
Balatonszőlős Község Önkormányzata

B A L A T O N S Z Ő L Ő S   

Szám: 101/49-9/2014.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 24-én,

16:00  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

Henn Sándor                                   képviselő

                      dr. 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:

A meghívóban szereplő napirendből a 2. pontban szereplő ügyet törölni kívánja.

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.

Mórocz László  polgármester: Kéri, aki a napirenddel, annak módosításával és a tárgyalás

menetével egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
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Mórocz László polgármester: Megállapítja, hogy a képviselő-testület az ülés napirendjét és

a tárgyalás menetét 5 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

24/2014. (03.24.) határozatot:

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

NAPIREND:

1) Hulladékszállítási rendelet módosítása

Előadó: Mórocz László polgármester

2) Közösségi ház földgázellátás engedélyezési tervdokumentáció - árajánlat

Előadó: Mórocz László polgármester

3) Tihanyi Bencés Apátság támogatási kérelme

Előadó: Mórocz László polgármester

4) Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás tevékenységéről

5) Vegyes ügyek

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1. Hulladékszállítási rendelet módosítása  

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.

A polgármester  tájékoztatása  szerint  a  Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.

levélben  kereste  meg,  amelyben  tájékoztatta  arról,  hogy a  2013.  január  01-jétől  hatályba

lépett, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) rendelkezései

alapján 2014. január 01-jétől kezdte meg működését a Társaság. A Ht. alapján a jelenlegi

hulladékszállítási rendeletet módosítani szükséges, amelynek elvégzését 2014. március 31-ig

kérték.

Mindezek alapján a polgármester javasolja a hulladékszállítási rendelet módosítását.

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:

25/2014. (03. 24.) határozat
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Balatonszőlős  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi

Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  levelében  foglaltakat  megismerte,  megtárgyalta,  az

abban foglaltakkal egyetért.

A  képviselő-testület  megbízza  Mórocz  László  polgármestert  a  szükséges  intézkedések

megtételére és a szerződés aláírására.

Felelős: Mórocz László polgármester

Határidő: azonnal

Rendelet tervezet

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2014.(             ) rendelete 

a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 
5/2013.(VI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszőlős Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, és a

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § -ában, valamint a Magyarország helyi

önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (4)  d)  pontjában  kapott

felhatalmazás  alapján,  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló 2011.  évi  CLXXXIX.

törvény 13. §19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

(1)  A  szolgáltatásra  a  Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  a  lakosokkal

egyedileg  köt  szerződést. Minden lakó vagy nyaraló egységre a tulajdonos /használó/ köteles

minimum 50 liter hulladékmennyiség elszállítására szerződést kötni.

2. §

A rendelet 3. § az alábbiak szerint módosul:
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(1)A közszolgáltatási díjat az állandó lakos negyedévente, az ingatlant nyaralóként használó

tulajdonos, pedig évente két alkalommal köteles a közszolgáltató által kibocsátott számlában

szereplő határidőben kiegyenlíteni. 

(2) Az ingatlant nyaralóként használó tulajdonosoknál keletkezett hulladékot a Balatonfüredi

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. április 15. és október 15. között szállítja el heti egyszeri

gyakorisággal.

(3)   A  lakóegység  (nyaraló)  használaton  kívülisége  esetén,  amennyiben  az

ingatlanhasználónak díjtartozása nem áll fenn, írásban kérhet mentességet a hulladékszállítási

díj  megfizetése  alól,  ha az  adott  időszakra  vonatkozó,  a  szolgáltató  által  leolvasottan  „0”

fogyasztást  igazoló közüzemi  elszámoló számla {víz (m3)  vagy villany (kWh)} másolatát

utólag,  a  tárgyévben  megküldi,  vagy  ha  a  jegyző  igazolja  ingatlanának  használaton

kívüliségét.  A  Balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási  Nonprofit  Kft.  a  tárgyévre  vonatkozó

mentességi kérelmet kizárólag a tárgyévet követő január 20-ig fogadja el. 

3. §

 E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

 Mórocz László                                                        dr. Tárnoki Richárd

                          polgármester                                                                   jegyző    

Kihirdetve: Balatonszőlős, 2014. március .

                          

                                                 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

2/2014.(III. 24.) rendelete 
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a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 

5/2013.(VI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Közösségi ház földgázellátás engedélyezési tervdokumentáció - árajánlat     

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.

A Közösségi  ház  felújítási  munkálatai  keretében  a  földgáz  bekötéséhez  tervdokumentáció

elkészítése  és  engedélyek  beszerzése  szükséges.  A  polgármester  két  ajánlatot  kapott  a

munkálatok elvégzésére. Fujt Szabolcs okl. gépészmérnök egyéni vállalkozó 50.000 Ft+ÁFA

összegért vállalja a terv elkészítését, míg ugyanezen munkára a Terv-99 Kereskedelmi Kft.

75.000 Ft+ÁFA áron adott ajánlatot.

A polgármester javasolja Fujt Szabolcs ajánlatának elfogadását és a vele való szerződést.

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:

26/2014. (03. 24.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a földgáz Közösségi Házba történő

bekötéséhez  szükséges  engedélyezési  tervdokumentáció  elkészítésére  kapott  árajánlatokat

megismerte, azokat megtárgyalta. A Képviselő-testület jóváhagyja a szerződés Fujt Szabolcs

okl. gépészmérnök egyéni vállalkozóval történő megkötését 50.000 Ft+ÁFA összegért.

A  képviselő-testület  megbízza  Mórocz  László  polgármestert  a  szükséges  intézkedések

megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

3. Tihanyi Bencés Apátság támogatási kérelme  

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.
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A Tihanyi  Bencés Apátság az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és

Civil  Társadalmi  Kapcsolatokért  Felelős  Államtitkársága  által  2013.  október  15-én

megjelentetett,  „Egyházi  program-típusú központi  költségvetési  hozzájárulások támogatási

lehetőségeire” elnevezésű  pályázaton  sikeresen  vett  részt.  A  Tihanyi  Bencés  Apátság

balatonudvari  és  balatonszőlősi  templomainak  felújítása  címen  benyújtott  pályázatukkal  a

balatonszőlősi  egyházközség  4.000.000 Ft  vissza  nem térítendő  támogatásban  részesült.  a

pályázat sikerességének érdekében az egyházközség 1.000.000 Ft önrészt vállalt,  amelyből

600.000  Ft  áll  a  közösség  rendelkezésére,  ezért  kérik,  hogy  amennyiben  lehetséges,  a

fennmaradó  400.000  Ft  önrészt  Balatonszőlős  Község  Önkormányzata  bocsássa

rendelkezésükre.

A  polgármester  javasolja  az  egyházközség  által  a  templom  felújítására  kért  400.000  Ft

támogatás megadását a 2014. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

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:

27/2014. ( 03.24.) határozat

Balatonszőlős  község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Tihanyi  Bencés  Apátság

balatonszőlősi  templomának  felújításához  kapcsolódó  támogatási  kérelmét  megismerte,

megtárgyalta és javasolja az igényelt 400.000 Ft összegű támogatás megadását a 2014. évi

költségvetés tartalékkerete terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László polgármester

4. Beszámoló a Balatonfüredi Többcélú Társulás tevékenységéről  

Mórocz László polgármester: szóban ismerteti a napirendet.

Ismeretes,  hogy  a  Balatonfüredi  Kistérség  20  önkormányzata  a  helyi  önkormányzatokról

szóló  1990.  évi  LXV.  tv.  41.§.(1)  bekezdésében  biztosított  jogokkal  élve  -  a  helyi
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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.

Az  eltelt  időszakban  a  társult  Önkormányzatok  e  megállapodást,  közös  akarattal,  -

figyelemmel a települési  önkormányzatok többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi

CVII. Törvény rendelkezéseire – 2005. január 31-én, 2006. november 23-án, 2006. augusztus

24-én, 2006. november 30-án, 2007. június 11-én, 2008. június 12-én,  2008. november 27-én,

2011,  március  30-án  és2012.  december  18-án  módosították.  Ez  utóbbi  módosítás  az  új

önkormányzati törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény-  előírásainak  való  megfelelés  érdekében  történt.  A  Társulás  már  nem  kistérségi

társulás, mivel a kistérség elnevezést felváltotta a járás, így nevében csak többcélú kifejezés

szerepel.

A társuláshoz tartozó települések lakosságának száma  23.720 főről 26.079 főre emelkedett. E

növekedés Alsóőrs csatlakozásából és az egyes települések lakosságszámának emelkedéséből

ered.

A  Társulás  megalakulásának  időpontja:  2004.  június  30.,  a  tevékenység  megkezdésének

időpontja: 2004. szeptember 1. volt.

A Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, a megalakulásától számított 3 évre szólt,

melyet határozatlan időre módosítottunk. 

A társult önkormányzatok a társulás működtetésének céljára vagyontárgyat nem adtak át. Az

eltelt  időszakban,  pályázati  forrásból  történt  vagyonszerzés  közös  tulajdont  képez.  (  Pl.

iskolabusz, rendezvénysátor.)

A társult önkormányzatok polgármesterei alkotják a Társulás legfőbb döntéshozó szervét, a

Társulási  Tanácsot,  mely  gyakorolja  a  megállapodásban  meghatározott  feladat  és

hatásköröket.  Az első ülésén, tagjai közül megválasztotta elnökét Filep Miklós Zánka Község

Polgármestere,  elnökhelyettesét  Dr.  Bóka  István  Balatonfüred  Város  Polgármester

személyében.  A  2010.  évi  önkormányzati  választásokat  követően  a  tisztségviselők

személyében  változás  nem  történt,  a  Társulási  Tanács  újraválasztotta  a  korábbi

tisztségviselőket.
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A Társulás önálló munkaszervezetet  nem hozott  létre,  e feladat  ellátásával  a Balatonfüred

Város  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatalát  bízta  meg.  Ez  jogutódlás  következtében

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatallá változott.

A Társulás működésének szabályait Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítette.

A Társulás működésének és feladatai ellátásnak fedezetét a normatív állami hozzájárulások és

egyéb  támogatások,  saját  bevételek  és  pályázatok  útján  elnyert  központi  költségvetési

pénzeszközök biztosítják.

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény  (Mötv.)  2013.

január 1-vel újra fogalmazza az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettségeit, összhangban

más ágazati törvényekkel (a nemzeti köznevelési tv., a gyermekvédelmi tv., a szociális tv.). 

A  Mötv.  hatályon  kívül  helyezte  a  települési  önkormányzatok  többcélú  kistérségi

társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvényt. A kistérség helyett új szervezeti egység, a járás

lép. Balatonfüred járási székhely, a járást az eddigi kistérség települései alkotják, kiegészülve

Alsóőrs községgel. (Lásd a 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet. 1.sz. mellékletét.)

Társult  Önkormányzatok  a  Megállapodást  közös  akarattal  –  figyelemmel  a  Magyarország

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

aiban meghatározott rendelkezésekre és a 146. §-ban előírt kötelezettségre –  módosították,

így 2013. január 1-től:

A Társulás neve: BALATONFÜREDI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS (BTT)

A Társuláshoz tartozó települések száma 22.

A Társulás által ellátott közszolgáltatások:

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, Vászoly önkormányzat területén
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2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény

• 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

• 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

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

egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó Központi ügyelet működtetése 

(szakfeladatszáma:862102)
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Aszófő,  Balatonakali,  Balatoncsicsó,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,  Balatonszőlős,

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

Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly, Zánka önkormányzat területén

4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény. 70. és 152. §-ai alapján ellátandó

belső ellenőrzés (szakfeladatszáma:841901)

Balatonakali,  Balatoncsicsó,  Balatonfüred,  Balatonszepezd,  Balatonszőlős,

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

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

területén

A Társulás létrejöttének alapvető indoka volt a térség fejlesztése, e feladata ellátásához minél

több forrás megszerzése, ezzel is csökkenteni a társult önkormányzatok anyagi terheit.

A megalakulás óta a Társulás által megszerzett források 

• A Belügyminisztérium 2004. évben 50 millió forinttal támogatta a Társulás megalakí-

tását. Ennek felhasználása: 12 MFt a Balatoncsicsó térségében bejáró gyerekek szállítása ér-

dekében iskolabusz vásárlása, 8 MFt a Radnóti Iskola műfüves pályájának kialakításához hoz-

zájárulás, 4 MFt a belső ellenőrzés tárgyi feltételeinek megteremtése, 9 MFt a kistérség turisz-

tikai kerékpárút terveztetése, 17 MFt az egészségügyi alapellátáshoz tartozó központi ügyelet

kialakításához hozzájárulás.

• Állami normatív támogatás (közoktatás, belső ellenőrzés, vidékfejlesztési menedzser,

területfejlesztés, gyermekjóléti feladat, szociális alapellátás) 92 MFt 2005. évre, és 2006. évre

91 MFt, 2007. évben 114,5 MFt, 2008. évben 150,8 MFt, 2009. évben  147,5 M Ft, 2010. év-

ben 115,8 MFt., 2011. évben 121,8 MFt, 2012. évben 122,2 MFt volt. 2013. évben.a feladatok

és a finanszírozás változása miattmár normatív támogatás nem volt.

• Pályázattal elnyert támogatás:

- a BFT-től a kerékpárút terveztetésre és megvalósíthatósági tanulmányra 2005. évben   18

MFt, 2006 évben rendezvénysátorra 5 MFt, 

-  Veszprém  Megyei  Területfejlesztési  Tanácstól  2006.  évben  lovas  fogathajtó  verseny

eszközbeszerzésre 1,3 MFt, a kerékpárút geodéziai munkarészeire 3 MFt

- Belügyminisztériumtól Balatonszepezden sportpálya építésre 3,1 MFt

- KDOP keretében  Mobilszínpad beszerzésre – 2009. évben – 27 MFt
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A Társulás Tanács működését az alábbiakban foglalhatjuk össze:

1. A Társulási Tanács:

• 2005. évben 6 alkalommal ülésezett, melyeken 45 db határozatot hozott. 

•  2006. évben 9 alkalommal ülésezett és 57 határozatot hozott. 

• 2007. évben 6 ülést tartott és 56 határozatot hozott. 

• 2008. évben  6 ülést tartott és 44 határozatot hozott

• 2009. évben  5 ülést tartott és 40 határozatot hozott

• 2010. évben  7 ülést tartott és 43 határozatot hozott

• 2011. évben  7 ülést tartott és 43 határozatot hozott.

• 2012. évben 6 ülést tartott és 31 határozatot hozott

• 2013. évben 7 ülést tartott és 44 határozatot hozott.

2. Az ülésekre meghívást kapott – a Társulás tagjain kívül – a Veszprém megyei Terület-

fejlesztési Tanács képviselője

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara képviselője

Veszprém Megyei Agrár Kamara képviselője

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi Igazgatóság képviselője

Veszprém Megyei Kormányhivatal

IPOSZ képviselője

3. A Társulási Tanács rendszeresen elfogadta az éves költségvetését, meghatározta éves

munkatervét.  Rendelkezik Gazdaságfejlesztési  Koncepcióval,  Bűnmegelőzési  Koncepcióval

és Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióval. Elkészítette a kötelező Kistérségi Közoktatá-

si Intézkedési Tervet és a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet. Felülvizsgálat és

jóváhagyta a Kistérségi Környezetvédelmi Programot, elfogadta a Kistérségi Esélyegyenlősé-

gi Programot.

4. A Hivatal előkészítette a Társulási Tanács üléseit, ennek során az éves költségvetéseit

és annak módosításait, valamint a költségvetési beszámolóit. Biztosította a normatíva igény-

léshez és az elszámoláshoz kapcsolódó adatgyűjtést és az elektronikus adatszolgáltatásokat.

Elvégezte a belső ellenőrzési feladatot
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5. A Társulási Tanács folyamatosan véleményezte és figyelemmel kísérte az Új Magyar-

ország Fejlesztési Tervet, az Új Széchenyi Tervet, a Regionális Operatív Programokat, ezek

illeszkedését a Kistérség elképzeléseihez. Benyújtotta projekt elképzeléseit.

 A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, a Társulás eddig tevékenységével kitűzött célját

elérte. 

A polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja 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:

28/2014. (03.24.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  polgármester  beszámolóját,  a

Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsában végezett tevékenységéről, elfogadja.

5. Vegyes ügyek  

a) Segély ügy  

A polgármestertől egy fő igényelt  gyermekétkeztetési  támogatást,  azonban a Képviselő-

testület a támogatás megadásához szükséges további információk rendelkezésre állásáig a

döntést elnapolta.

b) Út-terület önkormányzati bérlésének megtárgyalása   

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 – 2014-ben is  bérelje az Önkormányzat  a
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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:

29/2014. (03.24.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert

arra, hogy Bányainé Paksi Rita 8409 Úrkút, Rákóczi u. 13. szám alatti lakossal – 2014. január

1.  napjától  kezdődő időponttal  –  bérleti  szerződést  kössön,  a  balatonszőlősi  042/5.  hrsz-ú

ingatlanon áthaladó, mintegy 340 m2 területű, murvázott út vonatkozásában. A bérleti díjat

évi 15.000 Ft-ban állapítja meg.

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 16:30 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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