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

Szám: 101/ ….. - …../2016.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 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 
Valler Ferenc                                                 képviselők
Soltész Attila                                   osztályvezető

Henn Sándor  képviselő távol – indok: lemondott képviselői mandátumáról- 

(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  4  fővel  határozatképes,  majd  javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  a  meghívó  szerinti
napirendet javasolja tárgyalni az alábbi módosításokkal:
Javasolja a 1.; 10; 11. pontok törlését, 
kéri felvenni az alábbi napirendi pontokat:
  1. Henn Sándor önkormányzati képviselő képviselői mandátumáról való lemondása.
11. Fogorvosi szerződések meghosszabbítása.
12. A Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának (2014.06.30.-án egységes
     szerkezetbe foglalt) módosítása.
13. Polgármester szabadságtervének megtárgyalása

(A meghívót jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)
Kérdés, javaslat a napirendet illetően nem hangzott el.
Mórocz  László  polgármester: Kéri,  aki  a  napirenddel  és  a  tárgyalás  menetével  egyetért,  az
kézfelemeléssel szavazzon.
Mórocz  László  polgármester: Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  az  ülés  napirendjét  és  a
tárgyalás menetét 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi:

1/2016. (02.015.) határozatot:
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Balatonszőlős Község Önkormányzata az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
NAPIREND:
1.) Henn Sándor önkormányzati képviselő képviselői mandátumáról való lemondása.

      Előadó: Mórocz László osztályvezető

2.) 2016.évi költségvetés megtárgyalása

      Előadó: Mórocz László osztályvezető

3.) Fókusz Geodézia ajánlatának megtárgyalása - Járda

      Előadó: Mórocz László osztályvezető

4.) Fókusz Geodézia ajánlatának megtárgyalása - Térinformatikai rendszer

      Előadó: Mórocz László polgármester

5.) Fókusz Geodézia ajánlatának megtárgyalása - Kocogó-kör

      Előadó: Mórocz László polgármester

6.) Rope-Vill Kft ajánlatának megtárgyalása - Járda

      Előadó: Mórocz László polgármester

7.) Goodwill Conzulting –Energetikai pályázattal kapcsolatos ajánlatának megtárgyalása.

      Előadó: Mórocz László polgármester

8.) Sport Egyesület , és a Balatonszőlősi Református Egyházközség támogatási pályázatának elbírá-

lása.

      Előadó: Mórocz László polgármester

9.) 030/4 hrsz-u állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének megtárgyalása

Előadó: Mórocz László polgármester

10.)Belterületi utak súlykorlátozásának megtárgyalása

      Előadó: Mórocz László polgármester

11.) Fogorvosi szerződések meghosszabbítása.

       Előadó: Mórocz László polgármester

12.) A Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának (2014.06.30.-án egységes

      szerkezetbe foglalt) módosítása.

      Előadó: Mórocz László polgármester     

13.) Polgármester szabadságtervének megtárgyalása 

       Előadó: Klepeisz Péter alpolgármester
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NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

     1.       Henn Sándor önkormányzati képviselő képviselői mandátumáról való lemondása.

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
Minden képviselőnek a meghívóval kiküldésre került képviselőtársuk Henn Sándor lemondó levele.
A képviselő úr 2015.december 22.-én adta át neki írásban. Felolvassa a levél tartalmát mely alapján
megállapítja hogy Henn Sándor önkormányzati képviselő képviselői mandátumáról 2015.december
31. napjával lemondott.
Sajnálja Henn Sándor döntését és a képviselő-testület véleményét is kinyilvánítva megköszöni Bala-
tonszőlős Község érdekében végzett munkáját.
(A lemondó Nyilatkozatot jelen jegyzőkönyv 4.számú melléklete tartalmazza)

Soltész Attila osztályvezető: Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a 2014.oktober 12.-én megtar-
tott helyhatósági választás választási eredményének figyelembevételével a képviselő választáson 4 fő
indult és jutott be a testületbe, azaz póttagként nem tudja létszámát feltölteni a képviselő-testület. ez
egyben azt is jelenti hogy a döntési folyamatokban 4 fővel kell számolni de úgy hogy a megválasztott
képviselők száma plusz a polgármester továbbra is 5 fő.
Ez  sem az  egyszerű  sem a  minősített  szavazások  esetén  nem okoz  határozathozatali  problémát,
amennyiben a megválasztott testületi tagok  több mint fele jelen van az ülésen. ez minimálisan 3 fő.

Tárgyi napirendi pont keretében döntést nem hozott a képviselő- testület.

2.        Költségvetési rendelet elfogadása

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2016. évre vonatkozó 
költségvetési törvény számait és szabályozásait, figyelembe véve az államháztartásról szóló 
törvény és a végrehajtási rendelete 2016. január 1-től hatályos rendelkezéseit. 

Balatonszőlős Község Önkormányzatának 2016. évre számított bevételi és kiadási főösszege 
54.772 eFt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a 
kiadásokat.

A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 11.500 e Ft pénzmaradvány felhasz-
nálással sikerült megteremteni.

A tartalék összege 11.251 e Ft, ez általános tartalék.
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A költségvetés bevételi oldala:

Az idei állami támogatás összetétele a tavalyihoz hasonlítva magasabb, ez abból adódik, hogy
szociális feladatok ellátására 2015-ben 1.894 e Ft támogatást kaptunk, ez 2016-ra 3.734 e Ft-
ra módosult. A hivatal működésére kapott támogatást most sem az egyes önkormányzatok, ha-
nem a hivatalközpont kapja. Állami támogatásként 21.904 e Ft-ot kapunk a 2/a tábla szerint 
részletezve. 

Adóbevételink várhatóan csökkenni fognak, mivel a Balatonszőlős Község Önkormányzatá-
nak kommunális adórendelete 2015.11.27-én módosult. A 2016. 01.01. hatályos rendelet értel-
mében a külterületen élő állandó lakosoknak 40 % adókedvezményt biztosít az Önkormány-
zat, így a kommunális adóbevétel várhatóan alacsonyabb lesz, mint a 2015-ös évben tervezett.

Az idei terveket a tavalyi év tényleges bevételeihez igazítottuk. Gépjárműadóval és pótlékkal 
együtt a tervezett összeg 10.333 e Ft.(részletezve lásd 2 sz. tábla)

Egyéb működési célú támogatásként várunk államháztartáson belülről 597 e Ft, Munkaügyi 
központtól közfoglalkoztatás támogatásra 539 e Ft-ot, a meglévő szerződések alapján, gyer-
mekvédelmi támogatásként 58 e Ft. Víziközmű üzemeltetésből bevétel 2.500 e Ft + áfa várha-
tó.  

Ingatlan értékesítésből 6.000 e Ft várható.

Kiadási oldal:

Bérekre és járulékokra 9.847 e Ft-ot tervezünk. Ez tartalmazza a polgármester tiszteletdíját és 
költségtérítését, 1 fő falugondnok bérét, hivatalsegéd bérét, valamint közfoglalkoztatást. 

Dologi kiadásokra 16.893 e Ft-ot tervezünk, ez tartalmazza a befizetendő áfa-t is.

Jelentős összegű tételünk a pénzeszköz átadás. 9.422 e Ft. Működési célú támogatást adunk 
államháztartáson belülre: Közoktatási Intézményfenntartó Társulás-Pécsely Óvoda fenntartás-
ra, Balatonfüredi Közös hivatalnak, Védőnőnek, Bursa Hungarica Ösztöndíjra, Balatonfüredi 
Többcélú Társulásnak. Működési célú támogatást adunk államháztartáson kívülre: Reformá-
tus Egyháznak, Tűzoltóságnak, Balatonszőlős Sportegyesületnek, Darts klubnak, Tihany Isko-
láért Alapítványnak.

A fejlesztési kiadások az idei évben jelentősen csökkennek. 

Beruházások esetében: a 2014-ben elkezdett járda építésének végszámlája van tervezve, 1.000
e Ft, mivel elismerte az építő a kötbér jogosságát és azt 2016-ban rendezi, így a visszatartott 
összeg kifizetésre kerülhet. A 2015-ben felújított közösségi házhoz nyitott színteret tervezünk 
építeni, 500 e Ft értékben. Futó-kocogó kör kiépítését pályázati pénzből szeretnénk kialakíta-
ni, de a terveket el kell készíteni időben, így erre 300 e Ft-t terveztünk. 2015-ben az Önkor-
mányzat pályázott a közösségi ház bútorzatának elkészítésére, a pályázat nyert és december 
hónapban meg is érkezett az összeg, így az új bútorok megvásárlására 1.636 e Ft-t terveztünk.
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Felújítások esetében a Bakonykarszt Zrt által kiállított szivattyú felújításáról szóló összeget 
terveztük, 889 e Ft értékben, valamint a Vis Major felújítás műszaki ellenőrzésének díját, 120 
e Ft-t. (5. sz. melléklet)

A költségvetési támogatások nyújtásában az új Áht. és a végrehajtási rendelete jelentős szigo-
rításokat 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 tá-
mogatási szerződést köt a kötelezettségvállalásra jogosult a támogatott szervezettel, melyben 
rögzíteni kell a támogatás összegét, célját, az elszámolás határidejét és módját. Továbbá a tá-
mogatott szervezetnek meg kell felelni a jogszabályban előírt feltételeknek, és a nem utófi-
nanszírozott támogatásoknál biztosítékot kell meghatározni a támogatás visszafizetése esetére
(pl. elszámolás elmaradása).

Az Áht. 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület ré-
szére tájékoztatásul be kell mutatni, szöveges indoklással együtt:

 a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasz-
nálási tervét (6., 7.,8. sz. melléklet),

 többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

 a közvetett támogatásokat –így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalma-
zó kimutatást (10.sz. melléklet).

A 6.sz.-7.sz. melléklet bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirány-
zatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen.

A 8. sz. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését. A be-
vételeken belül az állami támogatásokat a jogszabályban előírt folyósítás alapján, a helyi adó-
kat, gépjárműadót a törvényben előírt fizetési kötelezettség figyelembe vételével, működési 
bevételeket, átvett pénzeszközöket a megkötött szerződésekben rögzítettek alapján ütemeztük.

A 10. sz. melléklet bemutatja a 2016. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak 
megfelelő tartalommal, mely tartalmazza a kommunális adó, iparűzési adó, idegenforgalmi 
adó, gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét. 

Az adómentességek, adókedvezmények a törvény illetve törvényi felhatalmazás alapján a he-
lyi adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2016. évi tervezett bevétel ki-
esés összege 1.093 e Ft.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait is be 
kell mutatni a költségvetési rendeletben, Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 
nincs az Önkormányzatnál.

Az Áht. 29. § (3) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költ-
ségvetési rendelet elfogadásáig határozatban meg kell állapítani a Stabilitási tv. 45. § (1) be-
kezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 
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bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyle-
teiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható össze-
gét. (9. sz. melléklet)

A 2016. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensú-
lyát megőrizze, a likviditását biztosítsa, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetés-
ben tervezett fejlesztési feladatokat és a támogatott projekteket megvalósítsa.

Fentiek alapján javasolja a  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 kötelezettségéről történő határozat meghozatalát ,majd a 2016 évi 
költségvetési rendelet elfogadását.

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:

2/2016. (02.15.) határozat

A Balatonszőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete a költségvetés előterjesztésekor nyilat-
kozik, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján az adós-
ságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeinek a költségvetési évben és az azt követő há-
rom évben várható összege nem haladja meg a saját bevételeinek 50 %-át.

A Balatonszőlős Község Önkormányzata 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 ke-
letkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit az alábbiak szerint állapítja meg:

megnevezés 2016.
2017
.

2018
.

1. Helyi adó bevétel  8433 8433 8433

2. Vagyon és vagyonértékű jog
értékesítéséből  származó  bevé-
tel

 

 
6000    

3.  Osztalék,  koncessziós  díj  és
hozambevétel,     

4. tárgyi eszköz és immateriális
jószág,  részvény,  részesedés,
vállalalat  értékesítésből  vagy
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privatizációból  származó  bevé-
tel

5. Bírság, pótlék- és díjbevétel  100 100 100

6.  Kezességvállalással  kapcso-
latos megtérülés     

Összesen:  
14.53
3

8533 8533

az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-
a 7267 4267 4267

2016.2017.2018.2019.további
évek

 futamidő kezdete

adósságot  keletkeztető  ügyle-
tekből  és  kezességvállalások-
ból fennálló kötelezettségek     

     

Összesen:  0 0 0

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

Rendelet tervezet

Balatonszőlős Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

../2016. (…..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testü-
let) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. tv. 111.§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § 
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2016.évi köz-
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ponti költségvetéséről szóló 2015. évi C. Tv. Rendelkezéseire, az önkormányzat a 2016. 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 72.799 
ezer forintban (továbbiakban e Ft) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata:   43.044 e Ft

Finanszírozási bevételek előirányzata:   11.728 e Ft

Ebből:belső hiány               11.500 e Ft

Külső hiány                    e Ft

          Állami támogatás megelőlegezése                         540 e Ft

Költségvetési kiadások előirányzata:               53.668 e Ft

Finanszírozási kiadások előirányzata:     1.104 e Ft

        (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül a bevételeket kiemelt előirányzatonkénti 
részletezettséggel az l. sz. melléklet tartalmazza.

        (3) A bevételek részletezését a 2 sz. melléklet tartalmazza. Az állami hozzájárulásokat jogcímen-
ként a 2/a 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              7.811 e Ft

2  Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó              2.036 e Ft

3. Dologi kiadások                        16.893 e Ft

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai              1.810 e Ft

5. Egyéb működési kiadások

5.1. Egyéb működési célú támogatások  áh-n belülre              8.467 e Ft

5.2  Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre                 955 e Ft

5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások,
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kölcsönök nyújtása áh-n kívülre                                                               0 e Ft

5.4. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)                              11.251 e Ft

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások                                                 3.436 e Ft

2. Felújítási kiadások                             1.009 e Ft

3. Egyéb felhalmozási kiadások                     0 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  áh-n kívülre                

III. Finanszírozási kiadások

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

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai                               0 e Ft

1.3. Állami tám. megelőlegezés visszafizetésének kiadása                         1.104 e Ft

          

3.§ (1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben megha-
tározott kiadásokra tervezi fordítani.

 Az Önkormányzat kiadásait feladatonként az 3,4. számú melléklet tartalmazza.

a. Az Önkormányzati működési kiadások előirányzatának feladatok szerinti részletezését a 
3. számú melléklet tartalmazza 37.972 eFt összegben.

(3)     Beruházási feladatokra az Önkormányzat 3.436 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti részletezés-
ben.

(4)     Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására 1.009 e Ft-ot fordít, az 5. tábla szerinti
részletezésben.

(5)    Az Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásokra 0 eFt-ot fordít.

(6)    Az általános tartalék összege 11.251 e Ft.

(7)    Az Önkormányzat 2016. évi céltartaléka 0 Ft.

(8)    A Képviselő- testület az Önkormányzat létszámkeretét 4 főben állapítja meg, melyből 1 fő köz-
foglalkoztatott a 2. sz. melléklet szerinti bontásban.
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(9)    Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban –működési és felhalmozási 
kiadások és bevételek  bontásban - a 6., számú 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 felada-
tok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7 sz. tábla tartalmazza

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

(14)   Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége az Önkormányzatnak nincs.

(15)    Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható 
összegét a lejárat végéig a 9. tábla tartalmazza.

(16)   Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(17)   Az Önkormányzat adósságállománya alakulását lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők sze-
rinti bontásban nincs. 

(18)   A képviselő testület, a 2016. évi illetményalapot, 38.650,- forintban állapítja meg. 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kap-
csolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapel-
látás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon 
vállalt nem kötelező feladatait.

(3) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:

A 7. számú mellékletben szereplő fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási 
bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.

A fejlesztési feladatok esetében indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatok-
hoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

5.§ (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 többletbevétel-
hez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a Polgármester a képviselő-testületet tá-
jékoztatja.A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévenként az első negyedév kivéte-
lével, továbbá legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-
ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
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(3) Ha év közben az Országgyűlés - helyi önkormányzatot érintő módon- a központi költségvetésről 
szóló törvény a helyi önkormányzatok a települési önkormányzatok állami hozzájárulásait, támogatá-
sait, valamint a részükre juttatandó egyéb költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat 
csökkenti, törli az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell ter-
jeszteni a költségvetés rendelet módosítását.

(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek kö-
zött átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet, kivéve a (5) bekezdésben meghatározott ese-
tet.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát ma-
ximum 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 módosítá-
sokról.

(6) A Polgármester a kiemelt előirányzatok terhére kötelezettséget vállalhat. Az önkormányzat árube-
szerzéseinél, építési beruházásainál és szolgáltatás megrendeléseinél a közbeszerzési törvény rendel-
kezéseit 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 en-
gedélye szükséges. Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-tes-
tület dönt.

(9) A Polgármester az Önkormányzat részére megállapított létszámkeretet a tényleges foglalkoz-
tatás során nem lépheti túl.

6. § (1)Az Önkormányzat 2016. évben felhalmozási célú hitel felvétellel nem számol.

(2) Hitel felvételére csak a Képviselő-testület döntése alapján a Magyarország gazdasági stabilitá-
sáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és az Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekről szóló 
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján kerülhet sor.

7.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet államilag 
garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Értékpapír vásárlás esetén, a költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 
Pénzintézeti lekötés esetén, értékhatár nélkül a hasznosítási szerződés megkötését a Képviselő-testü-
let a polgármester hatáskörébe utalja.

8. § (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 teljesí-
tés a tárgyévben nem valósult meg,
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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 - az előirányzat-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 többlet-
tel jár.

9.§ (1) A támogatás nyújtása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre. A Képviselő-testület 
által támogatásról hozott döntést követően , a támogatottal támogatási szerződést kell kötni.  A képvi-
selő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. számú mellékletben meghatározott egyedi         
támogatásokról a támogatási szerződést megkösse.

 (2) A támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az Ön-
kormányzat nevében a Polgármester támogatási szerződést köt a jogszabályi előírások figyelembe vé-
telével.

(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.

(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.

(6) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bi-
zonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg
a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról. A támogatott szervezet a 
egy alkalommal legfeljebb 6 hónappal kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását.

(7). Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a belső ellenőrrel a tá-
mogatott 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.

10.§ Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Áht. 71. §. (4) bekezdésében és az Ávr 116-118. §-
ban foglaltak az irányadók.
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11.§ Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

12.§  (1)A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel.

(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 önkor-
mányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

Záró rendelkezések

13.§ Jelen rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2016. évről
szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak. 

                           Mórocz László                                         dr. Tárnoki Richárd

                              polgármester                                               jegyző

A rendelet kihirdetve: 2016. február                                                                                             

                                                                                                           dr. Tárnoki Richárd 

                                                                                                                     jegyző                       

A Képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0
tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.24.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 

3.       Fókusz Geodézia ajánlatának megtárgyalása - Járda

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet. 
A Balatonszőlős 89 Hrsz. ingatlan tekintetében, mely természetben a Fő utca; megosztása kapcsán
megkereste a Fókusz Geodéziai Kft (8230 Balatonfüred, Vörösmarty u.3sz.) képviseli Gaál Szabolcs
ügyvezetőt. Mint ismert a testületi tagok előtt, szeretnék leválasztani a kialakított és nemrég megépí-
tett járdaszakaszt az útrészről ezáltal önálló földrészletként szerepelne a továbbiakban. Ezen munká-
latok – telekalakítási dokumentáció elkészítése és földhivatali záradékoltatása, illetve a megosztás so-
rán kialakítandó 4 db új Hrsz. összességében 150.000Ft+ Áfa összegbe kerülne.
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Javasolja a megrendelés elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.      

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:

3/2016. (02.15.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a   Balatonszőlős  89  Hrsz.  Fő  utca
megosztását  megrendeli  a  a  Fókusz  Geodéziai  Kft-től  (8230  Balatonfüred,  Vörösmarty  u.3.sz.,
képviseli  Gaál  Szabolcs  ügyvezetőt)  összességében  150.000  Ft+Áfa  összegben.  A megrendelés
tartalmazza  4  db új  földrészlet  kialakítását  mely  magába  foglalja   a  telekalakítási  dokumentáció
elkészítését és földhivatali záradékoltatását is.
A kötelezettségvállalás összegét  a 2016 évi költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

     4.        Fókusz Geodézia ajánlatának megtárgyalása - Térinformatikai rendszer

      Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.     
Ajánlat érkezett a a Fókusz Geodéziai Kft (8230 Balatonfüred, Vörösmarty u.3sz.) képviseli Gaál
Szabolcs ügyvezetőtől az Önkormányzati Térinformatikai Rendszer digitális alaptérképének aktu-
alizálására. Az ajánlat tartalmazza a konvertálását és feltelepítését az Önkormányzati Térinforma-
tikai Rendszernek az Önkormányzat szerverére.

Javasolja az árajánlat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.      

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:

4/2016. (02.15.) határozat

Balatonszőlős  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megrendeli  a  Fókusz Geodéziai
Kft-től (8230 Balatonfüred, Vörösmarty u.3. sz., képviseli Gaál Szabolcs ügyvezető) az Önkor-
mányzati  Térinformatikai  Rendszer  digitális  alaptérképének  aktualizálását,  összességében
170.000 Ft+Áfa összegben a becsatolt árajánlat szerinti tartalommal. 

A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés dologi kiadásainak terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
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     5.       Fókusz Geodézia ajánlatának megtárgyalása - Kocogó-kör

 Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.     
Ajánlat érkezett a a Fókusz Geodéziai Kft (8230 Balatonfüred, Vörösmarty u.3sz.) képviseli Gaál
Szabolcs ügyvezetőtől a balatonszőlősi futókör tervezési alaptérképének elkészítésére. Ezt a beruhá-
zást már korábban is meg kívánták valósítani, az ajánlat 800m futókörre vonatkozik mely a 17/5,
17/15, 17/20, 18/3, 26, 31 hrsz.-ú földrészleteket érinti. A tervezési alaptérképet dxf/dwg digitális ál-
lományban, és pdf-be kinyomtatva szolgáltatja a földmérő.

Javasolja az árajánlat elfogadását.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.      

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:

5/2016. (02.15.) határozat

Balatonszőlős  Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megrendeli  a  Fókusz Geodéziai
Kft-től (8230 Balatonfüred, Vörösmarty u.3. sz., képviseli Gaál Szabolcs ügyvezető) a „balaton-
szőlősi futókör” tervezési alaptérképének elkészítését összességében 160.000 Ft+Áfa összegben a
becsatolt árajánlat szerinti tartalommal. 

A kötelezettségvállalás  összegét  a 2016 évi költségvetés beruházás kiadásainak terhére biztosít-
ja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

6. Rope-Vill Kft ajánlatának megtárgyalása - Járda

Mórocz  László  polgármester: Szóban  terjeszti  elő  a  napirendet.
A Balatonszőlősi Fő utca új szakaszának elkészültével a testülettel már korábban egyeztetve döntöt-
tek arról hogy a gyalogjárda világítását felülvizsgálják. Ennek okán megkereste a Rope-vill Villamos
Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft-t ( Veszprém Radnóti tér 2. sz. ) a mérési feladatok ellátására
árajánlat megkérése céljából. Mint a kiküldött árajánlatból is látható 80.000Ft+Áfa ajánlatot adott a
cég mely tartalmazza a új gyalogjárda szakasz világítása, mérése és kapcsolódó jegyzőkönyvének el-
készítését.  Javasolja a testületnek az ajánlat szerinti tartalommal a 80.000Ft+Áfa elfogadását.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.      

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:

6/2016. (02.15.) határozat
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Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  vállalkozási  szerződést  köt  a
Rope-vill Villamos Tervező Kivitelező és Szolgáltató Kft-vel ( Veszprém Radnóti tér 2. sz. ) kép-
viseli: Németh Róbert ügyvezető) a Balatonszőlősi Fő utca gyalogjárda új szakaszának  világítás
mérése és kapcsolódó jegyzőkönyvének elkészítésére, 80.000 Ft+Áfa összegben a becsatolt ár-
ajánlat szerinti tartalommal. 

A kötelezettségvállalás  összegét  a 2016 évi költségvetés  dologi kiadásainak terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester 

7.            Goodwill Conzulting –Energetikai pályázattal kapcsolatos ajánlatának megtárgyalása.

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  
A Goodwill Conzulting Kft képviselője megkereste pályázat írási ajánlattal és a beszélgetés során
abba  az  irányba  mentek  el  hogy  úgynevezett  általány  +siker  díjas  pályázatírási  szerződést  nem
kötnének,  inkább  eseti  konkrét  pályázatokra  lenne  igény  az  önkormányzat  részéről.  Ezt  azért
gondolja  mert  az  egyszerűbb  pályázatok  esetén  ő  is  szokott  írni  illetve  valószínű  hogy  a  társ
önkormányzatokkal együtt un. konzorciumba társulva fognak nagyobb volumenű pályázatot beadni
ott pedig elég egy Önkormányzatnak szerződni. Így konkrét pályázati kiírásra kért ajánlatot mely a
TOP 3.2.1  komplex  energetikai  pályázat.  Az  ajánlatból  látszik  –a  napirendi  ponthoz  kiküldésre
került- hogy ez a gyakorlatban annak függvényében hogy 50kW alatt vagy felett van a beruházás a
tervezésre kérnének fix 300.000 Ft-ot míg a sikerdíjra 3,5-illetve 4,4%-ot. A pályázat írásra pedig a
projekt összköltségének 2,5%-át kizárólag sikerdíj címén, míg az energetikai tanulmányra  1% -ot.
(hőszivattyús és/vagy nagy rendszer esetén a statikai felmérést is tartalmazza).  Összességében ez
közel 7-8 % közötti díj + a fix 300.000 Ft. Ez nem kevés javasolja egyéb pályázatirói vállalkozások
megkeresését illetve tárgyalás folytatását e tárgyban.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
Döntés nem született a napirendi pont tárgyában.     

8.            Sport Egyesület, és a Balatonszőlősi Református Egyházközség  támogatási pályázatai-

nak elbírálása.      

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  

A Balatonszőlős SE sportegyesület labdarugó szakosztálya  a 2016 évi működéséhez figyelembe vé-
ve  a   civil  szervezetek  támogatási  rendjéről  szóló  19/2013.  (  IV.  11.)  önkormányzati  rendeletet
400.000 Ft, azaz négyszázezer forint támogatási kérelmet terjesztett elő. Jellemzően helyiségbérlet,
sportfelszerelések igazolási/átigazolási díjak kifizetésére szeretnék ezt az összeget fordítani. Mint az
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a mai 2.napirendi pontban is szerepelt ezen összeget betervezték a költségvetésbe. javasolja az egye-
sület támogatását 400.000 Ft összeg erejéig.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.      

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:

7/2016. (02.15.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Balatonszőlős Sportegyesület
Labdarúgó Szakosztály – képviseli: Ulrich Béla - működési költségeinek fedezésére 2016. évre
400.000 Ft összeget biztosít. A támogatás üzemanyag, tisztítószerek, sportmez, cipő, sportsze-
rek, karbantartás, javítás, festés, bérleti díjak, versenyeztetési költségekre használható fel.. A
támogatott cél 2016. január 1. és 2016. december 31. napja között kell hogy megvalósuljon. A tá -
mogatás felhasználásának határideje 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő
időszak.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

A kötelezettségvállalás  összegét  a 2016 évi költségvetés működési célú támogatások        állam-
háztartáson kívüli előirányzat terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester 

Mórocz László polgármester: Ugyancsak a Balatonszőlős Sportegyesület csak annak a Darts
Szakosztálya is megkereste az önkormányzatot – képviseli: Ulrich Béla - működési költségei-
nek fedezésére 2016. évre 150.000 Ft összeget kérve. A támogatás jellemzően az országos
versenyek utazási költségének fedezésére kérnék illetve versenyeztetési költségekre, eszköz-
pótlásra illetve terem bérletre  használnák fel. A támogatást tervezték a 2016 évi költségvetés-
ben is.  A támogatott cél 2016. január 1. és 2016. december 31. napja között kell hogy megva-
lósuljon. A támogatás felhasználásának határideje 2016. január 1. napjától 2016. december 31.
napjáig terjedő időszak lenne. Javasolja a Darts Szakosztálya támogatását.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.      

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:

8/2016. (02.15.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Balatonszőlős Sportegyesület
Darts  Szakosztály  –  képviseli:  Ulrich  Béla  -  működési  költségeinek  fedezésére  2016.  évre
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150.000 Ft összeget biztosít. A támogatás  országos versenyek utazási költségének fedezésére
illetve versenyeztetési költségekre, eszközpótlásra illetve terem bérletre üzemanyag, karban-
tartás, javításra, bérleti díjak megfizetésére használható fel. A támogatott cél 2016. január 1.
és 2016. december 31. napja között kell hogy megvalósuljon. A támogatás felhasználásának
határideje 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszak.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés működési célú támogatások        állam-
háztartáson kívüli előirányzat terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester 

Mórocz László polgármester: Ugyancsak Támogatási kérelem érkezett a Balatonszőlős Re-
formátus Egyházközség részéről – képviseli: Sipos Csörsz Csanád református lelkész - műkö-
dési költségeinek fedezésére 2016. évre 100.000 Ft összeget kérve. A támogatás jellemzően
püspök látogatási szeretet vendégség, gyülekezet bővítésére szolgáló szeretetvendégség, illet-
ve működési költségre (temető vízdíj) fordítanák. A támogatást tervezték a 2016 évi költség-
vetésben is de csak 30.000 Ft értékben. A támogatott cél 2016. január 1. és 2016. december
31. napja között kell hogy megvalósuljon. A támogatás felhasználásának határideje 2016. ja-
nuár 1. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő időszak lenne. Javasolja a Balatonszőlős
Református Egyházközség támogatását a költségvetésben tervezett 30.000 Ft összegben.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.    
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:

9/2016. (02.15.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Balatonszőlős  Balatonszőlős
Református Egyházközség – képviseli: Sipos Csörsz Csanád református lelkész  -  benyújtott
támogatási kérelmét működési költségeinek fedezésére 2016. évre 30.000 Ft összeggel támogatja..
A támogatás A támogatás jellemzően püspök látogatási szeretet vendégség, gyülekezet bővíté-
sére  szolgáló  szeretetvendégség,  illetve  működési  költségre  (temető  vízdíj) megfizetésére
használható fel. A támogatott cél 2016. január 1. és 2016. december 31. napja között kell,
hogy megvalósuljon. A támogatás felhasználásának határideje 2016. január 1. napjától 2016.
december 31. napjáig terjedő időszak.

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

A kötelezettségvállalás összegét a 2016 évi költségvetés működési célú támogatások        állam-
háztartáson kívüli előirányzat terhére biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester 

         9.           030/4 hrsz.  állami ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének megtárgyalása

         Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  
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Az idősebb generáció még emlékszik talán a Szőlősiek szájhagyományán  „Puszta oldalnak 
„ nevezett területrészre , melyen  régebben szánkózni, tavasszal piknikezni lehetett illetve egy 
szokásjog alapján kialakult  földút is keresztülment a terület belterületi részéhez közel eső részen. 
Többen jelezték, a településen élők közül hogy ez a területrész lekerítésre került és lovakat tartanak 
rajta ezzel megszüntetve az előbb felsorolt funkciók gyakorlását. Megnézte a földhivatali 
nyilvántartást, mely alapján megállapítást nyert, hogy a terület a Bakonyerdő Zrt kezelésében és a 
Magyar Állam tulajdonában áll. a kezelőt megkeresve tájékoztatták, hogy bérleti szerződés keretében
a terület egy részét egy magánszemélynek bérbe adták. Mivel  szeretnék visszaállítani a régi 
hagyományokat amely erre a területre korlátozódott, elindítanák a vagyonszerzési eljárást.

Javasolja hogy az állami tulajdon kezelőjét keressék meg és kezdeményezzék az ingatlan ingyenes
átadását  az  önkormányzat  részére.  Ezzel  kapcsolatosan  felveszi  a  kapcsolatot  az  állami  vagyon
kezelőjével és a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezettel. Az információk birtokában a következő
képviselő testületi ülésen beszámol az elért eredményekről és azt követően a szükséges döntéseket
meghoznák.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
Döntés nem született a napirendi pont tárgyában. 

       10.        Belterületi utak súlykorlátozásának megtárgyalása.

      Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Több esetben előfordult hogy az önkormányzati utak esetében ahol normál terhelésre lettek kialakítva
, rendszeresen nagy súlyú és nagy tömegű gépjárművek közlekednek, jelenleg szabályosan de ezzel
súlyosan rongálva az utak minősségét, és állapotát. Ezt szeretné megszüntetni oly módon hogy az út-
ügyi hatósággal és a rendőrség közlekedési osztályával közösen tartanának bejárást ,megvizsgálva
hogy hol van lehetőség súlykorlátozó táblák elhelyezésére, és milyen ésszerű határok melletti súly-
korlátok alkalmazásával.  A szükséges egyeztetéseket megkezdte; a szemlét követően a testületet tájé-
koztatni fogja, illetve a határozati javaslatát be fogja terjeszteni.

Hozzászólás, vélemény nem hangzott el. 
Döntés nem született a napirendi pont tárgyában.   

      11.    Fogorvosi szerződések meghosszabbítása.

       Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.
Jogszabály  alapján  kötelesek  vagyunk  fogorvosi  ellátást  biztosítani  a  település  lakosainak,  ezt  a
feladatot eddig is Dr. Kara Katalin és Dr. Tallián Ilona látták el. 2015.február 10–én kelt Feladat-
ellátási  szerződésben rendelkeztünk a annak módjáról  és összegéről illetve a szerződés évenkénti
felülvizsgálatáról.  A megegyezés szerin mindkét doktornő évi 110.000 Ft-os összegért vállalja  a
feladat ellátását, és ezt 2016 évre is fenntartják. Javaslom a 2016 évre a praxisonkénti 110.000 Ft
támogatás fenntartását a szerződés 8.pontja szerinti ütemezésben.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.      

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:
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10/2016. (02.15.) határozat

Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  a kötelező fogorvosi feladatellátásra
Dr.  Kara  Katalin  és  Dr.  Tallián  Ilona  fogorvosokkal  2015.február  10.-én  kötött  Feladat-ellátási
szerződést a 2016 évben is fenn kívánja tartani  évi 110.000 Ft-os orvosonkénti megbízási  díjért,
melynek ütemezése a szerződés 8.pontjában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre.
A kötelezettségvállalás összegét  a 2016 évi költségvetés működési kiadásainak terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester

     12.     A Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásának (2014.06.30.-án

               egységes szerkezetbe foglalt) módosítása.

Mórocz László polgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.  

Mai nap 8.00-tól a Balatonfüredi Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén vett részt , mely-
nek többek kötz napirendi pontja volt a  Balatonfüredi Többcélú Társulása, Társulási Megállapodásá-
nak (2014.06.30.-án egységes szerkezetbe foglalt) módosítása. Ennek szükségességét indokolta a A 
kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) módosításáról szóló 44/2015. 
(XII. 30.) NGM rendelet tartalmazza a kormányzati funkció kódok 2016. január 1-jétől érvényes vál-
tozását. A Magyar Államkincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) felhatalmazása alapján hivatalból 
indított eljárás keretében az NGM rendelet szerint hatályát vesztett alaptevékenységi kormányzati 
funkció kódokat törölte, ahol pedig lehetséges volt az új kormányzati funkció kódnak megfeleltetés, 
ott nyilvántartásba bejegyezte az új kódot vagy kódokat. Az érintett törzskönyvi alanyok esetében át-
vezetett változásokat az Értesítés című dokumentumban közölte az alapító szervvel. Az Értesítés fel-
hívja a figyelmet az NGM rendelet 12. §-ára, mely szerint a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzettek
teljes körénél 2016. március 1-jéig gondoskodni kell a létesítő okiratok 2016. január 1-jétől érvényes 
kormányzati funkcióknak megfelelő aktualizálásáról. 

Tekintettel arra, hogy az NGM rendelet kormányzati funkciók felsorolásába több új kód is bekerült,
az önkormányzatnak, a nemzetiségi önkormányzatnak, a társulásnak és a térségi fejlesztési tanácsnak
szükséges áttanulmányozni a módosulásokat, mivel az NGM rendelet 12. § értelmében nemcsak a
költségvetési szerveik, hanem saját szervezeti és működési szabályzatuk vagy társulási megállapodá-
suk módosítása is szükséges lehet, ha tartalmazza az alaptevékenység kormányzati funkció kódjaikat.
A törzskönyvi nyilvántartás felé bejelentési kötelezettségük van akkor is, ha szervezeti és működési
szabályzatuknak vagy társulási megállapodásuknak nem része az alaptevékenységi funkció kódjaik
felsorolása.

A kormányzati funkció módosítás miatti változás-bejelentési kérelmet, az Ávr. 167/c. § (5) bekezdés
rendelkezése szerint, legkésőbb 2016. március 9-ig kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

A kormányzati funkció kódokhoz kapcsolódóan felhívjuk az önkormányzatok, társulások figyelmét,
hogy a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálathoz kapcsolódó kormányzati funkciót csak annál az
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önkormányzatnál, társulásnál lehet szerepeltetni, mely a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a feladat címzettje, és a szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokat nem intézmény keretében látja el. A közös önkormányzati hivatalt működtető önkor-
mányzatoknál, ha megfelelő képesítésű személy(ek) alkalmazásával történik a családsegítő- és gyer-
mekjóléti feladat ellátása, akkor a megfelelő kormányzati funkció kódot a törzskönyvi nyilvántartás-
ban csak a feladat ellátására kijelölt önkormányzatnál lehet szerepeltetni. A közös hivatal nem szék-
hely önkormányzatainál az ehhez a feladathoz tartozó, családsegítő- és gyermekjóléti szolgálathoz
kapcsolódó kormányzati funkció kódokat törölni kell. 

Összegezve:

A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén  7/2016.(02.15.) szá-
mú határozatával elfogadta a Balatonfüredi Többcélú Társulás „Társulási Megállapodás módosítása”
okiratot (1.sz. melléklet) , valamint az ez alapján készült egységes szerkezetű „Társulási Megállapo-
dást” (2.sz.melléklet) 

A módosítások jellemzően a kormányzati funkció kódok változása illetve a feladatkörök önálló tago-
zódása okán vált szükségessé.  

1. A Balatonfüredi Többcélú Társulás ; Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Megállapo-
dás) 12. pont - A Társulás által ellátott Közszolgáltatások- 12.1. pontjának első fordulatában meg-
jelölt (kormányzati funkció : 107054) törlésre kerül. 

2. A Balatonfüredi Többcélú Társulás ; Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Megállapo-
dás) 12. pont - A Társulás által ellátott Közszolgáltatások- 12.1. pontjának második fordulata ki-
egészítésre kerül az alábbiakkal: ( kormányzati funkció : 104043)

3. A Balatonfüredi Többcélú Társulás ; Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Megállapo-
dás) 12. pont - A Társulás által ellátott Közszolgáltatások- 12.2. pontjának negyedik fordulata he-
lyébe a következő 12.2. pont negyedik és ötödik fordulata lép: 

12.2. 
 a 65/F. §-ában meghatározott  idősek nappali ellátása

(kormányzati funkció :102031)

Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Ba-
latonudvari,  Csopak, Lovas, Monoszló, Óbudavár,  Örvényes,  Paloznak, Szentantalfa,
Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka önkormányzat területén

 a 65/F. §-ában meghatározott  demens betegek nappali ellátása

(kormányzati funkció :102032)
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Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Ba-
latonudvari,  Csopak, Lovas, Monoszló, Óbudavár,  Örvényes,  Paloznak, Szentantalfa,
Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Zánka önkormányzat területén. 

„Társulási Megállapodás módosítása” társulási megállapodás a társulási tag önkormányzatok Képvi-
selő-testületeinek elfogadó döntését és a polgármesterek által történő aláírását követően 2016. február
29. napján lép hatályba. 

Fentiek ismeretében kérem, hogy fogadják el a mellékelt határozati javaslatot.
Hozzászólás, vélemény nem hangzott el.      

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 nem szavazat és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta meg:

11/2016. (02.15.) határozat

1. Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás 
Társulási Tanács 2016. február 15-i ülésén jóváhagyott - Balatonfüredi Többcélú Társulás „Társu-
lási Megállapodás módosítása” okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű 
„Társulási Megállapodást” elfogadja. 

2. Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi Többcélú Társulás
„Társulási Megállapodás módosítása” okirat, valamint az ez alapján elkészített egységes szerke-
zetű „Társulási Megállapodás” aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: azonnal
Felelős: Mórocz László polgármester
      

13.        Polgármester szabadságtervének megtárgyalása

Klepeisz Péter alpolgármester: Szóban terjeszti elő a napirendet.

Mórocz László polgármesternek a jogszabály szerint minden évben be kell nyújtania éves szabadság-
tervét, amelyet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Polgármester Úr benyújtotta szabadságter-
vét, javaslom annak jóváhagyását.

A Képviselő-testület az alpolgármester javaslatával egyetértve 3 igen szavazattal 0 nem szavazattal és
1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta meg:

12/2016.(02.15.) határozat

Balatonszőlős  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  polgármester  2016.  évi
szabadságtervét jóváhagyja.
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Határidő: azonnal
Felelős:   Soltész Attila osztályvezető

      

További kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.
Több napirend és bejelentés nem lévén a polgármester az ülést 16:40 órakor bezárta.

k. m. f.

Mórocz László dr. Tárnoki Richárd
 polgármester           jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

            Soltész Attila
            osztályvezető
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	Az idősebb generáció még emlékszik talán a Szőlősiek szájhagyományán „Puszta oldalnak „ nevezett területrészre , melyen régebben szánkózni, tavasszal piknikezni lehetett illetve egy szokásjog alapján kialakult földút is keresztülment a terület belterületi részéhez közel eső részen. Többen jelezték, a településen élők közül hogy ez a területrész lekerítésre került és lovakat tartanak rajta ezzel megszüntetve az előbb felsorolt funkciók gyakorlását. Megnézte a földhivatali nyilvántartást, mely alapján megállapítást nyert, hogy a terület a Bakonyerdő Zrt kezelésében és a Magyar Állam tulajdonában áll. a kezelőt megkeresve tájékoztatták, hogy bérleti szerződés keretében a terület egy részét egy magánszemélynek bérbe adták. Mivel szeretnék visszaállítani a régi hagyományokat amely erre a területre korlátozódott, elindítanák a vagyonszerzési eljárást.

