
Balatonszőlős Község Önkormányzata
B A L A T O N S Z Ő L Ő S   

Szám: 101/ 35 -    /2015.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én, 17:00
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről, a Balatonszőlősi Faluháza Tanácstermében.
Jelen vannak:
Képviselő-testület tagjai részéről:

Mórocz László polgármester  
Klepeisz Péter                                 alpolgármester
Bácsi Bernadett 
Henn Sándor 
Valler Ferenc képviselők
Holéczy-Kőrösi Boglárka            osztályvezető

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.)
(A megbízást jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
Mórocz László  polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, és megállapította, hogy a Képviselő-
testület  határozatképes,  majd  javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  a  meghívó  szerinti  napirendet
javasolja tárgyalni az alábbi kiegészítéssel:
8.) Bányainé Paksi Rita szerződése
 (A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Mórocz  László  polgármester: Kéri,  aki  a  napirenddel  és  a  tárgyalás  menetével  egyetért,  az
kézfelemeléssel szavazzon.
Mórocz  László  polgármester: Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  az  ülés  napirendjét  és  a
tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

26/2015. (03.25.) határozatot:
Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND:

1. Bakonykarszt  Zrt.  Gördülő  fejlesztési  tervvel  és  víziközmű  vagyonértékeléssel
kapcsolatos kötelezettség

Előadó: dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka kirendeltség-irányító osztályvezető
2. Szervezeti és Működési szabályzat módosítása
Előadó: dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka kirendeltség-irányító osztályvezető
3. Könyvtár pályázat
Előadó: Mórocz László polgármester
4. Napelem park pályázat megtárgyalása, közbeszerző kiválasztása
Előadó: Mórocz László polgármester
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5. Szalai Sándor és Szalai Gábor beadványának megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
6. Nyugdíjasnap költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Mórocz László polgármester
7. Az elmúlt időszak tevékenységéről beszámoló
Előadó: Mórocz László polgármester
8. Bányainé Paksi Rita szerződése

Előadó: Mórocz László polgármester
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Bakonykarszt Zrt. Gördülő fejlesztési tervvel és víziközmű vagyonértékeléssel kapcsola-
tos kötelezettség

dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A  víziközmű  szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény  78.  §  (1)  bekezdése  szerint  az
Önkormányzat tulajdonában levő víziközmű vagyont vagyonértékelni kell.
A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. felajánlotta segítségét a vagyonértékelés elvégzésében. A
Bakonykarszt  Zrt.meghatalmazással  vállalja,  hogy  az  Önkormányzat  víziközmű-vagyonának
vagyonértékelését elvégezteti,  hogy a 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a
Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön.
A  meghatalmazás  kiterjedhet  arra  is,  hogy  a  Bakonykarszt  Zrt.  a  vagyonértékelő  kiválasztására
irányuló  közbeszerzési  eljárásban  a  Magyar  Energetikai  és  Közműszabályozási  Hivatal  által
jóváhagyott  Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően ajánlatkérőként
járjon el az Önkormányzat helyett  és nevében. Ennek megfelelően határozza meg a közbeszerzési
eljárás szabályai szerinti nyertest, tájékoztatásunk után szerződést kössön, valamint a nyertes részére
az ellenszolgáltatás díját megfizesse.
A  Bakonykarszt  Zrt.  által  csatolt  Együttműködési  megállapodás  részletesen  szabályozza  a
vagyonértékeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint minden év
szeptember  15-ig  az  Önkormányzat  tulajdonában  levő  víziközmű-vagyonra  Gördülő  Fejlesztési
Tervet  kell  készíteni.  A  BAKONYKARSZT  Víz-és  Csatornamű  Zártkörűen  Működő
Részvénytársaság  felajánlotta  segítségét  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervel  kapcsolatos  önkormányzati
kötelezettségek  teljesítésében.  A  BAKONYKARSZT  Zrt.  meghatalmazással  vállalja,  hogy  az
Önkormányzat  víziközmű-vagyonára  2016-2030.  évekre  vonatkozó  Gördülő  Fejlesztési  Tervet
elkészíti.
A  meghatalmazás  kiterjedhet  arra,  hogy  az  Önkormányzat  által  szolgáltatott  adatok  alapján
összeállított Gördülő Fejlesztési Tervet a BAKONYKARSZT Zrt. jóváhagyásra benyújtsa a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 
Kiterjedhet  továbbá  arra  is,  hogy  a  BAKONYKARSZT  Zrt.  az  Önkormányzatot  a  Magyar
Energetikai  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  Gördülő  Fejlesztési  Terv  jóváhagyására  irányuló
eljárásában képviselje

Kérdés, javaslat nem hangzott el.
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A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi
határozatot hozta meg:

27/2015. (03.25.) határozat

Balatonszőlős  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  „Pécsely,Balatonszőlős  községek
ivóvízellátó víziközmű-rendszerének Gördülő Fejlesztési  Terv készítése” című előterjesztést  és az
alábbi döntést hozza:
1.Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-22451-1-002-00-03
 MEKH kóddal rendelkező 47. sorszámú Pécsely,Balatonszőlős ivóvízellátó víziközmű-rendszer
Ellátásért  Felelőse,  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX. törvény (a  továbbiakban:
Vksztv.)   11.  §  (2)  bekezdése  szerinti  Gördülő  Fejlesztési  Tervvel  kapcsolatos  kötelezettségek
végrehajtása  érdekében,  megbízza  a  BAKONYKARSZT Víz-és  Csatornamű Zártkörűen  Működő
Részvénytársaságot  a  Gördülő  Fejlesztési  Tervvel  kapcsolatos  önkormányzati  kötelezettségek
teljesítésével.
2.A Képviselő-testület  megbízása  kiterjed az 1.  pontban hivatkozott  terv elkészítésére,  továbbá a
Vksztv.,  valamint  az 58/2013. (II.  27.)  Korm. rendelet  által  megállapított  véleményezés  átvételét
követően,  a  2016-2030.  évekre  vonatkozó Gördülő  Fejlesztési  Tervnek a  Magyar  Energetikai  és
Közmű-szabályozási  Hivatalhoz  történő  benyújtására  és  a  jóváhagyásra  irányuló  eljárásban  az
önkormányzat képviseletére.
3.A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozatban  foglaltak  végrehajtásához
szükséges meghatalmazás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős:   Mórocz László polgármester

A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi
határozatot hozta meg:

28/2015. (03.25.) határozat

Balatonszőlős község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 22-22451-1-002-00-14 MEKH
kóddal rendelkező  68. sorszámú  Pécsely, Balatonszőlős szennyvízelvezető víziközmű-rendszer
Ellátásért  Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM
rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság  területén  egységes  elvek  alapján,  egységes  vagyonértékelés  készüljön,
felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  a  vagyonértékeléssel
kapcsolatos  jogokat  és  kötelezettségeket  tartalmazó  Együttműködési  megállapodást  az
Önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodás  mellett  az  alábbi
határozatot hozta meg:
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28/A/2015. (03.25.) határozat

Balatonszőlős község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 11-22451-1-002-00-03 MEKH
kóddal  rendelkező  47. sorszámú  Pécsely,  Balatonszőlős  ivóvízellátó  víziközmű-rendszer
Ellátásért  Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése
szerinti vagyonértékelési kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá, hogy a 24/2013. (V.29.) NFM
rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság  területén  egységes  elvek  alapján,  egységes  vagyonértékelés  készüljön,
felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy  az  előterjesztés  mellékletét  képező,  a  vagyonértékeléssel
kapcsolatos  jogokat  és  kötelezettségeket  tartalmazó  Együttműködési  megállapodást  az
Önkormányzat nevében írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős:   Mórocz László polgármester

2. Szervezeti és Működési szabályzat módosítása
dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2015. február 17-én kelt törvényességi felhívásában kötelezte a
Képviselő-testületet  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  felülvizsgálatára,  mivel  azt  az  alakuló
testületi ülésen elmulasztotta megtenni. 
A rendeletben apróbb módosítások szükségek,  amelyek az előterjesztésben szerepelnek.  Kérem a
tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosítást szíveskedjen elfogadni.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

Mórocz  László  polgármester: Javaslom  a  Szervezeti  és  működési  szabályzatról  szóló
önkormányzati rendelet módosításának 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:

29/2015. (03.25.) határozat
Balatonszőlős  község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  szervezeti  és működési  szabályzat
módosításáról szóló rendelet  előterjesztését  megismerte,  megtárgyalta  és annak elfogadása mellett
döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Rendelet tervezet

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.( III.25.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályza-

táról  szóló 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
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 Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (1)
bekezdése  d)  pontjában  meghatározott  feladatkörében  eljárva,  a  Magyarország  helyi
önkormányzatairól  szóló 2011. évi  CLXXXIX. törvény (továbbiakban:  Mhötv.)  53.  §-ban foglalt
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)  A  képviselő-testület  szervezeti  és  működési  szabályzatáról  szóló  1/2013  (II.20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„22.  §  (3)   A  titkos  szavazás  borítékba  helyezett  szavazólapon,  szavazófülke  (vagy  külön
szavazóhelyiség)  és urna igénybevételével  történik.  A titkos szavazás eredményét  jegyzőkönyvbe
kell rögzíteni.”

2. § A Rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
„24.  §  (1)  A  Képviselő-testület  üléséről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni  1  eredeti  és  1  másolati
példányban.”

3. § A Rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lép:
32. § (2) A jegyző helyettesítését, a jegyző által meghatározott feladatok ellátását aljegyző, vagy a
jegyző által megbízott köztisztviselő végzi.
4. § (1) E rendelet a 2015. április 10-én lép hatályba.

 Mórocz László                                                        dr. Tárnoki Richárd
                          polgármester                                                                   jegyző    

Kihirdetve: Balatonszőlős, 2015. április 

                          

                                                 dr. Tárnoki Richárd
    jegyző
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2015.( III.25.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályza-

táról  szóló 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. Könyvtár pályázat
Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A  Közgyűjtemények  Kollégiuma  nyílt  pályázatot  írt  ki  Kistelepülések  könyvtárainak  szakmai
eszközfejlesztésére, korszerűsítésére. Az igényelhető támogatás maximum 3.000.000 Ft/pályázat.
A maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 90%. A pályázók részére előírt kötelező saját
forrás az összköltségvetés minimum 10%-a. Ez esetünkben 179.706 Ft-ot jelentene, a fennmaradó
összeggel együtt nyert pályázat esetén be tudnánk rendezni az új könyvtárunkat.
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Henn Sándor képviselő: Kizárólag új bútorokat lehet vásárolni?
Mórocz  László  polgármester:  Igen,  meghatározott  szabvány  méretű  új  bútorokat  vehetünk.
Javaslom, hogy járuljunk hozzá a pályázathoz a szükséges összeggel.
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:

30/2015. (03.25.) határozat

Balatonszőlős község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  Kistelepülések könyvtárainak szak-
mai eszközfejlesztése, korszerűsítése címen kiírt pályázaton történő indulás mellett döntött, melyhez
az előírt (10%) saját forrás, 179.706 Ft kifizetését a 2015. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére
biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős:   Mórocz László polgármester

4. Napelem park pályázat megtárgyalása, közbeszerző kiválasztása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Az  Önkormányzat  2014  nyarán  együttműködési  szándéknyilatkozatot  írt  alá  a  Central  European
Consulting Kft.-vel és az Easy Construct Építőipari és Fővállalkozó Kft.-vel, amelyben rögzítették,
hogy  amennyiben  az  Önkormányzat  megújuló  energiás  projektet  vagy  energiahatékonysági
beruházást kíván megvalósítani,  melyhez  Európai Uniós pályázati  forrást  (Széchenyi  2020) kíván
igénybe venni úgy a CEC-Easy Construct Konzorciummal kíván együttműködni. 
Az együttműködés  keretében  a  Konzorcium saját  kockázatra  elkészíti  a  vonatkozó pályázatot  és
annak  teljes  körű  dokumentációját  (előzetes  tervekkel  együtt),  megszervezi  a  szükséges  önerő
finanszírozását, amennyiben ez szükséges. Az Önkormányzat az együttműködés keretében segíti a
Konzorciumot  a  pályázati  dokumentáció  összeállításában.  Az  Önkormányzat  tudtával,
beleegyezésével  és engedélyével a Konzorcium elvégzi a beruházással kapcsolatos összes partner
kiválasztását  (közbeszerzési,  tervezési,  kivitelezési,  projekt  menedzseri,  mérnöki,  művezetési  stb.
feladatok tekintetében)
A  pályázat  nyertessége  esetén  az  Önkormányzat  a  Konzorciummal  illetve  a  velük  egyeztetett
partnerekkel dolgozik együtt. Amennyiben az Önkormányzat – a pályázat nyertessége esetén – nem
valósítja  meg  a  beruházást,  vagy  eláll  a  Konzorciummal  való  együttműködéstől,  úgy  a  projekt
megvalósításától  függetlenül  köteles  kifizetni  a  Konzorcium  pályázat  elkészítéssel  kapcsolatos
munkadíját,  de minimum 500.000.-  azaz  ötszázezer  forintot,  melyet  ha a  pályázat  elkészítésének
összege  ettől  felfele  jelentősen  eltérne  ezt  külön  mellékletben  a  felek  a  pályázat  elkészítésekor
rögzítenek
Amennyiben a pályázat nem nyer, úgy a Konzorcium semmiféle kár- és költségtérítési igénnyel nem
élhet az Önkormányzat felé.
A napelem park tulajdonjogának átszállása későbbi megegyezés tárgya,  jelenleg még nem írtak ki
pályázatot,  azonban  ahhoz,  hogy  a  pályázat  kiírása  esetén  azonnal  kezdeni  tudjunk,  ki  kell
választanunk a közbeszerzést lefolytató céget. Az általam elküldött ajánlatkérésre csak a Vanin Kft.
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ajánlata érkezett be, így javaslom, hogy fogadjuk el ezt az ajánlatot, amely bruttó 3.937.000 Ft-ról
szól.
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:

31/2015. (03.25.) határozat
Balatonszőlős  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  2014-2020-as  uniós  KEHOP
keretében legfeljebb 499 kWh-s napenergia erőmű létesítés című projekt megvalósítására irányuló
közbeszerzési eljárás lefolytatásával a VANIN Kft.-t bízza meg bruttó 3.937.000 Ft-ért a pályázatban
megnyert támogatási összeg terhére.
Határidő: azonnal
Felelős:   Mórocz László polgármester

5. Szalai Sándor és Szalai Gábor beadványának megtárgyalása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Szalai Gábor és Szalai Sándor beadvánnyal fordultak az Önkormányzat felé, amelyben kérték, hogy a
tulajdonukban álló 19/1,19/2,19/3 helyrajzi számú ingatlanok mellett  elhelyezkedő 18/12 helyrajzi
számú  önkormányzati  út  aszfaltozása  mihamarabb  történjen  meg,  mivel  azokat  építési  telekké
alakították.
Mórocz  László  polgármester:  Az  ügyhöz  nem  kívánok  hozzászólni,  mivel  abban  érintett
hozzátartozóm révén.
Valler Ferenc képviselő: Megértjük a kérést,  de ezek még nem építési telkek, nem kezdődött  el
építkezés, közlekedés sincsen. Nagyrészt pályázati pénzből tudunk utakat építeni és erre most nincs
pályázat, sem pedig keret a költségvetésben.
Szalai Sándor: Ezt az utat már akkor meg kellett volna csinálni, amikor az ingatlanból kisajátítottak
997 m2 területet ellenérték nélkül 1988-ban.
Henn Sándor képviselő: Ez egy olyan önkormányzati ingatlan, amelynél nincsenek lakóépületek.
Bácsi Bernadett képviselő: Nálunk is van olyan út, amit a saját pénzünkön csináltattunk meg.
Mórocz László polgármester:  Várhatóan a  2016-2020 időszakban lesznek pályázatok belterületi
utakra.
Klepeisz Péter alpolgármester:  Javaslom, hogy napoljuk el  az útfelújítás kérdését  egy esetleges
pályázat kiírásáig.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 1
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

32/2015. (03.25.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Szalai  Sándor  és  Szalai  Gábor
kérelmének megtárgyalását a belterületi önkormányzati utak építésére vonatkozó páláyzat kiírásáig
elnapolja. 

Határidő: azonnal
Felelős:   Mórocz László polgármester
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6. Nyugdíjasnap költségvetésének megtárgyalása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
A nyugdíjasnap dátumát még nem tárgyaltuk meg, idén is szeretnénk műsort szervezni, így javaslom,
hogy állapítsunk meg 100.000 Ft-os keretösszeget a nyugdíjasnap megszervezésére.

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:

33/2015. (03.25.) határozat

Balatonszőlős  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  ha  2015.  évi  nyugdíjasnap
megszervezésére  100.000 Ft keretösszeget  állapít  meg,  amelynek pénzügyi  feltételeit  a 2015. évi
költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

7. Az elmúlt időszak tevékenységéről beszámoló
Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

 Az iskolaépület használatbavételi engedélyét hamarosan megkérhetjük, ebből 5 millió Ft
pályázati összeg volt

 Az októberi esőzések kapcsán beadott vis maior pályázatunkra 12,6 millió Ft-ot kaptunk,
kizárólag helyreállításra fordíthatjuk és önrészt is kell beletennünk

 A MÜKI pályázattal április 10-ig számolunk el

 a  zöldhulladékot  már  nem  vihetjük  a  Probio-hoz,  erre  megoldást  kell  találnunk,
esetlegesen konzultálni kéne a Nemzeti Parkkal az elhelyezésről 

8. Bányainé Paksi Rita szerződése
              Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.                                           
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 – 2015-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 5 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta meg:

34/2015. (03.25.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  arra,
hogy Bányainé Paksi Rita 8409 Úrkút, Rákóczi u. 13. szám alatti lakossal – 2015. január 1. napjától
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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.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 16:00 órakor bezárta.

k. m. f.

Mórocz László dr. Tárnoki Richárd
 polgármester           jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr. Holéczy-Kőrösi Boglárka
            osztályvezető
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