
Balatonszőlős Község Önkormányzata
BALATONSZŐLŐS

Jegyzőkönyv

Szám: 101/20-15/2013

Készült: Balatonszőlős község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 13-án, 17:00

órai kezdettel – Dörgicse, Pécsely és Vászoly községek Önkormányzatainak Képviselő-

testületeivel közösen - megtartott együttes üléséről Pécsely Község Kultúrházban.

Jelen vannak:

A./ Balatonszőlős Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Mórocz László polgármester

Klepeisz Péter alpolgármester

Bácsi Bernadett képviselő

Dallos Zoltán és Henn Sándor képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. 

B./ Dörgicse Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Kis-Pál Miklós polgármester

Király László alpolgármester

Deák Attila képviselő

Kurucz Attila képviselő

   Szini Erzsébet képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni.

C./ Pécsely Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

ifj.Sebők Lajos polgármester

Kosztor Lajos alpolgármester

Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Szélesi László képviselő

Szücs Sándor képviselő

D./ Vászoly Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai részéről:

Rózsahegyi Tibor polgármester

Béresiné Kézdy Éva képviselő

Henn Istvánné képviselő

 Soha László Endre és Szabó István képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt venni. 



E./ Tanácskozási joggal:

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a jegyző megbízottja

ifj.  Sebők Lajos polgármester Pécsely:  Megállapította,  hogy a balatonszőlősi,  a pécselyi,  a

dörgicsei és a vászolyi Képviselő-testület is határozatképes, majd a kiadott meghívó szerint tett

javaslatot a napirend elfogadására.

(1. sz. melléklet)

A napirendi javaslatot a balatonszőlősi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadta:

32/2013. (V. 13.) Kt. Határozat

Napirend:

1.) Óvoda konyha pályázat elbírálása

Előadó: Sebők Lajos polgármester

2.) Alapítványi Iskola engedélyeztetésének megvitatása

Előadó: Sebők Lajos polgármester

3.) Társulási megállapodás módosítása

Előadó: Sebők Lajos polgármester

4.) Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Megállapodás módosítása

Előadó: Sebők Lajos polgármester

5.) Vegyes ügyek

Előadó: Sebők Lajos polgármester

A napirendi  javaslatot  a dörgicsei Képviselő-testület  4 igen szavazattal  0 ellenszavazat  és 0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (31/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

A  napirendi  javaslatot  a  pécselyi  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (29/2011. (V. 13.) Kt. határozat)



A napirendi  javaslatot  a  vászolyi  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0

tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (33/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

Napirend tárgyalása

   1.) Óvoda konyha pályázat elbírálása  

Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely: A polgármester  szóban  ismerteti  az  írásban  benyújtott

pályázatokat (2. sz. melléklet).

Részletesen ismereti az óvodai konyha bérbeadásának előzményeit. A pályázati kiírásra három

pályázat  érkezett.  A  Bakony  GASZT  Zrt.,  akit  a  jelenlévők  mind  ismernek,  a  Balatoni

Vidékfejlesztési Bt., akik a Dodo Langalló Pizzériát működtetik és a Balatonfelvidéki Nemzeti

Oktatási Nevelési Alapítvány, akik jelenleg egy iskola létrehozásán fáradoznak Pécselyen.

A polgármester köszöntötte a Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány részéről

megjelenteket. Bárdi Farkas Jánost, dr. Panyi Szilvia Orsolyát és Czukelter Mártát.

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse:  Javasolja, hogy a pécselyi  polgármester  mutassa be

részletesen a pályázókat.

Sebők Lajos polgármester Pécsely: 

A Bakony GASZT már tavaly is nyújtott be pályázatot a konyha üzemeltetésére, de azért nem

került  eddig  előtérbe,  mert  a  helyieket  szeretnénk  támogatni,  a  helyben  megfőzött,  esetleg

helyben megtermelt ételt,  illetve a minőségi alapanyagokból, ellenőrzötten készített ételt.  Egy

kisebb cég talán jobban meg tud felelni ezeknek a követelményeknek, mint egy nagyobb.

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: A kiszállítás és a mosogatás hogyan működne az ide

szállított ételeknél.

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Az ide szállított ételt nem tudjuk kontrollálni, az itt

készült ételt jobban tudjuk ellenőrizni. A Dodo Langallo Pizzériának nem egyenletes a forgalma,

így a tőlük való ételrendelés magánszemélyek részére bizonytalan, ezért lehet, hogy ezzel a nagy

és profiljuktól eltérő feladattal nem tudnának megbírkózni. Az alapítványi konyha szemlélete az

egészséges alapanyag, ami a mi szemléletünk is. A Bakony GASZT egy nagy cég, ha nem ők

nyernek most a pályázaton, a helyi cégnek viszont nem sikerül a konyha működtetése, akkor is

köthetünk még velük bármikor szerződést.

Henn Istvánné képviselő Vászoly: Ha a Bakony GASZT nyer, akkor még egy embert fel kell

venni aki a tálalásban segít.



Béresiné Kézdi Éva képviselő Vászoly: Az alapítvány mutassa be az elképzelését.

Bárdi Farkas János:  Tudjuk, hogy mi az elvárás a települések részéről és mivel vendéglátói

vezetői végzettséggel is rendelkezem, így azt mondhatom, hogy az alapítvány meg tud felelni a

kívánalmaknak.  Helyi  szakembert  szeretnénk  a  konyha  működtetésére  alkalmazni,  aki  az

elveinknek megfelelően, helyi élelmiszerrel egészséges ételt főz. A megfelelő embert még nem

találtuk meg, de a kiválasztása folyamatban van. Egy ember kerülne oda a jelenlegi vállalkozó

helyére,  aki  működtetné  a  konyhát.  Azt  szeretnénk,  ha a  gyerekek  meg  tanulnának  főzni  és

segíthetnének a konyhában és ezt hivatalossá tenni.

Az  alapítvány  nem profit  orientáltan  működne.  Az  itt  termelt  haszon  visszakerül  az  iskola

működtetésére.

Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely: Összefoglalva  az  eddig  elhangzottakat,  azt  szeretnénk,

hogy helyi vállalkozó főzzön és helyi termelőktől szerezze be az alapanyagot. Két évvel ezelőtt

is ez volt a cél, akkor nyertes pályázóval minőségi probléma nem volt, egyéb más probléma volt.

Ezen elvek alapján, ha komplex szemléletként nézzük az egészet, akkor én az alapítványra teszek

javaslatot.

Kurucz Attila képviselő Dörgicse: Hány fővel működik a konyha?

Henn Istvánné képviselő Vászoly: Egy fő elég erre.

Czukelter  Márta:  Az egészséges  kertművelés  és  az  alapanyagok  feldolgozása  a  pedagógiai

program  része,  a  gyerekek  tudnak  segíteni  konyhalányként,  nem  rögtön,  de  hosszútávon

felépítve.

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: A közegészségügy ezt hogyan tudja engedélyezni?

Bárdi Farkas János:  Ennek lehetőségét meg fogjuk keresni és a hivatalos útnak megfelelően

fogunk eljárni.

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Mi történik akkor, ha nem indul az alapítványi iskola

szeptembertől?

Bárdi Farkas János: A konyhát akkor is működtetjük és az egy év alatt szerzett bevételeket az

iskolára kívánjuk fordítani.



Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Akkora nyereség várható?

Bárdi Farkas János:  Akkora nyereségre nem számítunk, mint amekkorát a Bakony GASZT

tudna  produkálni,  mivel  mi  minőségi  alapanyagokból,  minőségi  konyhát  tervezünk,  de

számításaink szerint ez megéri és nyereséges lesz.

Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely:  Július  1-től  lenne  a  váltás,  átadás-átvétel.  A

Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány pályázatát teszi fel szavazásra, mivel a

pályázó képviselői jelen vannak.

Kéri, hogy a Képviselő-testület tagjai szavazzanak.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal

és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

33/2013. (V.13. ) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –  Balatonszőlős,  Pécsely,

Dörgicse és Vászoly községek Önkormányzatai által a Pécsely székhelyen működő óvodában a

konyhai  étkeztetés  ellátására  kiírt  pályázatra  benyújtott  pályázati  anyagokat  megismerte  és

megtárgyalta – a Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítványt bízza meg az óvoda

konyha működtetésével.

A Képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert  arra, hogy valamennyi  jogszabályi  feltétel

fennállása  esetén  a  szerződést  kösse  meg  a  Balatonfelvidéki  Nemzeti  Oktatási  Nevelési

Alapítvánnyal.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

A  Balatonfelvidéki  Nemzeti  Oktatási  Nevelési  Alapítvány  pályázatát  a  dörgicsei  Képviselő-

testület  4  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás mellett,  egyhangúlag  támogatta.

(31/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

A   Balatonfelvidéki  Nemzeti  Oktatási  Nevelési  Alapítvány  pályázatát  a  pécselyi  Képviselő-

testület  5  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás mellett,  egyhangúlag  támogatta.

(30/2011. (V. 13.) Kt. határozat)



A   Balatonfelvidéki  Nemzeti  Oktatási  Nevelési  Alapítvány  pályázatát  a  vászolyi  Képviselő-

testület  3  igen  szavazattal  0  ellenszavazat  és  0  tartózkodás mellett,  egyhangúlag  támogatta.

(34/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

   2.) Alapítványi Iskola engedélyeztetésének megvitatása  

Sebők Lajos polgármester Pécsely:  Köszöntötte az alapítvány részéről megjelenteket,  Bárdi

Farkas Jánost, dr. Panyi Szilvia Orsolyát és Czukelter Mártát.

A polgármester  szóban ismerteti  az  írásban benyújtott  kérelmet  (3.  sz.  melléklet)  a nevelési

programot (4. sz. melléklet).

Egy  éve  ismerkedtünk  meg  ezzel  a  szemlélettel.  Czukelter  Mártát  megbíztuk  a  működtetés

előkészítésével,  jogszabályváltozások miatt  az Abai Gimnázium kilépett  mögülünk,  viszont  a

szervezők és a támogatók egyre többen vannak. Fenntartóként alapítványt kell létrehozni, nem

lehet  az  Abai  Gimnázium  tagintézménye.  Az  alapítványt  bejegyezték,  egy  engedélyeztetési

folyamat közepén vagyunk most. A tulajdonunkban lévő ingatlannak azt a részét szándékozzuk

használatba adni, amely az alapítványi iskola működtetéséhez szükséges. 

A  polgármester  szóban  ismerteti  az  alapítvány  írásban  benyújtott  kérelmét  és  nevelési

programját.

Rózsahegyi  Tibor  polgármester  Vászoly:  Megoldotta-e  az  alapítvány  a  közüzemi  díjak

fizetésének egyeztetését a KLIK-kel, mert az alsó tagozat most átkerül állami fenntartásba és az

épület használatot meg kell osztani.

dr. Panyi Szilvia Orsolya: Az államnak való visszaadási folyamat már elindult, a magyar állam

fizeti a komplex kiadást. A KLIK-nek hozzá kell járulni az alapítványi iskola működési engedély

kérelméhez, ez esetben az alapítványnak kell a KLIK-kel megállapodás útján rendezni a rezsi

költségek megosztását vagy helyiség vagy gyermeklétszám arányosan.

ifj. Sebők Lajos polgármester Pécsely:  A tankerület igazgató Szabó Lajos azt mondta, hogy

mivel Pécsely is használja az épületet, így megállapodunk a használatról és a költségekről.

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: A költségvetés bizonytalan.

Bárdi Farkas János:  1.100.000 Ft bevétellel számolunk havonta a konyha működtetésével. A

betűtészta gyártása megindult, a forgalmazáson és a lánc kiépítésén dolgozunk, ebből a gyártó

által tervezett bevétel havonta 500.000 Ft, de ez csak a hazai forgalmazásra számítva, tervezzük

a forgalmazás határon túlra történő kiterjesztését is. Szülői támogatások sor alatt azt tervezzük,



hogy a szülők a tankönyvek árát ide adják szeptemberben. Önkormányzati támogatást és egyéb

támogatást is beterveztünk. Az állami támogatást 15.600.000 Ft-ra terveztük. 7.800.000 Ft-tal

járulna hozzá az állam a bérköltségekhez. A tervezett rezsi költségeken lehetne csökkenteni, a

fűtési költség csökkentését tervezzük egy egyszeri beruházás megvalósításával, Pellet préssel, a

fűtő és a karbantartó egy személy lenne.

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: 7.800.000 Ft állami normatíva nem tervezhető, mivel

az állami normatívát senki nem tudja megmondani. Én inkább egy apríték kazánt javasolnék.

Van-e már tervezett pedagógus és gyermek létszám?

Bárdi Farkas János:  Az induló gyermeklétszám 70 fő, 5 fő pedagógussal a jelenlegi bértábla

szerint kalkulálva. Felelősségteljesen visszük az ügyet, nem megyünk bele olyan dologba, amely

nem működik.

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: A 23 M Ft tervezett költségből 10 M Ft-ot nem tud

az alapítvány megmagyarázni. Az önkormányzatok ehhez nem tudnak támogatást adni, mert így

is az iskola miatt tartozásai vannak. Bele kell gondolni azoknak a gyerekeknek a helyzetébe is,

akik bíznak ebben az iskolában,  mi  lesz velük,  ha nem sikerül az iskolát  megalapítani  vagy

működtetni.

Bárdi Farkas János:  Amennyiben nem kapjuk meg az engedélyt,  akkor egy évet  csúszik a

kezdés. Információt gyűjtünk a hivataloktól, ha nem lesz meg az állami támogatás akkor nem

fogunk elindulni.

Rózsahegyi Tibor polgármester Vászoly: Az önkormányzat anyagilag nem tud hozzájárulni az

iskola fenntartásához és működtetéséhez.

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: Az önkormányzat anyagilag nem tud hozzájárulni az

iskola fenntartásához és működtetéséhez.

Mórocz László polgármester Balatonszőlős: Az önkormányzat anyagilag nem tud hozzájárulni

az iskola fenntartásához és működtetéséhez.

Sebők Lajos polgármester Pécsely: Az önkormányzat anyagilag nem tud hozzájárulni az iskola

fenntartásához és működtetéséhez. Mivel Pécsely másra is használja az épületet, így felajánlja,

hogy a külön szervezett programokból a rezsiköltség rá eső hányadát kifizeti.



Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely:  Javaslom,  hogy hozzunk  egy  olyan  döntést,  amely  az

engedélyeztetéshez szükséges, minden kötelezettségvállalás nélkül.

Sebők Lajos  polgármester  Pécsely:  Szóban  ismerteti  az  alapítvány kérelmet.  Bárdi  Farkas

János, a 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. 

A  polgármester  javasolja,  hogy  az  önkormányzatok  anyagi  hozzájárulása  és

kötelezettségvállalása nélkül járuljanak hozzá a települések az alapítványi iskola létrehozásához

és az engedélyeztetési folyamat megindításához egy elvi hozzájárulásként.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal

és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

34/2013. (V.13. ) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete,  anyagi  hozzájárulás  adása  és

anyagi kötelezettségvállalás nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a résztulajdonát képező 8245 Pécsely,

Iskola utca 180. szám alatti, jelenleg is iskola épületnek használt ingatlanban a Balaton-felvidéki

Nemzeti  Oktatási  Alapítvány  (székhely:  8245  Vászoly,  András  utca  23.)  alapítványi  iskolát

működtessen  és  tartson  fenn  azzal,  hogy  a  tulajdonában  lévő  ingatlannak  csak  azt  a  részét

szándékozza használatba adni, amely az alapítványi iskola működtetéséhez szükséges.  

Az Önkormányzat  hozzájárul,  hogy a Balaton-felvidéki  Nemzeti  Oktatási  Alapítvány a 8245

Pécsely,  Iskola  utca  180.  szám  alatti  ingatlant  iskola  céljára  székhelyként  a  működéshez

szükséges irataiban feltüntesse.



A képviselő-testület  az ingatlan  azon részének használatba  adásához járul hozzá határozatlan

időtartamra,  amely  a  működési  engedélyben  foglalt  előírások  alapján  az  alapítványi  iskola

működtetéséhez szükséges. A jelenleg egyházi fenntartásban működő iskola állami fenntartásba

és működtetésbe adása már folyamatban van, így a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak

hozzá  kell  járulni  az  alapítványi  iskola  működési  engedély  kérelméhez,  ez  esetben  az

alapítványnak kell a Klebersberg Intézményfenntartó Központtal megállapodás útján rendezni a

rezsi költségek megosztását vagy helyiség vagy gyermeklétszám arányosan.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

A  Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány kérelmét a dörgicsei Képviselő-testület

4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta.  (33/2011.

(V. 13.) Kt. határozat)

A  Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány kérelmét a pécselyi Képviselő-testület

5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (31/2011.

(V. 13.) Kt. határozat)

A  Balatonfelvidéki Nemzeti Oktatási Nevelési Alapítvány kérelmét a vászolyi Képviselő-testület

3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (35/2011.

(V. 13.) Kt. határozat)

   3.) Társulási megállapodás módosítása  

Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely: Javasolja  a  társulási  megállapodás  módosítását  és  a

melléklet  szerinti  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási  megállapodás

elfogadását. Szóban ismerteti az írásos előterjesztést.

A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

35/2013. (V. 13.) Kt. Határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  társulási  megállapodás

módosítását,  mely  módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  társulási  megállapodás  jelen



határozat  mellékletét  képezi.  A Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges

intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

A társulási megállapodás jelen jegyzőkönyv 5. sz. mellékelte tartalmazza

A  társulási  megállapodás  módosítását  a  dörgicsei  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (34/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

A  társulási  megállapodás  módosítását  a  pécselyi  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (32/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

A  társulási  megállapodás  módosítását  a  vászolyi  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal  0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (36/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

   4.) Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Megállapodás módosítása  

Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely: Javasolja  a  Települési  Szilárdhulladék-kezelési

Önkormányzati  Társulási  Megállapodás módosítását és a Társulási  Tanács 13/2013. (IV. 26.)

ÉBRSZHK-TT  határozatával  kezdeményezett  módosításának  elfogadását,  a  díjpolitikával

kapcsolatos  módosításokat  a  2013.  január  1-jén  hatályba  lépett,  hulladékról  szóló  2012.  évi

CLXXXV.  törvény  díjmegállapításra  vonatkozó  rendelkezései  teszik  szükségessé.  Korábbi

jogszabályi rendelkezés alapján a Társulásnak a Társulási Megállapodás mellett nem kell Alapító

Okirattal  rendelkeznie,  így  az  Alapító  Okirat  a  Társulási  Megállapodás  jelen  módosításának

hatálybalépésével egy időben hatályát veszti. A megállapodásból törlésre kerülnek a hatályukat

vesztett jogszabályokra való hivatkozások, helyettük a hatályosak kerülnek be.

A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

36/2013. (V. 13.) Kt. Határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Észak-Balatoni  Térség

Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési  Önkormányzati  Társulás  Társulási



Megállapodásának  a  Társulási  Tanács  13/2013.  (IV.  26.)  ÉBRSZHK-TT  határozatával

kezdeményezett módosításait elfogadja.

Ezzel  egy  időben  az  Észak-Balatoni  Térség  Regionális  Települési  Szilárdhulladék-kezelési

Önkormányzati Társulás Alapító Okirata hatályát veszti.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  elfogadó  határozatot  tartalmazó

jegyzőkönyvi kivonatot a Társulásnak megküldje.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  Alapító  Okirat  és  a  Társulási

megállapodás  helyébe  lépő,  a  módosításokat  tartalmazó  egységes  szerkezetű  Társulási

Megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

A  társulási  megállapodás  módosítását  a  dörgicsei  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (35/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

A  társulási  megállapodás  módosítását  a  pécselyi  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (33/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

A  társulási  megállapodás  módosítását  a  vászolyi  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal  0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (37/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

5.) Vegyes ügyek

- Czukelter Márta beszámolójának elfogadása  

Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely: Felkéri  Czukelter  Mártát,  hogy  az  írásban  benyújtott

beszámolót szóban ismertesse.

Czukelter Márta: Szóban ismerteti az írásban benyújtott beszámolót. (6. sz. melléklet)

Sebők Lajos polgármester Pécsely: A polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.

Észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

A balatonszőlősi Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:



37/2013. (V. 13.) Kt. Határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Czukelter Márta beszámolóját az

életiskola Pécselyen végzett szervezési munkáiról megismerte és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

Czukelter Márta beszámolóját a dörgicsei Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat

és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (36/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

Czukelter Márta beszámolóját a pécselyi Képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és

0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (34/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

Czukelter Márta beszámolóját a vászolyi Képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és

0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (38/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

- Pécselyi Iskola állami fenntartásba adása tájékoztatás  

Sebők Lajos polgármester Pécsely: A polgármester szóban összefoglalja a Pécselyi székhelyű

iskola állami fenntartásba adásának eddig ismert lépéseit és tájékoztatja a képviselő-testületet,

hogy a KLIK felé a korábban hozott döntések továbbításra kerületek, illetve a református egyház

benyújtotta kérelmét a KLIK felé az állami fenntartásba adással kapcsolatban, a KLIK pedig

megtette javaslatát az átszervezéssel kapcsolatban.

- Háziorvossal kapcsolatos tájékoztatás  

Sebők Lajos polgármester Pécsely: Gógl Álmos Zalán a jelenlegi háziorvos és Kőhalmi Dóra a

helyettesítést ellátó orvos tájékoztatták mind a négy önkormányzatot, hogy a háziorvosi praxis

betöltését Kőhalmi Dóra venné át és a helyettesítésre kijelölt orvos Gógl Álmos Zalán lenne a

továbbiakban, jelenleg az engedélyezési eljárás folyamatban van, amikor testületi döntésre lesz

szükség, akkor hivatalosan is megkeresik az önkormányzatokat.

- Internetszolgáltatás fejlesztése  

Kis-Pál  Miklós  polgármester  Dörgicse:  A településeken  az  esélyegyenlőség  megteremtése,

illetve  javítása  érdekében  az  elektronikus  távkapcsolatot,  internet  kapcsolatot  és  internet



hálózatot fejleszteni,  illetve bővíteni kellene. Javasolja ezért,  hogy vegyék fel a kapcsolatot a

szolgáltatóval a bővítés végrehajtása érdekében, illetve, hogy a szélessávú internet szolgáltatás

mind a négy településen bárki számára elérhető és hozzáférhető legyen.

Deák Attila képviselő: Melyik szolgáltatónál?

Kis-Pál Miklós polgármester Dörgicse: A T-Home Magyar Telekom NyRt-nél.

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 ellenszavazat és

0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:

38/2013. (V. 13.) Kt. Határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a

szélessávú  internet  kapcsolat  megteremtése  és  kiépítése  céljából  vegye  fel  a  kapcsolatot  a

szolgáltatóval,  illetve  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések  megtételére,

szerződések módosítására és megkötésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

Az  internet  szolgáltatás  fejlesztését  a  dörgicsei  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal  0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (37/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

Az  internet  szolgáltatás  fejlesztését  a  pécselyi  Képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (35/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

Az  internet  szolgáltatás  fejlesztését  a  vászolyi  Képviselő-testület  3  igen  szavazattal  0

ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta. (39/2011. (V. 13.) Kt. határozat)

- 4 falu találkozója tájékoztatás  

Sebők  Lajos  polgármester  Pécsely:  Idén  11.  alkalommal  kerül  megrendezésre  a  4  falu

találkozója, a június 29-i hétvége jöhetne szóba az eddigi előzetes egyeztetések alapján és azt

terveztük, hogy 2-2 település közösen állítana ki csapatot az öreg fiúk mérkőzésre. Amennyiben

valakinek  a  programot  vagy  az  időpontot  illetően  van  javaslata  az  kérem,  hogy  jelezze  a

következő napokban, hetekben.



Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 18:25 órakor bezárta.

                                                                   k. m. f.

Mórocz László     dr. Endrédy Renáta

 polgármester      jegyző megbízottja
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