
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:  Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 23-án tartott
nyilvános képviselő-testületi üléséről.

Helye:  A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.

Napirendi pontok:

1. Javaslat  Balaton  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2014.  évi
Munkatervének elfogadására
Előterjesztő: polgármester, jegyző

2. 415. hrsz-ú önkormányzati útra tett vételi ajánlat ügyének megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester, jegyző

3. Javaslat „Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági” kitüntető díjra
Előterjesztő: polgármester

4. Javaslat  a  helyben  központosított  közbeszerzésekről  szóló  1/2014.  (I.24.)
önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: jegyző, polgármester

5. Egyéb ügyek, indítványok
6. Kérelmek elbírálása (zárt ülést)

Balaton, 2014. január 23.

Határozat száma Tárgya
1/2014. (I.23.) Balaton Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2014.  évi

Munkatervének elfogadásáról
2/2014. (I.23.) Elek Géza és Elekné Balázs Barbara Balaton belterület 415. 

hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlan 
megvásárlására vonatkozó kérelméről

3/2014. (I.23.) „Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági” kitüntető díjra 
történő javaslattételről

Rendeletek száma Tárgya
1/2014. (I.24.) a helyben központosított közbeszerzésekről

    Udzeliné Murányi Enikő    Dr. Fógel Henrietta
polgármester         jegyző

Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 23-án tartott
nyilvános üléséről.
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Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.

Jelen vannak:
Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Bóta György képviselő
Jurgovics Dénes képviselő
Kós Zsolt képviselő
Pappné Bóta Katalin képviselő
Vass Tiborné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Fógel Henrietta jegyző
Meghívottak:
Kormos Gyula Balaton SE elnöke
Jegyzőkönyvvezető:
Kormosné Kovács Anikó köztisztviselő

Udzeliné  Murányi  Enikő  polgármester köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a
testületi  ülés  határozatképes,  felkéri  a  jegyzőkönyv  vezetésére  Kormosné  Kovács  Anikó
köztisztviselőt. Felkéri a képviselőket a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadására.

A  képviselő-testület  5  igen  0  nem  0  tartózkodással  elfogadta  a  meghívón  szereplő
napirendeket.

1. napirendi pont: Javaslat Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. 
évi Munkatervének elfogadására

Udzeliné Murányi Enikő: Ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat.
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a 2014.
évi munkaterv elfogadásával kapcsolatban.

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

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.23.) önkormányzati
határozata

Balaton  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  –  jelen
előterjesztés mellékletét képező – 2014. évi munkatervet elfogadta. 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Határidő: értelemszerűen

2. napirendi  pont: 415.  hrsz-ú  önkormányzati  útra  tett  vételi  ajánlat  ügyének
megtárgyalása

Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti a vételi ajánlatot, és az írásos előterjesztésben foglaltakat.
Udzeliné Murányi Enikő: Az építési hatóság álláspontja is az, hogy belterületi utat eladni
problémás. Egyrészt forgalomképtelen törzsvagyon részét képezi, másrészt megbontani nem
lehet úgy, hogy csak 70 centit adunk el belőle. A homokbányához is ez az út vezet. Teherautó
sem bír rajta kimenni.
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Kós Zsolt: Nem csak teherautó, hanem más sem. A másik az, ha ott most ők építkeznek,
akkor kérhetik, hogy oldjuk meg a vízelvezetést, mivel önkormányzati út.
Bóta  György:  A  víz  azon  az  úton  jön  lefelé.  Szolgalmi  bejárás  a  földtulajdonos
kötelezettsége.
Udzeliné Murányi Enikő: Ami itt van a hivatalnál, az nem is út, a 0110-es ú meg nem az
önkormányzat tulajdona. 
Javasolja az írásos előterjesztésben lévő határozati javaslat elfogadását. 

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslat
elfogadásával kapcsolatban.

A képviselő-testület 4 igen 0 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(I.23.) önkormányzati
határozata Elek Géza és Elekné Balázs Barbara Balaton belterület 415. hrsz-ú,
önkormányzati út megnevezésű ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelméről

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött,  hogy a Balaton belterület
415. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő, út megnevezésű ingatlant nem értékesíti Elek
Géza és Elekné Balázs Barbara kérelmezők részére. 

3. napirendi pont: Javaslat „Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági” kitüntető díjra

Udzeliné Murányi Enikő: Ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat. Civil szervezetet,
közösséget és természetes személyt  lehet jelölni erre a díjra. Kérem a képviselő-testületet,
hogy tegyék meg javaslataikat. 

Javaslat a képviselő-testület részéről nem érkezett, ezért a polgármester az írásos előterjesztés
„B” határozati javaslat tervezetét javasolja elfogadásra. 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(I.23.) önkormányzati
határozata „Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági” kitüntető díjra történő

javaslattételről

Balaton  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  előterjesztést  megismerte,  és  úgy
döntött, hogy 2014. évben nem tesz javaslatot a Heves Megyei Rendészeti és Közbiztonsági
kitüntető díjra, melyről értesíti a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalt. 

Felelős: jegyző
Határidő: 2014. január 31.

4. napirendi pont: Javaslat  a helyben központosított  közbeszerzésekről szóló 1/2014.
(I.24.) önkormányzati rendelet megalkotására

Dr.  Fógel  Henrietta: Ismerteti  a  rendelet  és  a  szabályzat  tervezetét,  a  közbeszerzés
jogszabályi hátterét. Az írásos előterjesztést megkapták a képviselők. Megjegyzi, hogy házon
belül  egy  ilyen  volumenű  eljárást  nem  tudunk  lefolytatni,  mert  a  Közös  Hivatal  nem
rendelkezik olyan szakmai apparátussal, akik képesek az eljárás lefolytatására. Rajtam kívül
közbeszerzési eljárás lebonyolítására képes szakember nincs a Hivatalban. Egy közbeszerzési
eljárás  lebonyolítása  pályázatíró  és  közbeszerzési  tanácsadó  megbízását  igényli.  Nagyobb
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városokban, ahol adottak a szakmai feltételek, külön irodák foglalkoznak ezzel. Mi ennek a
lebonyolítását nem tudjuk vállalni. Ezért is építettem bele a rendeletbe és a szabályzatba is a
megbízott közbeszerzési tanácsadó igénybevételének lehetőségét. 

17.38 órakor Jurgovics Dénes képviselő megérkezett.
 
Udzeliné  Murányi  Enikő:  Kéri,  hogy  aki  az  írásos  előterjesztésben  foglaltak  alapján  a
helyben  központosított  közbeszerzésekről  szóló  1/2014.  (I.24)  önkormányzati  rendelet
megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta. 

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.24.) önkormányzati
rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről

Balaton  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  a  –  jelen
előterjesztés mellékletét képező – a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 1/2014.
(I.24.) önkormányzati rendeletet megalkotta.

5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Udzeliné Murányi Enikő: Tájékozatni szeretném a képviselő társakat az óvodában a támfal
beszakadásáról.  A  Katasztrófavédelem  kint  volt,  statikai  szakértői  vélemény  is  lesz.  A
költségvetése 57 millió forintra jött ki. Beadtuk a kérelmet a vis maior támogatásra. 
A költségvetésről  csináltunk  egy előzetes  kalkulációt,  tájékoztatót  a  várható  bevételek  és
kiadások alakulásáról.
Beadtuk  a  téli  közfoglalkoztatási  kérelmet,  megpróbálunk  Mátraderecskével
cserekereskedelmet folytatni. Ott sertéstelep van. Mi adnánk a takarmányt, ők adnák az élő
sertést.  Ha  véget  ér  az  iskola,  megyünk  bozótot  irtani,  hogy  előkészítsük  a  terepet  az
elmondottakhoz.  Az  átányi  polgármester  felajánlotta  a  segítségét.  Állattartásban  nem
gondolkodhatunk, az általunk termelt termékek értékesítésére majd megkérjük az engedélyt
magunknak.  A  csemegekukoricát  a  strandok  átvennék.  Be  kellene  adni  február  6-ig  a
pályázatot leves-zöldség szárítóüzemre, mivel megszűnt az ételek sózása a főzőkonyhákon. A
Köves háznál a traktornak próbálunk egy garázst építeni. 
Értékteremtő  közfoglalkoztatás  keretében  a  temető  ravatalozójának  előtetőjét  kellene
polikarbonáttal, vagy cseréppel befedni. Parkosítani is kellene, sok fa kipusztult. Tető kell az
újparkban az oszlopokra. Az Újtelep utcán az aszfaltból jön fel a fű, azzal is kezdenünk kell
valamit. 
Pappné  Bóta  Katalin: A régi  megállót  nem  lehetne  lebontani  a  Nádasd  felőli  végén
Balatonnak? Azt nem használja senki. 
Udzeliné Murányi Enikő: Előírás, hogy legyen fedett buszmegálló.
Nagyvisnyó  polgármesterével  a  Belügyminisztériumba  akarunk  menni  azért,  hogy  ne
szociális szövetkezetet hozzunk létre, hanem nonprofit kft-t. 
A közalapítványt is újjá kell szervezni, az elnök lemondott. A polgárőrséget sem ártana újra
beindítani. 
Átadom a szót Kormos Gyula sportelnök úrnak.
Kormos  Gyula: Köszönti  a  megjelenteket,  ismerteti  az  egyesület  jelenlegi  helyzetét.
Elmondja a lehetőségeket a pályázatokkal, utánpótlás neveléssel kapcsolatban. 
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A TAO pályázat keretében tárgyi eszközökre, felszerelésre, pályafelújításra lehetne pályázatot
benyújtani,  1-10 millió  forintig,  30% önerővel.  Több lehetőség van, február  15-ig lehet  a
pályázatokat benyújtani. Ismerteti a Bozsik program részleteit. 
Udzeliné Murányi Enikő:  Az iskolabuszunk is hasznosítható a sportolók szállítására, ez is
egy előny. 
Kormos Gyula: Meg kell keresni a 16-17 éves balatoni fiatalokat, hogy itt focizzanak. Egy
rendes  gondnok is  kellene a  pályára.  Össze lehetne vonni  a  temetőt  és a  pályát  gondnok
szempontjából. Az egyesület adminisztrációjában is sok hiányosság van, amit mindenképpen
pótolnunk kell. 
Bóta  György: Akik  jelenleg  a  közmunka  programban  vannak,  azok  között  nem találunk
olyat, akire rá lehetne bízni a gondnoki feladatokat. 
Kormos Gyula: Ismerteti, hogy milyen anyagi forrásokból lehet fejleszteni a csapatot. 

Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.

       Udzeliné Murányi Enikő                                               Dr. Fógel Henrietta
     polgármester                                               jegyző
                                      

      Kormosné Kovács Anikó
jegyzőkönyvvezető
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