JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én tartott
soron következő nyilvános képviselő-testületi üléséről.
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.
Napirendi pontok:
1.
Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet tervezet elfogadására.
Előterjesztő: Polgármester, Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke, jegyző, gazdálkodási ügyintéző
2.
Javaslat a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
elfogadására.
Előterjesztő: Polgármester, Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke, jegyző, gazdálkodási ügyintéző
3.
Javaslat a Balatoni Közös Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének
elfogadására.
Előterjesztő: Polgármester, Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke, jegyző, gazdálkodási ügyintéző
4.
Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. § (2)
bekezdésének a) és b) pontjai alapján igényelhető támogatásra pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Polgármester, Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnöke, jegyző, gazdálkodási ügyintéző
5.
Egyéb ügyek, indítványok
Balaton, 2014. február 19.
Határozat száma
12/2014. (II.19.)
13/2014. (II.19.)
14/2014. (II.19.)

15/2014. (II.19.)

Rendeletek száma
2/2014. (II.20.)

Tárgya
a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetésének elfogadásáról
a Balatoni Közös Napköziotthonos Óvoda 2014. évi
költségvetésének elfogadásáról
a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és
a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.)
BM rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
igényelhető támogatásra pályázat benyújtásáról
a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és
a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.)
BM rendelet 1. § (2) bekezdésének a) pontja alapján igényelhető
támogatásra pályázat benyújtásáról
Tárgya
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Udzeliné Murányi Enikő
Dr. Fógel Henrietta
polgármester
jegyző
Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én tartott
soron következő 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
Kormos Ervin alpolgármester
Bóta György képviselő
Jurgovics Dénes képviselő
Kós Zsolt képviselő
Pappné Bóta Katalin képviselő
Vass Tiborné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Fógel Henrietta jegyző
Szőkéné Pál Mariann gazdálkodási ügyintéző
Csanádyné Farkas Mária pénzügyi ügyintéző
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 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a meghívón szereplő
napirendeket.
1. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

önkormányzati rendelet tervezet elfogadására.
Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Bóta György: Balaton Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottsága úgy döntött, hogy az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II.20.) önkormányzati rendelet tervezetet elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a gazdálkodási ügyintézőnek.
Szőkéné Pál Mariann: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Tételenként ismerteti a
betervezett kiadásokat
Kormos Ervin: Építményüzemeltetésben a közmű és egyéb is benne van?
Szőkéné Pál Mariann: Ilyenekre kell gondolni pl. hogy közösségi ház.
Udzeliné Murányi Enikő: Óvoda és a konyha egy mérőórán van.
Szőkéné Pál Mariann: El szeretném különíteni az óvoda és a konyha közüzemi, dologi
kiadásait. Háziorvosi alapellátásnál a doktor úrral kötött megállapodás alapján a rendelőre az
általunk továbbszámlázott közüzemi díjakat fizeti. A helyben lakó védőnő jön vissza GYESről, így a bérköltség is kevesebb lesz, mivel fiatalabb. Nagyon sok a lakásfenntartási
támogatás, ennek 20%-át az önkormányzat téríti. A méltányossági alapon megállapított
ápolási díj költsége is az önkormányzatot terheli. A köztemetés is egyre gyakoribb, sajnos
ezzel is számolnunk kell.
Kormos Ervin: Mennyi kb. egy köztemetés költsége?
Udzeliné Murányi Enikő: Kb. 70.000 Ft, úgy hogy a pap ilyen esetben nem kér semmit.
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Át kell telepíteni a műhelyt a Köves házba, mert a műhely helyén tavasszal indul a
konditerem beruházás. A traktor beszerzése is folyamatban van, jövő héten meg kell venni.
Szőkéné Pál Mariann: Tovább folytatja a feladatonkénti ismertetést.
Udzeliné Murányi Enikő: Hosszú távon kellene 1 főt foglalkoztatni a művelődési ház,
könyvtár és a tájház feladatainak ellátására. Az SE öltözőt fotózni fogjuk, mert a meccs után
még a plafonon is sáros lábnyom van, a mezeket is összetapossák.
Jurgovics Dénes: Mennyi az SE támogatása?
Szőkéné Pál Mariann: Közel 600.000 Ft.
Jurgovics Dénes: Az MLSZ-től kérték, hogy nyilatkozzunk, lesz e ifi csapat, majd ezt meg
kell beszélnünk, mert a Megye III. osztályban is kötelező lesz hamarosan ifi csapatot indítani.
Ha kell ifi csapat, arra nem elég a 600.000 Ft.
Udzeliné Murányi Enikő: Ha lenne több pénz, a támfalat is tudnánk több saját erővel
finanszírozni. Beruházást csak a temetőre terveztünk a Bélkős pénzből. Ami év közben
feltétlenül szükséges kiadásként felmerül, azt átcsoportosítás útján tudjuk majd megvalósítani.
Belső ellenőrt kötelező alkalmazni, tavaly nem volt, mert nem volt rá anyagi forrás, de idén
beterveztük. Kaptunk már árajánlatot is, nyilván a legkedvezőbbet fogadjuk el, a jövő héten
lebonyolítjuk a szerződéskötést is.
Jurgovics Dénes: A Köves házból van e még tartozás?
Udzeliné Murányi Enikő: Nincs. A Bóta Tomi házhelyét néztük, eladná 500.000 –ért, ott
tudnánk pl. gyerektábort működtetni.
Jurgovics Dénes: A képviselők tiszteletdíjára akkor mi az álláspont?
Kormos Ervin: Továbbra sem vennénk fel, hanem a falu számára hasznos dologra
fordítanánk.
Vass Tiborné: A Köves ház rendbetételére is felajánlhatnánk, hiszen oda szeretnénk tenni a
könyvtárat is, jó lenne ott a nyugdíjas klub is.
Kormos Ervin: Legyen megcímkézve, hogy mire ajánljuk fel.
Pappné Bóta Katalin: Én is felajánlom.
Udzeliné Murányi Enikő: A konditerembe is kellenének eszközök.
A képviselők beruházás, fejlesztés céljára felajánlják egyhangúan a tiszteletdíjukat.
További kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet
tervezet elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II.20.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a – jelen
előterjesztés mellékletét képező – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.
(II.20.) önkormányzati rendeletet megalkotta.

2. napirendi pont: Javaslat a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi

költségvetésének elfogadására.
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Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Bóta György: Balaton Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottsága úgy döntött, hogy a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
költségvetését elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a gazdálkodási ügyintézőnek.
Szőkéné Pál Mariann: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
A Közös Hivatalra az idei évben már a székhely település kapja a normatívát. A teljesítési
adatokból indultunk ki. Egy fő köztisztviselő jubileumi jutalmát terveztük be, plusz egy fő
foglalkoztatása is megoldható a normatívából, lényegesen megkönnyítené a munkánkat. A
kirendeltségeknek ebből 120-120 ezer forintot adnánk át 2014 évben a legszükségesebb
dologi kiadásokra, főleg irodaszerekre.
Udzeliné Murányi Enikő: Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért javasolja a Balatoni Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (II.19.) önkormányzati
határozata a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének
elfogadásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatoni Közös
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését elfogadta.
3. napirendi pont: Javaslat a Balatoni Közös Napköziotthonos Óvoda 2014. évi

költségvetésének elfogadására.
Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Bóta György: Balaton Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottsága úgy döntött, hogy a Balatoni Közös Napköziotthonos Óvoda 2014. évi
költségvetését elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a gazdálkodási ügyintézőnek.
Szőkéné Pál Mariann: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat.
A jubileumi jutalmak megnövelik a kiadások összegét, Balatonnak ez csak 300.000 Ft plusz
terhet jelent, mivel nem a Balatoni óvodában dolgozó óvodapedagógusok fognak jutalmat
kapni.
Jurgovics Dénes: Erre nem adnak külön normatívát?
Szőkéné Pál Mariann: Nem. Nálunk ez jövőre lesz aktuális, akkor lesz rá jogosult a vezető
óvónő.
Udzeliné Murányi Enikő: További kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért javasolja a Balatoni
Közös Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének elfogadását.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
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Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (II.19.) önkormányzati
határozata a Balatoni Közös Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének
elfogadásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatoni Közös
Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetését elfogadta.
4. napirendi pont: Javaslat a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról

és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. §
(2) bekezdésének a) és b) pontjai alapján igényelhető támogatásra pályázat
benyújtására.
Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját a napirendi ponttal
kapcsolatban.
Bóta György: Balaton Községi Önkormányzat Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottsága úgy döntött, hogy a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. § (2)
bekezdésének a) és b) pontjai alapján igényelhető támogatásra pályázat benyújtását
elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a gazdálkodási ügyintézőnek.
Szőkéné Pál Mariann: Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2014. január 10. napján
kárbejelentést tettünk a Balaton, Alkotmány út 11-13, és Jókai u. 10. szám alatti ingatlanokon
történt vis maior esemény, partfal beomlása tárgyában. A rendkívüli vészhelyzet elhárításának
érdekében, a pályázathoz szükséges önerő nem áll rendelkezésre, mivel költségvetésünk
szűkös anyagi forrásokat tartalmaz még a működés tekintetében is. Tehát egyrészt ezzel
összefüggésben, másrészt működőképességünk megőrzése érdekében, a működési hiány
csökkentésére javasolom, hogy éljünk a pályázat benyújtásának lehetőségével.
Udzeliné Murányi Enikő: Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért javasolja a vis maior
pályázat benyújtását.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (II.19.) önkormányzati
határozata a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésének
b) pontja alapján igényelhető támogatásra pályázat benyújtásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Óvoda területén található támfal leomlása,
helye 3347 Balaton, Jókai u. 10., hrsz.: Balaton belterület 4., 8., 9/3.

A káresemény forrásösszetétele:
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Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2014. év
0,- Ft
0,- Ft
20.563.621,- Ft
47.981.780,- Ft
68.545.401,- Ft

%
0
0
30%
70 %
100%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 68.545.401,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani, ezért a hiányzó forrást a
megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontja alapján
igényelhető támogatásból kívánja biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
 A károsodott ingatlan az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja.

Balaton belterület 4. hrsz. óvoda udvara, Kötelező feladat: óvodai nevelés, ellátás
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem

rendelkezik.
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma

-

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.



 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság

szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az önkormányzat saját erejéből az
esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja



ellátni.


A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.20.)
számú Költségvetési rendeletében nem tudja biztosítani, azonban pályázatot kíván
benyújtani a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. § (2)
bekezdésének b) pontja alapján a saját forrás biztosítására.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Udzeliné Murányi Enikő: Javasolja a működési hiány csökkentése érdekében pályázat
benyújtását.
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A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (II.19.) önkormányzati
határozata a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli
önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésének a)
pontja alapján igényelhető támogatásra pályázat benyújtásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014. (I.31.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésének a) pontja alapján
igényelhető támogatásra pályázatát benyújtja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
5. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Udzeliné Murányi Enikő: Szociális szövetkezet megalakításának lehetőségéről tájékoztatja a
testületet.
A járáshatárokat októberig lehet módosítani, van olyan település, aki jelenleg Egri Járás, de
hozzánk szeretne csatlakozni. Miden lehetőséget fel kell kutatni a jól működő társulás
érdekében. Vázolja a társulás több lehetőségét.
Dr. Fógel Henrietta: A köztisztviselőink nagy része még mindig a Bekölcei ügyek
rendbetételével foglalkozik visszamenőleg több évre, hogy az ottani előző apparátus
hiányosságait pótoljuk.
Udzeliné Murányi Enikő: Várja az ötleteket a szociális szövetkezetre.
Ismerteti az út pályázat állását. Március 15-ig el kell kezdeni az első szakaszt, ami már
aláírásra került. Ez a Mónosbél-Balaton szakasz. A Balaton-Borsodnádasd szakaszt még nem
írták alá.
Jurgovics Dénes: A polgárőrségnek végleg vége?
Udzeliné Murányi Enikő: Újra kell szervezni, ügyvéd úrnál már jeleztük ennek az igényét,
ha végzett a Közalapítvány módosításával, akkor ehhez fog hozzákezdeni.
Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.
Udzeliné Murányi Enikő
polgármester
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