonosok a településrendezési terv
módosítását kezdeményezik akként, hogy a jelenlegi módosításban elfogadásra kerülő 8 m-es
útszélességet ismételten módosítsák és csökkentség 5 m-re.
Az újabb módosítást az utca egyirányúsításával és kerülőút, visszafordító út kialakításával
képzelik el, mert így a jelenlegi telekhatárok nem sérülnének olyan nagymértékben, mint ahogy
az a hatályos településrendezési tervben, illetve a módosításban szerepel.
Mórocz László polgármester javasolja a kérelemben foglaltak elfogadását azzal, hogy a
kérelemben foglaltak megvalósítása során jelentkező költségek a kérelmezőt terheljék.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

23/2013. ( IV. 11.) Kt. határozat
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Koppány Mónika balatonszőlősi
lakos kérelmét – amely az 174 hrsz-ú út szélességének csökkentését és annak egyirányúsítását
célozza, egy elkerülő út biztosításával – megismerte, megtárgyalta és a kérelmezett
tevékenységhez hozzájárul.
A kérelemben foglaltak megvalósítása során jelentkező költségek megosztása tekintetében a
polgármester kezdeményezzen tárgyalásokat a kérelmezővel és az érintett telektulajdonosokkal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

11./ A közös tulajdonú Pécselyi Általános Iskola jövőjének megtárgyalása
Mórocz László polgármester:
A polgármester a napirendet szóban terjeszti a testület elé.
A Pécsely Községben működő általános iskola korábban a Balatonfüredi Bem József Általános
Iskola Tagintézménye volt. 2012. szeptember 1-től a Balatonfüredi Református Általános Iskola
Tagintézménye, az iskola tulajdonosa Balatonszőlős Község Önkormányzata is. Az egyháznak
történt átadás során a fenntartó önkormányzatok – Dörgicse, Pécsely és Vászoly – vállalták az
állami normatíva és a tényleges működési költségek közötti különbözet finanszírozását. Sajnos
úgy tűnik, hogy nem lettek kisebbek az ezzel kapcsolatos terhek. A megállapodás szerint egy év
elteltével a felek újra gondolhatják a tagintézmény működtetését. Az állami fenntartóval – KLIK
– történt előzetes szóbeli egyeztetések alapján lehetőség van a tagintézményt 2013. május 31-i
hatállyal a következő tanévtől állami fenntartásba adni. Ezzel jelentősen csökkenhetnének az
önkormányzatok kiadásai.
A polgármester kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a KLIK-kel és a Református
Presbitériummal történő egyeztetések lefolytatására és a kapcsolódó megállapodások és
szerződések megkötésére.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:

Mórocz László polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati
arányokkal elfogadta és meghozta a
24/2013. (IV. 11.) sz. h a t á r o z a t o t:
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a Pécsely Községben működő református általános iskola állami fenntartásba adása
ügyében folytasson egyeztetést a Balatonfüredi Református Egyházközség Presbitériumával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskola 2013. május 31. hatállyal a
következő tanévre állami fenntartásba és működtetésbe adásával kapcsolatos nyilatkozatokat a
képviselő-testület nevében megtegye és az ehhez szükséges megállapodásokat és szerződéseket a
KLIK-kel megkösse.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Balatonfüredi Református
Egyházközséggel az iskola fenntartására 2012. május 30. napján kötött átadás-átvételi szerződés
közös megegyezéssel történő felmondását és megszüntetését kezdeményezze és az ehhez
kapcsoló megállapodásokat és szerződéseket megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
12./ Tájékoztató, az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről
- Swietelski per
- Ravatalozó megépítésére szerződés megkötése
1. Mórocz László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Veszprém Megyei
Bíróság előtt 1.G.40.089/2010. ügyszámon Balatonszőlős Község Önkormányzata és Pécsely
Község Önkormányzata felperesek által a Swietelsky Magyarország Kft. alperes ellen
szavatossági igény érvényesítése és kártérítés iránt folyamatban lévő perében az igazságügyiműszaki szakértő meghallgatására a bírósági tárgyaláson nem került sor, a szakértő betegsége és
távolmaradása miatt.

2. Mórocz László polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat nevében háromoldalú földhasználati szerződés került megkötésre 2013. április 10. napján a temetőben
megépíteni tervezett ravatalozó ügyében. Amely szerződésben felek a Református Egyházközösség Balatonszőlős, mint földtulajdonos, a NEBERGO Korlátolt Felelősségű Társaság, mint építkező és a földhasználati jog jogosultja, valamint Balatonszőlős Község Önkormányzata, mint

építkező és a földhasználati jog jogosultja között. A szerződő felek megállapodtak, hogy a NEBERGO Korlátolt Felelősségű Társaság, a Földtulajdonos által használatába adott ingatlanrészleten ravatalozót épít, majd üzemeltet, a szerződésben foglaltak alapján, javítva Balatonszőlős település és a Balatonszőlősi Református Egyházközösség kegyeleti szolgáltatásainak színvonalát. A
NEBERGO Korlátolt Felelősségű Társaság építkező, építkezés céljából földhasználati jogot alapít.

13./ Balatonfüred Város Alpolgármesterének kérelme
Mórocz László polgármester:
A polgármester a napirendet szóban terjeszti a testület elé.
Balatonfüred Város Önkormányzatának Alpolgármestere, Hári Lenke azzal a kéréssel fordult
Balatonszőlős Község Önkormányzatához, hogy szíveskedjen hozzájárulni a balatonszőlősi és
Balatonfüreden tanuló diákok havi buszbérletéhez – a 2012/2013-as tanév hátralévő 5 hónapjára
– 100.000 Ft-tal.
Kérelme indokolásaként előadta, hogy a 34 szőlősi tanulóból 10 gyermek a Radnóti Miklós
Általános Iskolába jár, vagyis a kötelező beiskolázási körzetének megfelelő intézménybe. Az ő
bérletüket
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költségvetése biztosítja. Az Eötvös Loránd Általános Iskolába – mely a fentiek értelmében nem
kötelező beiskolázási körzete a községnek – 24 kisdiák jár, az ő bérletük árát fedezné a megjelölt
összeg.
Mórocz László polgármester javasolja a kérelemben foglaltak teljesítését.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
Mórocz László polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati
arányokkal elfogadta és meghozta a
25/2013. (IV. 11.) sz. h a t á r o z a t o t:
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a balatonszőlősi
és Balatonfüreden tanuló diákok havi buszbérletéhez az Önkormányzat – a 2012/2013-as tanév
hátralévő 5 hónapjára – 100.000 Ft összeget biztosítson.

A Képviselő testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

14./ 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 – 2013-ban 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:
26/2013. (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 – 2013. 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
15./ A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
Mórocz László polgármester:
A polgármester a napirendet szóban terjeszti a testület elé.

A Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság azzal a kéréssel fordult Balatonszőlős Község
Önkormányzatához, hogy a tűzoltóság támogatásának tekintetében szíveskedjen 2013- ban a
tavalyi évhez mérten 10%-os emelést biztosítani.
Kérelme indokolásaként előadta, hogy az új tűzoltó laktanya fűtési-hűtési rendszere villamos
energia felhasználásával van megoldva, ami aránytalanul nagy terhet jelent számukra. Keresik a
villamos energia kiváltásának, az energetikai rendszer korszerűsítésének lehetőségét, azonban
ezek várhatóan csak a következő évtől jelentenek költség csökkentést.
Jelenleg Balatonszőlős Község lakossága 626 fő, a 10 %-os támogatási összeg emelés, így
lakosság arányosan 517 Ft/ fő támogatási összeget jelentene a 2013. évi költségvetés terhére.
A polgármester javasolja a kérelem és a 10 %-os támogatási összeg növelésének elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta meg:
Mórocz László polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület a fenti szavazati
arányokkal elfogadta és meghozta a
27/2013. (IV. 11.) sz. h a t á r o z a t o t:
Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Balatonfüredi
Önkormányzati Tűzoltóság 2013.évi támogatását a 2012. évi támogatási összeghez képest az
Önkormányzat 10 %-kal megemelje, tehát a 626 fő lakosságszám arányában 517 Ft/ fő
hozzájárulási összeggel támogassa a tűzoltóság működését.
A Képviselő testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:40 órakor bezárta.
k. m. f
Mórocz László

dr. Endrédy Renáta

polgármester

jegyző megbízottja

