
Balatonszőlős Község Önkormányzata

B A L A T O N S Z Ő L Ő S   

Szám: 101/ 49-1 /2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án,

15:00  órai  kezdettel  megtartott  képviselő-testületi  üléséről,  a  Balatonszőlősi  Faluháza

Tanácstermében.

Jelen vannak:

Képviselő-testület tagjai részéről:

Mórocz László polgármester

Klepeisz Péter alpolgármester

Bácsi Bernadett képviselő

Dallos Zoltán képviselő

dr. Endrédy Renáta                       aljegyző

Henn Sándor képviselő igazoltan volt távol.

(A jelenléti ívet jelen jegyzőkönyv 1. 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. 

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)

Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.

Mórocz  László  polgármester: Aki  a  napirenddel  és  a  tárgyalás  menetével  egyetért,

kézfelemeléssel jelezze.

Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és

a tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:
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1/2014. (01.28.) határozatot:

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

NAPIREND:

1.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Előadó: Mórocz László polgármester

2.) Balatonszőlős, Fő utca 9. szám alatti Faluház festési munkálatai

Előadó: Mórocz László polgármester

3.) Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Mórocz László polgármester

4.) Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Előadó: Mórocz László polgármester

5.) A körzeti védőnő beszámolója a 2013. évről

Előadó: Mórocz László polgármester

6.) Pécselyi közös fenntartású óvoda almérői után fizetendő díjak elszámolása

Előadó: Mórocz László polgármester

7.) Óvodai térítési díjak elfogadása

Előadó: Mórocz László polgármester

8.) Négy falu találkozója

Előadó: Mórocz László polgármester

9.) Pécselyi közös fenntartású iskola ügye

Előadó: Mórocz László polgármester

10.) Közös Hivatali megállapodás módosításának kezdeményezése

Előadó: Mórocz László polgármester

11.) Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről

Előadó: Mórocz László polgármester

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. 2014. évi költségvetés  

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.
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A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2014. évre vonatkozó

költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló

törvény és a végrehajtási rendelete 2014. január 1-től hatályos rendelkezéseit, a Képviselő-

testület által a 2014. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontokat. 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 2014. évre számított bevételi és kiadási főösszege

61800 eFt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a

kiadásokat.

A  főösszesítőből  látható,  hogy  a  költségvetési  egyensúlyt  24.562e  Ft  pénzmaradvány

felhasználással sikerült megteremteni.

A tartalék összege 9.399 eFt, ez általános tartalék.

A költségvetés bevételi oldala:

Az  idei  állami  támogatás  összetétele  jelentősen  változott.  A  hivatal  működésére  kapott

támogatást  most  nem  az  egyes  önkormányzatok,  hanem  a  hivatalközpont  kapja.  Állami

támogatásként 15.399 e Ft-ot kapunk a 2/a tábla szerint részletezve.

Adóbevételként  közel  annyit  számítunk,  mint  a  2013-es  költségvetésnél,  mivel  2014-re

adómérték változás nem történt.  

Az idei terveket a tavalyi év tényleges bevételeihez igazítottuk. Gépjárműadóval és pótlékkal

együtt a tervezett összeg 10320 e Ft (részletezve lásd 2 sz. tábla).

Támogatásként  várunk:  Munkaügyi  központtól  közfoglalkoztatás  támogatásra  1650e Ft-ot.

Viziközmű üzemeltetésből bevétel 1200 e Ft + Áfa várható.  

Igazgatási szolgáltatási bevétel és kamat 380 e Ft.

Kiadási oldal:

Bérekre  és  járulékokra  10.572  e  Ft-ot  tervezünk.  Ez  tartalmazza  a  polgármester  és  1  fő

falugondnok bérét, könyvtárosi megbízási díjat, valamint közfoglalkoztatást. 

Dologi kiadásokra 12.987 e Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a befizetendő ÁFÁ-t is.

Jelentős összegű tételünk a pénzeszköz átadás, 9.872 e Ft. Ez tartalmazza az Óvoda, Közös

hivatal, Fogorvos, Védőnő, Tűzoltóság, polgárvédelem, ügyelet és gyermekjóléti szolgálatra

adott pénzeket, valamint Bursa ösztöndíjra 100 e Ft-ot adunk. 

A  költségvetési  támogatások  nyújtásában  az  új  Áht.  és  a  végrehajtási  rendelete  jelentős

szigorításokat  vezetett  be. Főszabályként  költségvetési  támogatás csak pályázati  úton vagy

egyedi kérelem útján nyújtható. Meg kell határozni a döntést hozó személyt vagy testületet,

ennek  a  jogszabályi  előírásnak  a  költségvetési  rendeletben  eleget  tettünk.  Az  odaítélt

támogatásról  támogatási  szerződést  köt  a  kötelezettségvállalásra  jogosult  a  támogatott
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szervezettel, melyben rögzíteni kell a támogatás összegét, célját, az elszámolás határidejét és

módját.  Továbbá  a  támogatott  szervezetnek  meg  kell  felelni  a  jogszabályban  előírt

feltételeknek,  és  a  nem utófinanszírozott  támogatásoknál  biztosítékot  kell  meghatározni  a

támogatás visszafizetése esetére (pl. elszámolás elmaradása).

Az  Áht.  24.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  költségvetés  előterjesztésekor  a  képviselő-testület

részére tájékoztatásul be kell mutatni, szöveges indoklással együtt:

• a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat

felhasználási tervét (6., 8. sz. tábla),

• a többéves kihatással  járó döntések számszerűsítését  évenkénti  bontásban, valamint

összesítve, többéves kihatással járó döntése az Önkormányzatnak nincs.

• a  közvetett  támogatásokat  –így  különösen adóelengedéseket,  adókedvezményeket  -

tartalmazó kimutatást (10.sz. tábla).

A 6. sz. tábla bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat

tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen.

A  8.  sz.  tábla  tartalmazza  a  bevételek  és  kiadások  előirányzatának  havi  ütemezését.  A

bevételeken belül az állami támogatásokat a jogszabályban előírt folyósítás alapján, a helyi

adókat,  gépjárműadót  a  törvényben  előírt  fizetési  kötelezettség  figyelembe  vételével,

működési bevételeket, átvett pénzeszközöket a megkötött szerződésekben rögzítettek alapján

ütemeztük.

A  10.  sz.  tábla  bemutatja  a  2014.  évi  közvetett  támogatásokat  a  jogszabályi  előírásnak

megfelelő tartalommal, mely tartalmazza az építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó,

gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét. 

Az adómentességek,  adókedvezmények  a  törvény illetve  törvényi  felhatalmazás  alapján  a

helyi adórendelet alapján kerültek megállapításra.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait is be

kell  mutatni  a  költségvetési  rendeletben,  Európai  uniós  támogatással  megvalósuló  projekt

nincs az Önkormányzatnál.

Az Áht.  29.  §  (3)  bekezdése  előírja,  hogy a  helyi  önkormányzatnak  évente,  legkésőbb a

költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítani a Stabilitási tv. 45. § (1)

bekezdés  a)  pontja  felhatalmazása  alapján  kiadott  jogszabályban  meghatározottak  szerinti

saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható

összegét. (9. sz. tábla)
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A  2014.  évi  gazdálkodás  legfontosabb  célja,  hogy  az  Önkormányzat  a  költségvetési

egyensúlyát  megőrizze,  a  likviditását  biztosítsa,  a  gazdálkodás  hatékonyságát  javítsa,  a

költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

…………/2014.(I.28.) sz. határozati javaslat:

Balatonszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor

nyilatkozik,  hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról  szóló 2011. évi CXCIV. törvény

alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben

és az azt követő három évben várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50 %-át.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Magyarország  gazdasági

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben és az Önkormányzati adósságot keletkeztető

ügyletekről  szóló  353/2011.  (XII.  30.)  Korm.  rendeletben  meghatározottak  szerinti  saját

bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak

szerint állapítja meg:

megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017.

további

évek
1. Helyi adó bevétel  10320 10320 10320 10320  
2. Vagyon és 

vagyonértékű jog 

értékesítéséből 

származó bevétel       
3. Osztalék, koncessziós

díj és hozambevétel,       
4. tárgyi eszköz és 

immateriális jószág, 

részvény, részesedés, 

vállalalat értékesítésből 

vagy privatizációból 

származó bevétel       
5. Bírság, pótlék- és 

díjbevétel   
6. Kezességvállalással 

kapcsolatos megtérülés       
Összesen:  10320 10320 10320 10320
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adósságot keletkeztető 

ügyletekből és 

kezességvállalásokból 

fennálló 

kötelezettségek 

futamidő

kezdete 2013. 2014. 2015. 2016.

további

évek
Összesen:  0 0 0 0 0

Felelős: Mórocz László

Határidő: azonnal

Rendelet tervezet

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2014. (………) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről

Balatonszőlős  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  (a  továbbiakban:  Képviselő-

testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

tv.  23.  §.  (1)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzat  2014.  évi

költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§. Jelen rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Önkormányzatra.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§. (1) Az Önkormányzat  bevételeit,  egyezően a kiadási főösszeggel,  a Képviselő-testület

61.800

 ezer forintban (továbbiakban e Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:    29.538 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata:    32.262 e Ft

Ebből:belső hiány    32.262 e Ft
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Külső hiány 0 e Ft

Költségvetési kiadások előirányzata:    61.800 e Ft

Finanszírozási kiadások előirányzata: 0 e Ft

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  bevételi  főösszegen  belül  a  bevételeket  kiemelt

előirányzatonkénti részletezettséggel az l. melléklet tartalmazza.

(3)  A bevételek  részletezését  a  2.  melléklet  tartalmazza.  A helyi  önkormányzat  általános

működésének  és  ágazati  feladatainak  támogatását  jogcímenként  a  3.  melléklet

tartalmazza.

(4)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  kiadási  főösszegen  belül  a  kiadásokat  az  előirányzat-

csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel

állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások      8.633 e Ft,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó      2.119 e Ft,

3. Dologi kiadások    12.987 e Ft,

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai      1.040 e Ft,

5. Egyéb működési kiadások

5.1. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre      8.882 e Ft,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre         990 e Ft,

5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

áh-n kívülre 0 e Ft,

5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)      9.399  e Ft,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások      2.100 e Ft,

2. Felújítások    15.000 e Ft,

3. Egyéb felhalmozási kiadások         650 e Ft  

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 0 e Ft,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 e Ft,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 
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áh-n kívülre 0 e Ft,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 0 e Ft,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 0 e Ft.

3.§ (1)  A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  költségvetésén  –  2.  §.  (4)  bekezdésében

meghatározott  -belül  a  Falugondnoki  Szolgálat  működési  kiadásainak  főösszegét

4.179 e Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott működési kiadások keretében

a) -a személyi juttatásokat 1.758 e Ft,

b) –a munkaadót terhelő járulékokat (TB. Munkaad. Eü.)    420 e Ft,

c) –a dologi kiadásokat  2.001 e Ft

összegben állapítja meg.

4.§ (1)  A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben

meghatározott kiadásokra tervezi fordítani.

(2) Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 4. melléklet tartalmazza.

a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részlete-

zését a 4. melléklet tartalmazza 34.651 eFt összegben.

(3) Beruházási  feladatokra  az  Önkormányzat  2.100  eFt-ot  fordít,  az  5.  tábla  szerinti

részletezésben.

(4) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 15.000 E Ft-ot fordít.

(5) Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 650 eFt-ot fordít.

(6) Az általános tartalék összege  9.399 e Ft.

(7) Az Önkormányzat 2014. évi céltartaléka 0 Ft.
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(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 3 főben állapítja meg az alábbiak

szerint: 

1 fő főfoglalkozású polgármester,

1 fő falugondnok,

1 fő közfoglalkoztatott.

(9) Az  Önkormányzat  költségvetési  mérlegét  közgazdasági  tagolásban  –működési  és

felhalmozási kiadások és bevételek bontásban - a 6. tájékoztató tábla tartalmazza.

(10) Európai uniós támogatással megvalósuló projektje az Önkormányzatnak nincs.

(11) Önkormányzati  adósságot  keletkeztető  fizetési  kötelezettsége  az  Önkormányzatnak

nincs.

(12) Az  önkormányzat  költségvetési  bevételeit  és  kiadásait  kötelező  feladatok,  önként

vállalt  feladatok  és  állami  (államigazgatási)  feladatok  szerinti  bontásban  a  7.  tábla

tartalmazza.

(13) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. tábla tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat  adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési  kötelezettségeinek

várható összegét a lejárat végéig a 9. tábla tartalmazza.

(15) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 10. melléklet tartalmazza.

(16) Az  önkormányzat  a  költségvetési  évet  követő  három év  tervezett  előirányzatainak

keretszámait főbb csoportokban a 11. tábla tartalmazza.

(17) Többéves  kihatással  járó  döntésekből  származó  kötelezettsége  az  Önkormányzatnak

nincs.

(18) A képviselő testület a 2014. évi illetményalapot 38.650 forintban állapítja meg.
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A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5.§ (1) Az  önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a

könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező

alapellátás  feladatait  biztosítja,  további  terhelhetősége  figyelembevétele  mellett

finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait.

(3) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

· Az  5.  mellékletben  szereplő  fejlesztési  kiadási  előirányzatok  teljesítését  a

felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

· A fejlesztési feladatok esetében indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett

feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

6.§  (1)  Az  önkormányzati  feladatok  pénzellátására  vonatkozóan  havonta  heti  bontásban

likviditási  tervet  kell  készíteni,  amely  az  ismert  és  várható  bevételeken  és

kötelezettségeken alapul. 

(2)  Ha  az  önkormányzat  év  közben  a  költségvetési  rendelet  készítésekor  nem  ismert

többletbevételhez  jut,  vagy  a  bevételei  a  tervezettől  elmaradnak,  e  tényről  a

Polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület szükség szerint, de

legalább  negyedévenként  az  első  negyedév  kivételével,  továbbá  legkésőbb  az  éves

költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja

a költségvetési rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés - helyi önkormányzatot érintő módon- a központi költség-

vetésről szóló törvény a helyi önkormányzatok a települési önkormányzatok állami támo-

gatásait,  valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési támogatások előirányzatait

zárolja, azokat csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a kép-

viselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetés rendelet módosítását.
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(4)  A  Képviselő-testület  által  jóváhagyott  kiemelt  előirányzatok  és  költségvetési

létszámkeretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet, kivéve a (5)

bekezdésben meghatározott esetet.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

jogát maximum 100 e Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át, a költségvetési kiadási

előirányzat túllépése nélkül. A polgármester a Képviselő-testületet soron következő ülésén

köteles tájékoztatni a módosításokról.

(6)  A  Polgármester  a  kiemelt  előirányzatok  terhére  kötelezettséget  vállalhat.  Az

önkormányzat  árubeszerzéseinél,  építési  beruházásainál  és  szolgáltatás

megrendeléseinél a közbeszerzési törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(7) A  Képviselő-testület  a  költségvetésben  szereplő  felújítások,  és  beruházások

lebonyolításával a Polgármestert bízza meg.

(8) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület

engedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a

Képviselő-testület dönt.

(9) A Polgármester az Önkormányzat részére megállapított létszámkeretet a tényleges foglal-

koztatás során nem lépheti túl.

7. § (1)Az Önkormányzat 2014. évben hitel felvétellel nem számol.

(2) Hitel  felvételére  csak  a  Képviselő-testület  döntése  alapján  a  Magyarország  gazdasági

stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV.  törvény  és  az  Önkormányzati  adósságot

keletkeztető  ügyletekről  szóló  353/2011.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet  előírásai  alapján

kerülhet sor.

8.§ (1) Az önkormányzat  gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési  többletet

államilag  garantált  értékpapír  vásárlással,  illetve  pénzintézeti  pénzlekötés  útján

hasznosíthatja.
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(2)  Értékpapír  vásárlás esetén,  a költségvetési  többlet  felhasználásáról  a Képviselő-testület

dönt. Pénzintézeti lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a

Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja

9. § (1) A  költségvetési  maradvány  megállapításának,  elszámolásának  és  felhasználásának

szabályai:

Kötelezettségvállalással terhelt maradványnak kell tekinteni:

a) azt a maradványt, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt,

de a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg,

b) a tárgyévben szerződés alapján befolyt  bevételt,  ha az bizonyítottan a teljesítendő

kiadásokra kerül felhasználásra a következő évben.

A költségvetési maradvány jóváhagyása után - az elvonásokat követően – a maradvány

személyi  juttatásokból  származó része a többi kiemelt  előirányzatra  is fordítható.  Az

előirányzat-maradvány  személyi  juttatásokon  felüli  része  személyi  juttatásokra  nem

használható.  A  költségvetési  maradvány  terhére  nem  vállalható  olyan  tartós

kötelezettség, amely költségvetési támogatási többlettel jár.

10.§ (1) A támogatás nyújtása a Képviselő-testület át nem ruházott hatásköre. A Képviselő-

testület által támogatásról hozott döntést követően, a támogatottal támogatási szerződést

kell kötni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 4. mellékletben meghatározott

egyedi támogatásokról a támogatási szerződést megkösse.

(2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel

az  Önkormányzat  nevében  a  Polgármester  támogatási  szerződést  köt  a  jogszabályi

előírások figyelembe vételével.

(3) Az odaítélt támogatás folyósítását felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé

vált  és meg nem fizetett  köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint

amíg az előző évben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el.
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(4) Amennyiben a támogatott a támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt

nem  a  pályázatban  megjelölt  programra,  feladatra  használta  fel,  vagy  a  támogatás

igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési

számlájára köteles visszafizetni.

(5) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az

általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(2) (6) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hite-

lesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámo-

lással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról. A

támogatott szervezet egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal kérheti az elszámolási határidő

meghosszabbítását.

(7)  Indokolt  esetben  a  Jegyző  helyszíni  ellenőrzés  keretében  vizsgáltatja  meg  a  belső

ellenőrrel a támogatott cél megvalósulását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és

szabályszerűségét.

(8) Alapítvány részére támogatás nyújtása és alapítványtól forrás átvétele a Képviselő-testület

át nem ruházható hatásköre.

(9)  Államháztartáson  kívüli  forrás  elfogadásáról–  alapítványi  forrás  kivételével  –

polgármester dönt.

(10)  A  támogatás  átvételéről  a  támogatóval  támogatási  szerződést  kell  kötni,  melynek

tartalmazni kell a támogatás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját.

11.§ Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. §. (4) bekezdésében és az Ávr 116-

118. §-ban foglaltak az irányadók.

12.§ Az  önkormányzati  vagyon  értékesítésére  vonatkozóan  az  önkormányzat

vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

13.§  ((1)A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.
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(2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által, a hatályos jogszabályok szerint

az önkormányzat  költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási

előirányzatok  arányos  mértékéig  teljesített  kiadásokat  a  költségvetési  rendelet

előirányzatai tartalmazzák.

(3)  A polgármester  az  államháztartásról  szóló  törvény előírásai  szerinti  időpontokban  az

önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

Záró rendelkezések

14.§ Jelen rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezései a 2014. évről

szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Mórocz László dr.Tárnoki Richárd

 polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2014.

dr.Tárnoki Richárd

jegyző

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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:

2/2014. (01.28.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor

nyilatkozik,  hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról  szóló 2011. évi CXCIV. törvény

alapján az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége

az  adósságot  keletkeztető  ügylet  futamidejének  végéig  egyik  évben  sem  haladja  meg  az

önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.
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Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  Magyarország  gazdasági

stabilitásáról  szóló  2011.  évi  CXCIV. törvényben  és  az  adósságot  keletkeztető  ügyletekről

szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeit és az

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja

meg:

megnevezés 2014. 2015. 2016. 2017.

további

évek
1. Helyi adó bevétel  10320 10320 10320 10320  
2. Vagyon és vagyonértékű jog 

értékesítéséből származó bevétel       
3. Osztalék, koncessziós díj és 

hozambevétel,       
4. tárgyi eszköz és immateriális 

jószág, részvény, részesedés, 

vállalalat értékesítésből vagy 

privatizációból származó bevétel       
5. Bírság, pótlék- és díjbevétel   
6. Kezességvállalással 

kapcsolatos megtérülés       
Összesen:  10320 10320 10320 10320
adósságot keletkeztető 

ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségek 

futamidő

kezdete 2013. 2014. 2015. 2016.

további

évek
Összesen:  0 0 0 0 0

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  4  igen  szavazattal  0  nem

szavazattal és 0 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta

meg:

Balatonszőlős Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2014. (02.11.) önkormányzati rendelete
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az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2. Balatonszőlős, Fő utca 9. szám alatti Faluház festési munkálatai  

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.

A polgármester javasolja, hogy a Balatonszőlős Faluházért Közalapítvány a felajánlott adó 1

százalékokból  felhalmozott  megtakarításából  nyújtson  fedezetet  a  Faluház  festési

munkálatainak finanszírozására.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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:

3/2014. (01. 28.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  javaslatával

egyetértve  támogatja,  hogy a  Balatonszőlős  Faluházért  Közalapítvány  a  felajánlott  adó  1

százalékokból  felhalmozott  megtakarításából  nyújtson  fedezetet  a  Faluház  festési

munkálatainak finanszírozására.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

3. Közoktatási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása  

Mórocz  László  polgármester:  Szóban  ismerteti,  az  előterjesztést,  a  Veszprém  Megyei

Kormányhivatal  célellenőrzés  keretében  vizsgálta  a  Balatonfüredi  Közoktatási

Intézményfenntartó  Társulás  Társulási  Megállapodását,  mellyel  szemben  a  VE-B-

004/1933/2013.  számon  kibocsátott  törvényességi  felhívással  élt,  mely  szerint  a  Társulási

Megállapodás  módosításának  elfogadásáról  szükséges  intézkedni,  a  törvényességi
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felhívásában foglaltakról történő intézkedésre nyitva álló határidő meghosszabbítását kértük

2014. január 30. napjáig.

A  Közoktatási  Intézményfenntartó  Társulás  által  elfogadott  Társulási  Megállapodással

szemben a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt.

A megállapodás az alábbi indokok alapján jogszabálysértő: 

1. 

A Megállapodás 3.1 és 3.2. pontja szerint:

„3.1. Alapítói jogok gyakorlásával felruházott tag neve: Balatonfüred Város Önkormányzata..

3.2. Irányító és fenntartó szerv neve: Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.

A  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  (a

továbbiakban  :  Mötv.)  és  az  Államháztartásról  szóló  2011.  évi  CXCV.  törvény  (a

továbbiakban:  Áht.)  rendelkezései  szerint  a  társulásnak irányító  és  fenntartó  szerve  nincs,

illetve  a  Társulásban  résztvevő  bármely  önkormányzat  alapítói  joggal  való  felruházása

törvénysértő, így a fent idézett pontok hatályon kívül helyezése szükséges.

2. 

A  Megállapodás  11.3.  pontja  tartalmazza  a  Társulás  döntéshozó  szervébe

önkormányzatonként 1 fő delegált tagot megillető szavazatot.

A  tagoknak  a  Társulás  döntéshozó  szervébe  delegált  tagjait  megillető  szavazatarányban

történő kötelező megállapodása a település lakosságszámának arányában csak akkor felel meg

a  Mötv.  93.  §  5.  pontja  előírásának,  ha  a  Megállapodás  adott  településről  delegált  tag

személyéhez  köthetően  számszerűsítve  rögzíti  a  szavazatot.  A  megállapodás  ezt  nem

tartalmazza,  a  hiányos  szabályozás  törvénysértést  eredményez,  így a jelenlegi  szabályozás

megváltoztatása szükséges.

3. 

A Megállapodás 11.10. pontja rendelkezik a jegyzőkönyvi tartalomról, erről rendelkezni nem

kell, így 11.10. pont hatályon kívül helyezése szükséges.

4.

A Megállapodás 14.2. és a 14.5. pontja a tagsági jogviszony megszűnését és annak időpontját

szabályozza,  de az  nem felel  meg  a Mötv.  Rendelkezéseinek,  így a  jelenlegi  szabályozás

megváltoztatása szükséges.

5.

A Megállapodás 14.6. pontja a csatlakozásról szóló döntést szabályozza, az Mötv. szerint csak

törvény rendelkezése  alapján  lehet  eltérni  a  legalább  hat  hónappal  korábbi  döntéshozatali
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időponttól,  erről a Megállapodásban rendelkezni nem kell,  eltérően pedig nem lehet,  így a

jelenlegi szabályozás megváltoztatása szükséges.

6.

A Megállapodás 17. pontja a felmerülő jogvita esetét szabályozza, a Mötv. szerint a helyi

önkormányzatok  képviselő-testületei  között  a  társulások  működése  során  felmerülő  vitás

kérdésekben  a  közigazgatási  és  munkaügyi  bíróság  dönt,  így  a  jelenlegi  szabályozás

megváltoztatása szükséges.

7.

A  Megállapodás  14.2.  -  14.7.  pontjai  a  megszűnés,  felmondás  jogintézményét  és  annak

szabályait  tartalmazzák,  melyet  a  Mötv.  jelenlegi  rendelkezéseihez  igazítva  módosítani

szükséges.

8.

A Megállapodás az alábbiak szerint hiányos, azt a Társulásra átruházott feladat és hatáskört

tekintve kiegészíteni szükséges: 

-  Mötv.  93.  §  13.  pont:  a  társulás  szolgáltatásai  igénybevételének  a  társulás  által

meghatározott feltételei

- Mötv. 93. § 16. pont: a megállapodás módosításának feltételei

- Mötv. 93. § 17. pont: a társulásból történő kiválás feltételei tartalommal.

A Megállapodás 13.1. pontja szerint a Társulás által fenntartott intézmény az óvodai ellátás

keretében óvodai intézményi étkeztetést biztosít.

A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  tv.  és  a

jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  szabályai  értelmében  a  Megállapodásban

kötelezően  rögzítendő,  hogy  a  gyermekétkeztetés  intézményi  térítési  díjáról  szóló

önkormányzati rendelet megalkotására mely társulási tag, milyen eljárásrendben jogosult.

Javaslom,  hogy  a  képviselő-testület  a  felhívásban  foglaltaknak  eleget  téve  a  Mötv.

szabályainak megfelelve határozzon a Társulási  Megállapodás hatályon módosításáról  és a

módosított  Társulási  Megállapodás  elfogadásáról  és  erről  a  Veszprém  Megyei

Kormányhivatalt tájékoztassa.

Javaslom, hogy a törvényességi észrevétellel értsünk egyet és ennek szellemében módosítsuk

a Társulási Megállapodást. A módosítás az önkormányzatra – az eddigiekhez képest – nem

terhel többletkötelezettséget.
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Kérem, hogy az előterjesztést vitassák meg és a megállapodás-tervezetet hagyják jóvá, mely a

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változat. 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (tervezet)

(E megállapodás az eredeti szerződést a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza.)

A Balatonfüredi kistérség hét önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV.  tv.  41.§.(1)  bekezdésében  biztosított  jogokkal  élve  -  a  helyi  önkormányzatok

társulásairól  és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  tv.  8.§-ában

meghatározottak  figyelembevételével  –  Közoktatási  Intézményfenntartó  társulási

szerződést kötött 2004. szeptember 1-én.

Társult  Önkormányzatok e megállapodást,  közös akarattal,  2007. június 29-én, 2009.

június  2-án,  figyelemmel  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi

CLXXXIX. törvény 13. § (1) 6- pontjára, a 87-95.§-aira és 146. §-ára 2013. július 1.

napján módosították. 

Társult Önkormányzatok e megállapodást közös módosítják, mely szerint:

2014.  január  30.  napjával  a  Társulási  Megállapodás  az  alábbi  tartalommal  lép

hatályba:

1. A Társulás neve: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS 

2. A Társuláshoz tartozó települések lakosságának száma 16.159 fő.

3. A Társulás székhelye:  8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

4. Társult önkormányzatok: 

• Aszófő Község Önkormányzata 

székhelye: 8241 Aszófő, Árpád u.7. lakosságszáma: 449 fő

képviseli: Bors János polgármester

• Balatonfüred Város Önkormányzata 

székhelye: 8230 Balatonfüred Szent István tér 1. lakosságszáma: 13778 fő

képviseli: dr. Bóka István polgármester

• Balatonszőlős Község Önkormányzata 

székhelye: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. lakosságszáma: 626 fő

képviseli: Mórocz László polgármester

• Dörgicse Község Önkormányzata 

székhelye: 8244 Dörgicse, Fő u.16. lakosságszáma: 303 fő

képviseli: Kis-pál Miklós polgármester
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• Örvényes Község Önkormányzata 

székhelye: 8242 Örvényes, fenyves u. 1. lakosságszáma: 170 fő

képviseli: Huszár Zoltán polgármester

• Pécsely Község Önkormányzata 

székhelye: 8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a. lakosságszáma: 570 fő

képviseli: Sebők Lajos polgármester

• Vászoly Község Önkormányzata 

székhelye:8245 Vászoly, Béke tér 1. lakosságszáma: 263 fő

képviseli: Mórocz László polgármester

5. A Társulás megalakulásának időpontja: 2004. szeptember 1.

     A tevékenység megkezdésének időpontja: 2004. szeptember 1.

     A Társulás határozatlan időtartamra szól.

 6. A Társulás bélyegzője: 

- körbélyegző, a társulás nevének és székhelyének feltüntetésével

- fejbélyegző: a Társulás nevének és a székhely címének feltüntetésével.

7. A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 

7.1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési  szervek működésére vonatkozó szabályokat

kell alkalmazni.

7.2. A Társulás gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére az Államháztartási törvény

rendelkezései vonatkoznak.

 8. A feladatellátás módja

8.1.  A  Társulás  a  közszolgáltatás  ellátását  a  Társulás  fenntartásában  működő

intézmények útján látja el, az alábbiak szerint: 

 KISERDEI ÓVODA 8230. Balatonfüred, Park utca 11.

 Tagintézményei

• Mesevilág Tagóvoda  Balatonfüred, Hunyadi utca 24.

• Kerekerdő Tagóvoda  Balatonfüred, Iskolalépcső utca 4.

 ÓVÁROSI ÓVODA 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 37.

 Tagintézménye

• Mogyoró Tagóvoda  Balatonfüred, Mogyoró utca 1.

 TÜNDÉRKERT ÓVODA 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18. 
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 Tagintézménye:

• Kökörcsin Tagóvoda  8245 Pécsely Iskola utca 183.

8.2. A Társulás szakmai irányítási, pénzügyi és gazdálkodási feladatait Balatonfüredi Közös

Önkormányzati Hivatala látja el.

 8.3. A Társulás jogosult költségvetési  szervet, gazdálkodó szervezetet,  nonprofit és egyéb

szervezetet  alapítani.  Az alapítói  jogokat  a  Társulási  Tanács  gyakorolja.  A megalapított

szervezet vezetője felett az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.

9. A Társulás vagyona:

 9.1. A társult önkormányzatok a Társulás működtetésének céljára vagyontárgyat nem adnak

át. 

9.2. A Társulás feladatellátásához szükséges vagyont az alapító önkormányzatok biztosítják.

A  Társulás  részére  térítésmentesen  használatba  átadott  ingatlan  és  ingó  vagyontárgyak

Balatonfüred Város Önkormányzata tulajdonát képezik, kivéve a Mogyoró Tagóvoda és a

Kökörcsin Tagóvoda. A Kökörcsin Tagóvoda a 8245 Pécsely Iskola utca 183. szám alatt

található,  annak  tulajdonosai  továbbra  is  az  eddigi  arányban  Balatonszőlős,  Pécsely,

Balatonszőlős és Dörgicse Községek, az ingatlanban található ingóságok a társulás vagyonát

képezik.  A  Mogyoró Tagóvoda  Balatonfüred,  Mogyoró  utca  1.  szám 2020/2  hrsz  alatt

található,  az  ingatlan  a  Balatonfüredi  Református  Egyházközség  tulajdona,  amelyet

Balatonfüred Város Önkormányzata bérleti szerződés alapján használ.

9.3.  Az  intézmények  az  ingatlan  és  ingó  vagyontárgyakról  évenként  december  31.

fordulónappal  leltárt  készítenek,  amelyet  január  31-éig  megküldenek  a  tulajdonosi

önkormányzat részére.

9.4.  Az  ingyenesen  használatba  adott  ingatlanon  található  épület/épületrész/iroda

fejlesztésével,  felújításával  kapcsolatos  költségeket  az  ingatlantulajdonos  települési

önkormányzat viseli.

9.5. A közös vagyon felett  a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket  a Társulási  Tanács

gyakorolja  és  felelős  a  gazdálkodás  biztonságáért,  szabályszerűségéért.  Átruházott

hatáskörben a 100.000 Ft (Százezer  forint)  érték alatti  vagyonnal  kapcsolatos jogokat és

kötelezettségeket a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.

A Társulás megszűnése esetén a Társulás részére ingyenes használatba adott ingó és ingatlan

vagyont hiánytalanul visszaadja a tulajdonos önkormányzat részére.

9.6. A társulás fennállása alatt a társulás által szerzett vagyonszaporulat a társulás tulajdonát

képezi.
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9.7.  A  társulás  esetleges  megszűnésekor  a  társulás  fennállása  alatt  keletkezett

vagyonszaporulat a feladatot továbbra is ellátó önkormányzat tulajdonában marad.

9.8. A felek megállapodnak abban, hogy a vagyonszaporulatot elsősorban az intézmények

működési feltételeinek javítására kell felhasználni.

9.9.  A  Társulás  a  részére  ingyenes  használatra  átadott  vagyont  használhatja,  hasznait

szedheti, az általa fenntartott intézmény részére további használatra átadhatja.

9.10.  A  Társulás  által  fenntartott  intézmény  a  használatra  kapott  vagyont  a  jó  gazda

gondosságával használhatja,  hasznait  szedheti.  A vagyon bérbeadása - kivéve az egyházi

ingatlan  -  a  Társulás  elnökének  hozzájárulásával  történhet,  a  befolyó  bérleti  díj  az

intézményt illeti meg.

9.11. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyonmegosztás szerinti vagyonrész a Társulás

tulajdonában marad, a közös feladatellátást szolgálja. A Társulás megszűnése, felszámolása

esetén  a  megszerzett  vagyontárgy  –  a  vagyonnal  ellátott  feladatot  továbbra  is  ellátó

önkormányzat(ok) tulajdonában marad. 

10. A Társulás szervezete: 

10.1. A társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják a Társulás

legfőbb  döntéshozó  szervét,  a  Társulási  Tanácsot  (a  továbbiakban  Tanács).  Tanács

gyakorolja e megállapodásban meghatározott feladat és hatásköröket.

10.2. A Tanács első ülésén, tagjai közül megválasztja az elnökét, alelnökét.

10.3. A Tanács a Társulás pénzügyi-gazdálkodási tevékenységének ellenőrzésére, Pénzügyi

Bizottságot hoz létre.

10.4.  A  Tanács  a  Társulás  egyes  feladatainak  ellátására,  döntéseinek  előkészítésére,

végrehajtásának szervezésére eseti munkabizottságot hoz létre.

10.5.  A  Társulás  a  munkaszervezeti  feladat  ellátásával  a  Balatonfüredi  Közös

Önkormányzati Hivatalát bízza meg.

10.6.  A Tanács a döntés-előkésztése,  a végrehajtás szervezésének folyamatába bevonja a

társult  települések  önkormányzatainak  jegyzői  által  alkotott  Jegyzői  Kollégiumot.  A

Kollégium  tevékenységét  a  Balatonfüredi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  Jegyzője

koordinálja. 

11. A Társulás működése: 

11.1. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei fogadják el. A

Társulást a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága veszi nyilvántartásba.
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11.2.  A  Tanács  működésének  szabályait  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  rögzíti,

melyet a Tanács fogad el.

11.3. A Tanács működésében a Társulás tagjait megillető szavazat: a társult 7 önkormányzat

képviselőjét 1-1 szavazat illeti meg. Szavazni személyesen vagy az írásban meghatalmazott

helyettes képviselő útján lehet.

11.4.  A Társulási Tanácsot az elnök képviseli.

11.5.  A  Tanács  tagjai  rendszeresen  –  évente  legalább  egy  alkalommal  –  beszámolnak  a

Társulási  Tanácsban  végzett  tevékenységükről a  képviselő-testületeiknek,  valamint  a

képviselő-testület által tartott közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot.

11.6.  A Tanács döntését az ülésén, határozattal hozza.

11.7. A Tanács akkor határozatképes,  ha ülésén a tagok több mint  a fele jelen van, és az

általuk képviselt lakosság száma meghaladja a Társulás lakosságszámának egyharmadát.

11. 8. A javaslat elfogadásához a jelenlevő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

Feltétele, hogy az igen szavazat képviselje a Társulás lakosságának egyharmadát.

11.9.  Minősített  többség  szükséges  a  Társulás  éves  költségvetésének  elfogadásához.  A

minősített  többséghez a Tanács tagjai  kétharmadának igen szavazata  szükséges és feltétel,

hogy az általuk képviselt lakosság elérje a Társulás lakosságszáma felét.

11.10. Felhatalmazást kap Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy a

13.1.pontban meghatározott feladatok ellátása érdekében szükséges rendeletet – megkérve a

tag önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulását – megalkossa.

12. A költségek viselése, teljesítésének feltételei:

12.1. A Társulás működésének és feladatai ellátásnak fedezetét:

• a települési önkormányzatok által a társulásnak átadott állami hozzájárulások és egyéb

támogatások

• fenntartó önkormányzatok támogatása

• saját bevételek

• központi költségvetési pénzeszközök

biztosítják.

12.2. A Társulás működtetésének költségeihez a társult települési önkormányzatok az adott év

január 31. napján nyilvántartott óvodáskorú gyermeklétszám arányában járulnak hozzá, tagdíj

formájában, melynek összegét a Társulás minden évben meghatározza. A tagdíj befizetése két

23



részletben esedékes, az első részletet a társult tagok az adott év január 31. napjáig, a második

részletet az adott év július 31. napjáig kötelesek a társulás számlájára megfizetni.

KISERDEI ÓVODA, ÓVÁROSI ÓVODA, TÜNDÉRKERT ÓVODA tekintetében

a  intézmények  működési  költségeinek  finanszírozását  Balatonfüred  Város  Önkormányzata

vállalja.

TÜNDÉRKERT ÓVODA Tagintézménye: a Kökörcsin Tagóvoda  8245 Pécsely Iskola

utca  183.  tagintézmény  működési  költségeinek  finanszírozását  az  intézménybe  az  adott

települési  önkormányzat  illetékességi  területéről  felvett  gyermekek létszámának arányában

ezek  az  önkormányzatok  teljesítik,  kivéve  Balatonfüred  Város  Önkormányzata,  aki  az

illetékességi  területéről  a  Kökörcsin Tagóvodába járó gyermekek után működési  költséget

nem fizet.

12.3. A működés és a feladatellátás költségeit,  a pénzügyi  hozzájárulás mértékét a Tanács

évente határozza meg, az éves költségvetése megállapítása során.

12.4. Az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulást havonta egyenlő részletben fizetik meg

az adott évben megkötött támogatási szerződésben foglaltak alapján, átutalással kell teljesíteni

a  Társulás  számlájára.  A  tag  önkormányzat  köteles  hozzájárulást  adni  a  pénzforgalmi

szolgáltatója felé a beszedési megbízás teljesítésére, amelynek alapján a Társulás beszedési

megbízást nyújthat be a pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén.

12.5.  A  Tanács,  a  társulás  költségeinek  fedezésére,  köteles  a  mindenkori  pályázati

lehetőséggel élni.

12.6.  A  Tanács  felhatalmazza  Balatonfüred  Város  Önkormányzatát,  mint  székhely

önkormányzatot a Társulást megillető állami támogatások igénylésére.

13. A Társulás által ellátott közszolgáltatások:

13.1.  A Nemzeti  Köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  Törvény  8.  §-ában  meghatározott

óvodai ellátás:

Szakágazat: 851020

Szakfeladatok:

562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés

680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás

851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
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A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye

alapján integráltan, közösségben nevelhető:

a) csoport

 testi : (ép értelmű, illetve enyhe értelmi fogyatékos, az óvodaérettség kritériumainak

megfelel.  Sima és  nehezítet,  akadálymentesítést  nem igénylő  terepen /pl:  lépcső/

segédeszköz nélkül önállóan járóképes 

 érzékszervi  (minden  típusa,  kivéve  a  látássérült  gyermekek  esetében:  kizárólag

gyengénlátók)

 értelmi (enyhe)

 beszédfogyatékos (mind)

 autista   (Csakis  a   Szakértői  és  Rehabilitációs  Bizottság  véleménye  alapján:”

Integráltan, közösségben nevelhető, fejleszthető autista)

b) csoport

 A  megismerő  funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  tartós  és  súlyos

rendellenessége, amennyiben közösségben fejleszthető, nevelhető

856099-1 Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység

890441-1 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

890442-1 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443-1 Egyéb közfoglalkoztatás

Aszófő,  Balatonfüred,  Balatonszőlős,  Dörgicse,  Örvényes,  Pécsely,  Vászoly,

önkormányzat területén.

13.2. A Társulás kiemelt feladata:

• szervezeti keretet biztosít a társulásban résztvevő önkormányzatok kapcsolat és együtt-

működési rendszerének

• az önkormányzati  feladat és közszolgáltatási rendszer közös rendszerének kialakítása,

szervezése, működtetése, fejlesztése 

• a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása

• a feladatellátás feltétel-és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése

13.3. A Társulás által ellátott feladatok ellenőrzési rendje:

• Törvényességi ellenőrzés a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a Mötv. rendelke-

zései szerint.
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• Gazdálkodás  ellenőrzése:  belső  ellenőrzés  -  melyet  a  Balatonfüredi  Közös  Önkor-

mányzati Hivatal belső ellenőre végez -, a Pénzügyi Bizottság, a Magyar Államkincstár

által.

14. A Társulás létrejöttére, megszűnésére vonatkozó szabályok:

14. 1.  A Társulás  határozatlan  időre jön létre,  a Társulásból kiválni  a Mötv.  rendelkezési

betartásával lehet.

14.  2.  A Társulási  Tanács  minősített  többséggel  hozott  határozatával,  a  naptári  év utolsó

napjával,  fontos  okból  kizárhatja  a  Társulásból  azt  az  önkormányzatot,  amely  a

megállapodásban  foglalt  kötelezettségének  ismételt  felhívásra,  határidőben  nem  tett

eleget. 

Fontos oknak minősül: 

• a működési hozzájárulás meg nem fizetése,

• az együttműködési kötelezettség és vállalások nem teljesítése

• a társulási szerződésben foglalt működési alapelvek súlyos megsértése

14. 3. A Társulásban részt vevő önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott

döntése szükséges:

• a társulási megállapodás jóváhagyásához

• a társulási megállapodás módosításához

• a társulási  megszüntetéséhez.

• a  társuláshoz történő csatlakozáshoz

14.  4.  A jelen  Megállapodás  felmondása  és  megszűnésekor  a  Felek  kötelesek  elszámolni

egymással.

15. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény valamint az államháztartásról szóló

2011. évi CXCV. törvény rendelkezései irányadóak.

16. A Társulás tagjai  egybehangzóan kijelentik,  hogy a megállapodásból  eredő, a társulás

működése  során  esetlegesen  felmerülő  vitás  kérdéseket  elsődlegesen  egymás  között,

tárgyalásos  úton,  konszenzusos  módon  kívánják  rendezni.  A  bírói  út  igénybevételével

kizárólag  akkor  élnek,  ha  az  előzetes  egyeztetés  nem  vezetett  eredményre.  A  jogvita

eldöntésére a Veszprémi Közigazgatási  és Munkaügyi Bíróság  illetékességét kötik ki. 

Balatonfüred, 2014. január ……….
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Kérdés, észrevétel, 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:

4/2014. (01. 28.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei

Kormányhivatal  VE-B-004/1933/2013.  számon  kibocsátott  törvényességi  felhívását

Közoktatási Intézményfenntartó Társulás vonatkozásában megismerte, azzal egyetért.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Társulási  Megállapodás

módosítására  tett  javaslatot  megismerte,  megtárgyalta  és  azzal  egyetért,  a  Társulási

Megállapodás módosításához hozzájárul.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,

hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást aláírja, továbbá

felhatalmazza a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: január 30.

Felelős: Mórocz László polgármester

4. Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítás  

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendet.

A  Veszprém  Megyei  Kormányhivataltól  2013.  december  18-án  a  mellékelt  VE-B-

004/1954/2013.  számú  törvényességi  észrevétel  érkezett  a  Társulási  Megállapodás  egyes

tartalmi elemére vonatkozóan. 

Mivel a módosítási határidő igen rövid, javasolom, hogy a törvényességi észrevétellel értsünk

egyet  és  ennek  szellemében  módosítsuk  a  Társulási  Megállapodást.  A  módosítás  az

önkormányzatunkra – az eddigiekhez képest - nem terhel többletkötelezettséget.
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Kérem, hogy az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezetet hagyják jóvá.

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (terveztet)

(E megállapodás az eredeti szerződést a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza.)

A  Balatonfüredi  kistérség  20  önkormányzata  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi

LXV.  tv.  41.§.(1)  bekezdésében  biztosított  jogokkal  élve  -  a  helyi  önkormányzatok

társulásairól  és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv.  16-18.§-aiban, valamint a

területfejlesztésről  és  területrendezésről  szóló  1996.  évi  XXI.  tv-ben  meghatározottak

figyelembevételével - többcélú kistérségi társulási szerződést kötött 2004. június 25-én.

Társult  Önkormányzatok  e  megállapodást,  közös  akarattal,  -  figyelemmel  a  települési

önkormányzatok  többcélú  kistérségi  társulásokról  szóló  2004.  évi  CVII.  Törvény  (a

továbbiakban: TKT.tv.) rendelkezéseire – 2005. január 31-én,  2005. november 23-án, 2006.

augusztus  24-én,  2006.  november  30-án,  2007.  június  11-én,  2008.  június  12-én,  2008.

november  27-én   és  2011.  március  31-én,  valamint  -  figyelemmel  a  Magyarország  helyi

önkormányzatairól  szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Mötv)  IV. fejezete  87-95. §-aiban

meghatározott rendelkezésekre és a 146. §-ban előírt kötelezettségre - 2012. december 18-án

módosították. 

Társult  Önkormányzatok  e  megállapodást  közös  akarattal  ––  -  figyelemmel  a  Képviselő-

testületek 2013. decemberi és 2014. januári döntéseire - módosítják, mely szerint:

2014. február 1. napjával a Társulási Megállapodás az alábbi tartalommal lép hatályba:

5. A Társulás neve: BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS (BTT)

6. A Társuláshoz tartozó települések lakosságának száma 25.749 fő.

7. A Társulás székhelye:  8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

8. Társult önkormányzatok: 

• Alsóörs Község Önkormányzata

székhelye: 8226 Alsóörs, Ady E. u. 7. lakosságszáma: 1655 fő

képviseli: Hebling Zsolt polgármester

• Aszófő Község Önkormányzata 

székhelye: 8241 Aszófő, Árpád u.7. lakosságszáma: 449 fő

képviseli: Bors János polgármester
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• Balatonakali Község Önkormányzata 

székhelye: 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45. lakosságszáma: 706 fő

képviseli:Koncz Imre polgármester

• Balatoncsicsó Község Önkormányzata 

székhelye: 8272  Balatoncsicsó, Fő u. 25. lakosságszáma: 234 fő

képviseli: Schumacher József polgármester

• Balatonfüred Város Önkormányzata 

székhelye: 8230 Balatonfüred Szent István tér 1. lakosságszáma: 13778 fő

képviseli: dr. Bóka István polgármester

• Balatonszepezd Község Önkormányzata 

székhelye: 8252 Balatonszepezd, Árpád u. 3. lakosságszáma: 440 fő

képviseli: Márton József polgármester

• Balatonszőlős Község Önkormányzata 

székhelye: 8233 Balatonszőlős, Fő u. 9. lakosságszáma: 626 fő

képviseli: Mórocz László polgármester

• Balatonudvari Község Önkormányzata 

székhelye: 8242 Balatonudvari, Ady E.u. 16. lakosságszáma: 383 fő

képviseli: Szabó László polgármester

• Csopak Község Önkormányzata 

székhelye: 8229 Csopak, Petőfi Sándor u. 2. lakosságszáma: 2062 fő

képviseli: Ambrus Tibor polgármester

• Dörgicse Község Önkormányzata 

székhelye: 8244 Dörgicse, Fő u.16. lakosságszáma: 303 fő

képviseli: Kis-pál Miklós polgármester

• Lovas Község Önkormányzata 

Székhelye: 8228 Lovas, Fő u. 8. lakosságszáma: 454 fő

képviseli: Ferenczy Gáborné polgármester

• Monoszló Község Önkormányzata 

székhelye: 8273 Monoszló, Fő u. 40. lakosságszáma: 140 fő

képviseli:Simon György polgármester

• Óbudavár Község Önkormányzata 

székhelye: 8272 Óbudavár, Fő u. 18/a.  lakosságszáma: 60 fő

képviseli: Bodor Antal polgármester
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• Örvényes Község Önkormányzata 

székhelye: 8242 Örvényes, fenyves u. 1. lakosságszáma: 170 fő

képviseli: Huszár Zoltán polgármester

• Palóznak Község Önkormányzata 

székhelye: 8229 Palóznak, Fő u. 10.  lakosságszáma: 508 fő

képviseli: Czeglédy Ákos polgármester

• Pécsely Község Önkormányzata 

székhelye: 8245 Pécsely, Vásártér u. 148/a. lakosságszáma: 570 fő

képviseli: Sebők Lajos polgármester

• Szentantalfa Község Önkormányzata 

székhelye: 8272 Szentantalfa, Fő u, 39. lakosságszáma: 449 fő

képviseli: Kiss Csaba polgármester

• Szentjakabfa Község Önkormányzata 

székhelye: 8272 Szentjakabfa, Fő u. 37. lakosságszáma: 110 fő

képviseli: Steixner László polgármester

• Tagyon Község Önkormányzata 

székhelye: 8272 Tagyon, Petőfi u. 10. lakosságszáma:95 fő

képviseli: Steierlein István polgármester

• Tihany Község Önkormányzata 

székhelye: 8237 Tihany, Kossuth L.u. 12. lakosságszáma: 1390 fő

képviseli: Tósoki Imre polgármester

• Vászoly Község Önkormányzata 

székhelye:8245 Vászoly, Béke tér 1. lakosságszáma: 263 fő

képviseli: Mórocz László polgármester

• Zánka Község Önkormányzata 

székhelye: 8251 Zánka, Fő u. 29.  lakosságszáma: 1003 fő

képviseli: Filep Miklós polgármester

9. A Társulás megalakulásának időpontja: 2004. június 30.

A tevékenység megkezdésének időpontja: 2004. szeptember 1.

10. A Társulás határozatlan időtartamra szól.

11. A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik. 

7.1. A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat

kell alkalmazni.
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7.2. A Társulás gazdálkodására és beszámolási kötelezettségére az Államháztartási törvény

rendelkezései vonatkoznak.

7.3.  A  Társulás  pénzügyi-gazdasági  feladatait  az  önállóan  gazdálkodó  és  működő

költségvetési szerv, Balatonfüredi Közös Önkormányzati  Hivatala látja el.

7.4.  A Társulás  jogosult  költségvetési  szervet,  gazdálkodó szervezetet,  nonprofit  és egyéb

szervezetet alapítani. Az alapítói jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A megalapított

szervezet  vezetője  felett  az  egyéb  munkáltatói  jogokat  a  Társulási  Tanács  Elnöke

gyakorolja.

12. A Társulás vagyona:

 8.1. A társult önkormányzatok a Társulás működtetésének céljára vagyontárgyat nem adnak

át. 

8.2.  A  Társulás  a  későbbiekben  pályázati  úton  vagy  egyéb  forrásból  történő

vagyongyarapodása a Társulás közös, osztatlan tulajdonát képezi. 

8.3. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyonmegosztás szerinti vagyonrész a Társulás

tulajdonában  marad,  a  közös  feladatellátást  szolgálja.  A  Társulás  megszűnése,

felszámolása esetén a megszerzett vagyontárgy – a vagyonnal ellátott feladatot továbbra

is  ellátó  önkormányzat(ok)  tulajdonában  marad.  Amennyiben  a  feladatellátás  is

megszűnik, a vagyont lakosságarányosan kell felosztani.

8.4.  A közös  vagyon  felett  a  tulajdonosi  jogokat  és  kötelezettségeket  a  Társulási  Tanács

gyakorolja  és  felelős  a  gazdálkodás  biztonságáért,  szabályszerűségéért.  Átruházott

hatáskörben a 100.000 Ft (Százezer forint) érték alatti vagyonnal kapcsolatos jogokat és

kötelezettségeket a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.

13. A Társulás szervezete: 

9.1.  A társult  önkormányzatok képviselő-testületei  által  delegált  tagok alkotják a Társulás

legfőbb döntéshozó szervét,  a Társulási  Tanácsot  (a  továbbiakban Tanács).  A Tanács

gyakorolja e megállapodásban meghatározott feladat és hatásköröket.

9.2. A Tanács első ülésén, tagjai közül megválasztja az elnökét, alelnökét.

9.3.  A Tanács  a  Társulás  pénzügyi-gazdálkodási  tevékenységének ellenőrzésére,  Pénzügyi

Bizottságot hoz létre.

9.4.  A  Tanács  a  Társulás  egyes  feladatainak  ellátására,  döntéseinek  előkészítésére,

végrehajtásának szervezésére eseti munkabizottságot hoz létre.

9.5. A Társulás a munkaszervezeti feladat ellátásával a Balatonfüredi Közös Önkormányzati

Hivatalt bízza meg.
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9.6. A Tanács a döntés-előkésztése, a végrehajtás szervezésének folyamatába bevonja a társult

települések önkormányzatainak jegyzői által alkotott Jegyzői Kollégiumot. A Kollégium

tevékenységét a Balatonfüred Város Jegyzője koordinálja. 

14. A Társulás működése: 

10.1. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok képviselő-testületei fogadják el. A

Társulást  a  Magyar  Államkincstár  Veszprém  Megyei  Igazgatósága  veszi

nyilvántartásba.

10.2.  A  Társulás  működésének  szabályait  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban  rögzíti,

melyet a Tanács fogad el.

10.3. A Tanács működésében a Társulás tagjait megillető szavazat: a társult 22 Önkormányzat

képviselőjét 1-1 szavazat illeti meg..

Szavazni személyesen vagy az írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.

10.4. A Társulási Tanácsot az elnök képviseli.

10.5.  A  Tanács  tagjai  rendszeresen  –  évente  legalább  egy  alkalommal  –  beszámolnak  a

Társulási  Tanácsban végzett  tevékenységükről a  képviselő-testületeiknek,  valamint  a

képviselő-testület által tartott közmeghallgatáson tájékoztatják a lakosságot.

10.6. A Tanács döntését az ülésén, határozattal hozza.

10.7. A Tanács ülését össze kell hívni szükség esetén, de legalább évi hat alkalommal.

10.8. A Tanács akkor határozatképes,  ha ülésén a tagok több mint  a fele jelen van, és az

általuk képviselt lakosság száma meghaladja az összlakosságszámának egyharmadát.

10.9. A javaslat elfogadásához a jelenlevő tagok több mint felének igen szavazata szükséges.

Feltétele, hogy az igen szavazat képviselje a települések lakosságának egyharmadát.

10.10. Minősített többség szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott

esetekben,  valamint  a  Társulás  éves  költségvetésének  elfogadásához.  A  minősített

többséghez a Tanács tagjai kétharmadának igen szavazata szükséges és feltétel, hogy az

általuk képviselt lakosság elérje a települési lakosságszám felét.

10.11. Felhatalmazást kap Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, hogy

a12.2.  pontban  meghatározott  feladatok  ellátása  érdekében  szükséges  rendeletet  –

megkérve a tag önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulását – megalkossa.

15. A költségek viselése, teljesítésének feltételei:

11.1. A Társulás működésének és feladatai ellátásnak fedezetét:

• a települési önkormányzatok által a társulásnak átadott normatív állami hozzájárulások

és egyéb támogatások

• saját bevételek
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• központi költségvetési pénzeszközök

biztosítják.

11.2.  A  Társulás  működtetésének  költségeihez  a  társult  települési  önkormányzatok

lakosságszámuk arányában járulnak hozzá. 

11.3. A működés és a feladatellátás költségeit,  a pénzügyi  hozzájárulás mértékét a Tanács

évente határozza meg, az éves költségvetése megállapítása során.

11.4.  Az önkormányzatok  által  fizetendő  hozzájárulást  két  egyenlő  részletben,  minden  év

március  15-ig  és  szeptember  15-ig,  a  társulás  által  kibocsátott  számla  ellenében,

átutalással  kell  teljesíteni  a  Társulás  számlára.  A  tag  önkormányzat  köteles

hozzájárulást adni a pénzforgalmi szolgáltatója felé a beszedési megbízás teljesítésére,

amelynek alapján a Társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzügyi hozzájárulás

nem teljesítése esetén.

11.5.  A  Tanács,  a  társulás  költségeinek  fedezésére,  köteles  a  mindenkori  pályázati

lehetőséggel élni.

11.6.  A  Társulást  megillető  állami  támogatások  igénylésére  a  mindenkor  hatályos

költségvetési törvényben meghatározott önkormányzat jogosult.

16. A Társulás által ellátott közszolgáltatások:

12.1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény

39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás (szakfeladatszáma: 889201) 

Aszófő,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,  Balatonszőlős,  Balatonudvari,  Csopak,

Dörgicse,  Örvényes,  Paloznak,  Pécsely,  Tihany,  Balatonszőlős  önkormányzat

területén

12.2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény

• 62.§-ában meghatározott szociális étkeztetés

(szakfeladatszáma: 889921)

Balatonfüred önkormányzat területén

• a 63. §-ában meghatározott házi segítségnyújtás 

(szakfeladatszáma: 889922)

Aszófő,  Balatonakali,  Balatoncsicsó,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,

Balatonszőlős,  Balatonudvari,  Dörgicse  Csopak,  Lovas,  Monoszló,

Óbudavár,  Örvényes,  Paloznak,  Pécsely,  Szentantalfa,  Szentjakabfa,

Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka önkormányzat területén
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• a 64.§-ában meghatározott családsegítés 

(szakfeladatszáma: 889924)

Aszófő,  Balatonakali,  Balatoncsicsó,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,

Balatonszőlős,  Balatonudvari,  Csopak,  Dörgicse,  Óbudavár,  Örvényes,

Lovas, Monoszló,   Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon,

Tihany, Vászoly, Zánka önkormányzat területén

•  a 65.§-ában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (szakfeladat-

száma: 889923)

Aszófő,  Balatonakali,  Balatoncsicsó,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,

Balatonszőlős,  Balatonudvari,  Csopak,  Dörgicse,  Lovas,  Monoszló,

Óbudavár,  Örvényes,  Paloznak,  Pécsely,  Szentantalfa,  Szentjakabfa,

Tagyon, Tihany, Zánka önkormányzat területén

• a 65/F. §-ában meghatározott  időskorúak nappali ellátása (szakfeladatszáma:

881011)

Aszófő,  Balatonakali,  Balatoncsicsó,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,

Balatonszőlős,  Balatonudvari,  Csopak,  Lovas,  Monoszló,  Óbudavár,

Örvényes,  Paloznak,  Szentantalfa,  Szentjakabfa,  Tagyon,  Tihany,  Zánka

önkormányzat területén

• valamint fogyatékosok nappali ellátása 

 (szakfeladatszáma: 881013)

Aszófő,  Balatonakali,  Balatoncsicsó,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,

Balatonszőlős,  Balatonudvari,  Csopak,  Dörgicse,  Lovas,  Monoszló,

Óbudavár,  Örvényes,  Paloznak,  Szentantalfa,  Szentjakabfa,  Tagyon,

Tihany, Zánka önkormányzat területén

12.3.  Az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  Törvény  83.,  93.  és  152.  §-ában

meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Központi ügyelet működtetése 

(szakfeladatszáma: 862102)

Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős,

Balatonudvari, Dörgicse, Csopak, Lovas, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely,

Szentantalfa,  Szentjakabfa,  Tagyon,  Tihany,  Vászoly,  Zánka  önkormányzat

területén

16.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 70. és 152. §-ai alapján ellátan-

dó belső ellenőrzés (szakfeladatszáma: 841901)
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Balatonakali,  Balatoncsicsó,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,  Balatonszőlős,

Balatonudvari,  Csopak,  Dörgicse,  Lovas,  Monoszló,  Óbudavár,  Örvényes,

Paloznak,  Pécsely,  Szentantalfa,  Szentjakabfa,  Tagyon,  Tihany,  Vászoly,  Zánka

önkormányzat területén

12.5. A Társulás kiemelt feladata:

• szervezeti keretet biztosít a társulásban résztvevő önkormányzatok kapcsolat és együtt-

működési rendszerének

• az önkormányzati feladat és közszolgáltatási rendszer közös, ill. térségi rend-szerének

kialakítása, szervezése, működtetése, fejlesztése 

• a térség intézményrendszerének integrálása, feladatellátásának összehangolása

• a feladatellátás feltétel-és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése

• közigazgatási (államigazgatási) feladat és hatáskörök térségi szintű ellátása jogszabályi

felhatalmazás alapján

17. A Társulás a közszolgáltatások ellátását a térségközpont önkormányzata, vagy a

társulás más tagja intézménye útján látja el, az alábbiak szerint: 

13.1.  A  gyermekjóléti  szolgáltatást  a  Balatonfüredi  Többcélú  Társulás  által  fenntartott

Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ (Balatonfüred, Kéki u.. 6.) által.

13.2.  A  szociális  alapellátásként  jelentkező  szociális  étkeztetés,  családsegítés,  házi

segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek és fogyatékosok nappali

ellátását  a  Balatonfüredi  Többcélú  Társulás  által  fenntartott  Balatonfüredi  Szociális

Alapszolgáltatási Központ (Balatonfüred, Kéki u. 6.) által.

13.3.  Egészségügyi  alapellátáshoz  csatlakozó  Központi  Ügyelet  feladatát  a  Balatonfüred

Város Önkormányzata által fenntartott Városi Rendelőintézet (Balatonfüred, Csárda u.

1.) megbízásával.

13.4. A belső ellenőrzési feladat ellátását a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal által.

13.5. A Társulás által ellátott feladatok ellenőrzési rendje:

• Törvényességi ellenőrzés a Veszprém Megyei Kormányhivatal által a Mötv. rendelke-

zései szerint.

• Gazdálkodás ellenőrzése:  belső ellenőrzés,  a Pénzügyi  Bizottság,  a Magyar  Állam-

kincstár által.

14. A Társulás létrejöttére, megszűnésére vonatkozó szabályok:

14.1. A Társulás a 6. pont értelmében határozatlan időre jön létre. A Társulásból kiválni a

Mötv. rendelkezései betartásával lehet.
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14.2.  A  Társulási  Tanács  minősített  többséggel  hozott  határozatával,  a  naptári  év  utolsó

napjával,  fontos  okból  kizárhatja  a  Társulásból  azt  az  önkormányzatot,  amely  a

megállapodásban  foglalt  kötelezettségének  ismételt  felhívásra,  határidőben  nem  tett

eleget. 

Fontos oknak minősül: 

• a működési hozzájárulás meg nem fizetése,

• az együttműködési kötelezettség és vállalások nem teljesítése

• a társulási szerződésben foglalt működési alapelvek súlyos megsértése

14.3. A Társulásban részt vevő önkormányzatok mindegyikének minősített többséggel hozott

döntése szükséges:

• a társulási megállapodás jóváhagyásához

• a társulási megállapodás módosításához

• a társulási  megszüntetéséhez.

• a  társuláshoz történő csatlakozáshoz

14.4. A Társulási Megállapodás módosításának feltétele a Társulási Tanács előzetes egyetértő

állásfoglalása.

15. A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország helyi

önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  valamint  az  államháztartásról

szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései irányadóak.

16. A Társulás tagjai  egybehangzóan kijelentik,  hogy a megállapodásból  eredő, a társulás

működése  során  esetlegesen  felmerülő  vitás  kérdéseket  elsődlegesen  egymás  között,

tárgyalásos  úton,  konszenzusos módon kívánják rendezni.  A bírói  út  igénybevételével

kizárólag  akkor  élnek,  ha  az  előzetes  egyeztetés  nem vezetett  eredményre.  A jogvita

eldöntésére a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság k illetékességét kötik ki. 

17.  A  társulási  megállapodás  13.  pontjában  meghatározott  feladatellátásokra  vonatkozó

megbízási szerződések e megállapodás függelékét képezik.

Balatonfüred, 2014. január………….

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.
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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:

5/2014. (01. 28.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Veszprém  Megyei

Kormányhivatal  VE-B-004/1954/2013.  számú  törvényességi  észrevételét  a  Balatonfüredi

Többcélú Társulás Társulási Megállapodására vonatkozóan megismerte, azzal egyetért.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a törvényességi észrevétel tartalma alapján módosított

Társulási Megállapodást aláírja.

Határidő:  2014. január 31.

Felelős:  Mórocz László polgármester

5) Védőnői beszámoló  

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendi pontot, a védőnő beszámolóját.

(a beszámoló jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

A polgármester javasolja a beszámoló elfogadását.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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:

6/2014. (01. 28.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnő Védőnői Szolgálatról

benyújtott 2013. évi beszámolóját megismerte, megtárgyalta.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester
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6) Óvoda konyha almérőinek kifizetése  

Mórocz  László  polgármester:  Szóban  ismerteti  a  napirendi  pontot.  Az  óvoda  konyhán

felszerelt  almérők  ellenértékét  a  korábbi  bérlő  részére  szükséges  megfizetni.  Az  almérők

fizetése az épület tulajdonosait terheli, mely a négy önkormányzat tulajdoni hányad arányában

elosztva.  Két  almérő  van  a  gáz-  illetve  a  vízóra,  melyeknek  együttes  értéke  48.000  Ft,

Balatonszőlős Község Önkormányzatának tulajdoni hányada 17/100, így 8160 Ft, amely az

önkormányzat részéről fizetendő.

Polgármester javasolja a 8160 Ft kifizetését.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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:

7/2014. (01. 28.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  hozzájárul,  hogy  a  közös

tulajdonban  lévő  pécselyi  óvoda  konyháján  felszerelt  almérő  órák  ellenértékét  tulajdoni

hányad arányában kifizesse az önkormányzat a volt bérlő részére, a fizetendő összeg: 8160 Ft.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

7) Óvodai térítési díjak  

Mórocz László polgármester: szóban terjeszti elő a napirendet.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  csatlakozott  a  balatonfüredi  Közoktatási

Intézményfenntartó Társuláshoz. A Társulási Megállapodás többször került módosításra. 

2013. július 1. napjától a balatonfüredi Kiserdei Óvoda, az Óvárosi Óvoda és a Tündérkert

Óvoda fenntartója a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.

A  fenti  óvodák  térítési  díjai  a  Balatonfüred  Város  Önkormányzatának/Közoktatási

Intézményfenntartó Társulás költségvetésében kerül beépítésre, de a jogalkotásról szóló 2010.
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évi CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a társulásban résztvevő helyi önkormányzat

képviselő-testületének hozzájárulás szükséges hozzá.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai az óvodákban:

Intézmény típusa Eladási ár

(bruttó)

Ebből:

nyersanyagnorma

Térítési díj

1. Óvodák
1/a Ebéd 385,- 222,- 222,-
1/b Tízórai + uzsonna 246,- 140,- 140,-
1/c Összesen 631 362,- 362,-

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet  az  előterjesztés  megtárgyalására,  és  a  határozat

meghozatalára.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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:

8/2014. (01. 28.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi  Közoktatási

Intézményfenntartó  Társulás  fenntartásában  működő  óvodák  gyermekétkeztetés  intézményi

térítési díjak megállapításához az alábbiak szerint hozzájárul:

Intézmény típusa Eladási  ár

(bruttó)

Ebből:

nyersanyagnorma

Térítési díj

1. Óvodák
1/a Ebéd 385,- 222,- 222,-
1/b Tízórai + uzsonna 246,- 140,- 140,-
1/c Összesen 631 362,- 362,-

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

8) Négy falu találkozó  
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Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendi pontot.

Balatonszőlős az eddigi rendezvényeken is aktívan részt vett és ezután is szeretne részt venni.

Ez a találkozó a régi kapcsolatok, barátságok fenntartására illetve új barátságok köttetésére is

remek lehetőség. A falubeliek mindig szép számmal részt vesznek.

A  polgármester  javasolja,  hogy  a  hagyományosan  megrendezésre  kerülő  négy  falu

találkozóján Balatonszőlős 2014-ben is vegyen részt.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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:

9/2014. (01. 28.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  kijelenti,  hogy  a

hagyományokhoz  hűen  részt  kíván  venni  a  Pécselyen  megrendezésre  kerülő  négy  falu

találkozóján.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

9) Pécselyi közös tulajdonú iskola   

Mórocz László polgármester: Szóban ismerteti a napirendi pontot.

Az önkormányzat anyagilag nem tudja támogatni az iskola további működését. A jelenleg a

református egyház és a négy tulajdonos önkormányzat fenntartásában működő egyházi iskola,

mint  a  Balatonfüredi  Református  Iskola  tagintézménye,  a  Pécselyi  Elemi  Iskola

megszüntetéséről  a  Kormányhivatal  az  egyház  által  beadott  kérelem  alapján  meghozta

döntését,  és  megszünteti  a  tagintézményt  2014.  augusztus  31.  napjával.  A  jövőre  nézve

Balatonszőlős Község Önkormányzata nem tudja támogatni az iskola működését, mert annak

fenntartása jelentős anyagi terheket róna az önkormányzatra, adósságot felhalmozva ezáltal.
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Az iskola működtetése esetén tulajdonosi kötelezettségként állagmegóvást kellene vállalni az

önkormányzatnak, de a költségvetés erre nem nyújt fedezetet.

Kérem,  hogy a  képviselő-testület  nyilatkozzon,  hogy kívánja-e  támogatni  a  jövő tanévtől

állami iskola létesítését.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

A  Képviselő-testület  a  polgármester  javaslatával  egyetértve  4  nem  szavazattal  0  igen

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

meg:

10/2014. (01. 28.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pécselyi  Református Elemi

Iskola 2014. augusztus 31. napjával történő megszüntetését tudomásul vette.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Pécselyi  közös  tulajdonú

iskolában  állami  iskola  létesítését  nem támogatja,  mert  a  2014.  évi  költségvetés  tükrében

semmilyen anyagi fedezet erre nem áll rendelkezésre.

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a pécselyi közös

tulajdonú  iskola  működtetésével  járó  állagmegóvást,  mint  tulajdonosi  kötelezettséget  sem

tudja az önkormányzat vállalni, mert ennek a fedezete sem áll rendelkezésre.

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megbízza  a  polgármestert  a

szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

10. Közös hivatali megállapodás módosításának kezdeményezése  

Mórocz László polgármester: szóban terjeszti elő a napirendet.
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A Balatonfüredi Közös Önkormányzati  Hivatal felé a hivatal  közös működtetéséből adódó

fizetési  kötelezettség  kapcsán  vita  alakult  ki  a  négy kirendeltségi  önkormányzat  között  a

fizetendő összeg tekintetében.

A  polgármester  javasolja  a  későbbi  viták  elkerülése  végett  a  szerződés  módosítását  és  a

fizetendő  összeg  számítási  alapjának  és  módjának  pontos  rögzítését  a  szerződésben.  A

szerződés módosítását február 10. napjáig lehet kezdeményezni. A jelenleg fizetendő összeget

a 2014. évi költségvetés tartalmazza, melyről az érintett települések polgármesterei egymással

egyeztetve megállapodtak a költségvetés elkészítése előtt.

A polgármester javasolja a szerződés módosítás benyújtását fenti tartalommal és határidőig.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás, vélemény nem hangzott el.

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:

11/2014. (01. 28.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi  Közös

Önkormányzati  Hivatal  felé  a  hivatal  közös  működtetéséből  adódó  fizetési  kötelezettség

szabályozásának pontosítására – a fizetendő összeg számítási alapjának és módjának pontos

rögzítésére  –  a  megállapodás  módosítását  határozza  el,  melyet  2014.  február  10.  napjáig

benyújt az érintett önkormányzatok felé. 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

5. Beszámoló az előző testületi ülés óta tett intézkedésekről  
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- Házi orvosi szolgálat 

Mórocz László polgármester: Szóban tájékoztatja a képviselő-testületet.

Dr. Kőhalmi Dóra és Dr. Gógl Álmos látták el a házi orvosi szolgálatot. Dr. Kőhalmi Dóra fél

évre külföldre távozott. A praxis Dr. Gógl Álmosé, a helyettes Dr. Szabó Tamás lett. A kártya

számok minimális számban nőttek, de ennek ellenére még nem önfenntartó a rendszer.

- Óvoda konyha

Mórocz László polgármester: Szóban tájékoztatja a képviselő-testületet

A  Bakony  Gaszt  jól  működik,  elégedettek  vele.  Az  iskola  megszűnésével  lecsökken  az

ételadagok száma, így a kiszállítást a Bakony Gaszt nem vállalja. A kiszállításra megoldást

kell keresni.

- Közös kistérségi sátor ügye

Mórocz László polgármester: Szóban tájékoztatja a képviselő-testületet

A  Balatonfüredi  Többcélú  Társulás  tulajdonát  képező  rendezvénysátort  Tihany

Önkormányzata meg kívánja vásárolni, így a társulás tagjaival tárgyalásokat folytatnak, azok

az önkormányzatok akik továbbra is térítésmentesen használni kívánják a sátrat ezt továbbra

is megtehetik, akik nem kívánják használni, azoknak a Tihanyi Önkormányzat egy kialkudott

megváltási  összeget  megfizet.  Balatonszőlős  a  nyári  rendezvényeihez használja  a sátrat  és

továbbra is használni kívánja, ez az igény az önkormányzat részéről Tihany és a társulás felé

bejelentésre került.

- Farsang  

2014. február 15-én hagyományosan megrendezésre kerül a Balatonszőlősi Farsang és azzal

egybekötött falu disznóvágása rendezvény.

- Segély ügy  

A polgármester saját hatáskörben 30.000 Ft önkormányzati segély folyósításáról döntött egy

fő balatonszőlősi lakos részére.

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
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Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 17.45 órakor bezárta.

                                                                   k. m. f.

Mórocz László dr. Tárnoki Richárd

  polgármester           jegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

dr. Endrédy Renáta

        aljegyző
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