
Balatonszőlős Község Önkormányzata

     B A L A T O N S Z Ő L Ő S

Szám:101/21-34/2013.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án,

18:00  órai  kezdettel  megtartott,  rendkívüli  Képviselő-testületi  üléséről,  a  Balatonszőlősi

Faluháza Tanácstermében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Mórocz László polgármester

Klepeisz Péter alpolgármester

Bácsi Bernadett képviselő

Henn Sándor képviselő

Ifj. Dallos Zoltán képviselő

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

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.

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)

Kérdés, javaslat a napirendeket illetően nem hangzott el.

Aki a napirendekkel és a tárgyalás menetével egyetért, kézfelemeléssel jelezze.



A napirendi  javaslatot  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  a  Képviselő-testület  5  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:

51/2013. (VI. 18.) Kt. határozatot:

Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

NAPIRENDEK:

1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó: Mórocz László polgármester

2. Közép és hosszútávú vagyongazdálkodási terv

Előadó: Mórocz László polgármester

3. Leader pályázat benyújtása

Előadó: Mórocz László polgármester

4. Hivatalsegéd munkakör betöltésére önkormányzati pályázat elbírálása

Előadó: Mórocz László polgármester

5. Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

Előadó: Mórocz László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása



Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az előterjesztést és a Helyi Esélyegyenlőségi

Programot.

(2. sz. melléklet)

Javasolja a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta

meg:

52/2013. (VI. 18.) Kt. határozatot:

Balatonszőlős Község képviselő testülete az önkormányzat 2013-2017. évekre vonatkozó, az 

előterjesztéshez mellékelt a Helyi Esélyegyenlőségi Programot jóváhagyja. 

Felkéri a településen szervezeteket, hogy a programot támogassák, megvalósításában 

működjenek közre.

Határidő: folyamatos

Felelős: Mórocz László polgármester

Balatonszőlős  Község  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programját jelen  jegyzőkönyv  3.  sz.

melléklete tartalmazza.

2. Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti,  az előterjesztést és a vagyongazdálkodási

tervet

(4. sz. melléklet)



Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta

meg:

53/2013. ( VI. 18.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Balatonszőlős  Község

Önkormányzatának  Közép-  és  hosszútávú  vagyongazdálkodási  tervét  megismerte,

megtárgyalta és elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

Balatonszőlős Község közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervét jelen jegyzőkönyv

5. sz. melléklete tartalmazza.

3. Leader pályázat benyújtása

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a kiküldött előterjesztést, pályázati kiírást.

(6. sz. melléklet)

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta

meg:

54/2013.(06.18.) Kt. határozat

Az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

2013-ban nyújtandó támogatások keretében Támogatási kérelem benyújtása „Forrást 

védő nyitott szín és közösségi tér” címmel.



Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő- testülete Támogatási kérelmet nyújt be az

Az EMVA-ból  a  Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégiák  LEADER fejezetének  végrehajtásához

2013-ban nyújtandó támogatásokra,  „Forrást  védő nyitott szín és közösségi  tér” projekt

címmel. A projektben szereplő fejlesztést a Balatonszőlős 26 és 31 hrsz-ú - saját tulajdonú

ingatlanokon – megvalósítja.  A beruházás  összköltsége bruttó  5.649.913.-Ft,  saját  forrás  :

1.201.163.-Ft,  Kért  támogatás  4.448.750.-Ft.  Saját  forrást  a  költségvetésében  biztosítja.

Megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére és a

pályázat benyújtására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013.07.04.

4. Hivatalsegéd munkakör betöltésére önkormányzati pályázat elbírálása

Mórocz  László  polgármester: Szóban  ismerteti  a  hivatalsegéd  munkakör  betöltésére

benyújtott pályázatokat.

(7. sz. melléklet)  

Polgármester javasolja Encz Evelin pályázatának elfogadását.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta

meg:

55/2013. ( VI. 18.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Balatonszőlős  Község

Önkormányzata által meghirdetett hivatalsegéd munkakör betöltésére benyújtott pályázatokat

megismerte, megtárgyalta.

Encz Evelin pályázatát elfogadta és 2013. augusztus 1. napjától alkalmazza a pályázat szerint

kiírt munkakörre határozatlan időre.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.



Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

5. Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti az írásbeli előterjesztést.

(8. sz. melléklet)  

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  5  igen  szavazattal  0  nem

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta

meg:

56/2013. ( VI. 18.) Kt. határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Aszófő,  Balatonfüred,

Balatonhenye,  Balatonszőlős, Balatonudvari, Barnag, Dörgicse, Örvényes, Pécsely, Tihany,

Vászoly  községek,  által  létrehozott  Tihany  és  Környéke  Közoktatási  Intézményi  Társulás

társulási  megállapodás  felülvizsgálatát  és módosítását  jóváhagyja,  az egységes  szerkezetbe

foglalt Megállapodás szövegét elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 19:10 órakor bezárta.

                                                                   k. m. f

Mórocz László     dr. Endrédy Renáta

polgármester      jegyző megbízottja






