
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én, 16.30
órától 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 Balaton község Szavazatszámláló Bizottsági tagjainak és póttagjainak
megválasztására. 
Előterjesztő: Jegyző
2. Javaslat  „Vállalkozási  szerződés  keretében  Balaton  község  központjában
elhelyezkedő  több  funkciós  közpark  kialakítása  I.  ütem”  tárgyú  közbeszerzési
eljárásban ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadására.
Előterjesztő: Polgármester, jegyző
3. Javaslat  a  14/2014.  (II.19.)  önkormányzati  határozat  visszavonására  és  a
hiánypótlásnak  megfelelő,  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
benyújtására.
Előterjesztő: Polgármester, jegyző
4. Egyéb ügyek, indítványok
5. Kérelmek elbírálása (Zárt ülés)

Balaton, 2014. március 10.

Határozat száma Tárgya
16/2014. (III.10.) Balaton  község  Szavazatszámláló  Bizottsági  tagjainak  és

póttagjainak megválasztásáról
17/2014. (III.10.) „Vállalkozási szerződés keretében Balaton község központjában

elhelyezkedő több funkciós közpark kialakítása I. ütem” tárgyú
közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívás és dokumentáció
elfogadásáról

18/2014. (III.10.) a  hiánypótlásnak  megfelelő,  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

19/2014. (III.10.) a 14/2014. (II.19.) önkormányzati határozat visszavonásáról

    Udzeliné Murányi Enikő    Dr. Fógel Henrietta
polgármester         jegyző

Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én, 16.30
órától 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
Kós Zsolt képviselő
Pappné Bóta Katalin képviselő
Vass Tiborné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Dr. Fógel Henrietta jegyző
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  6  igen  0  nem  0  tartózkodással  elfogadta  a  meghívón  szereplő
napirendeket.

1. napirendi  pont: Javaslat  Balaton  község Szavazatszámláló  Bizottsági  tagjainak és
póttagjainak megválasztására. 

Dr.  Fógel  Henrietta:  Ismerteti  az  írásos  előterjesztésben  foglaltakat.  Javaslatot  tesz  az
SZSZB tagjaira és a póttagokra települési szinten.

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

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (III.10.)
önkormányzati határozata Balaton község Szavazatszámláló Bizottsági tagjainak és

póttagjainak megválasztásáról

Balaton  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  döntött,  hogy  –  a  választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján – a jegyzőnek (HVI
vezetőnek)  a  szavazatszámláló  bizottság  tagjainak  és  póttagjainak  személyére  vonatkozó
javaslatát elfogadta, és a szavazatszámláló bizottság tagjait  és póttagjait  megválasztotta az
alábbiak szerint. 

1. számú szavazókör tagjai:

1. Varga Lászlóné

2. Kormosné Bóta Györgyi

3. Balázs Alfrédné
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2. számú szavazókör tagjai:

1. Szabóné Érsek Kornélia

2. Kormosné Smíd Ágnes

3. Nagyné Bódi Erika

Póttagok:
Kormos Dénesné
Sütő Andrásné
Bóta Andrásné
Antalné Bóta Orsolya
Véghné Sulyok Márta
Pataki Gizella
Kovács Mónika
Domján Istvánné
Csáki Alexandra

Felelős: Jegyző (HVI vezető)
Határidő: Értelemszerűen

2. napirendi  pont: Javaslat  „Vállalkozási  szerződés  keretében  Balaton  község
központjában  elhelyezkedő  több  funkciós  közpark  kialakítása  I.  ütem”  tárgyú
közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadására.

Dr. Fógel Henrietta:  Ismerteti a napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot, a jogi
hátteret, valamint a beruházás anyagi lehetőségeit.
Udzeliné Murányi Enikő:  Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért javasolja a közbeszerzési
eljárás  ajánlattételi  felhívás  és  dokumentáció,  valamint  az  írásos  előterjesztésben
megfogalmazott határozati javaslat elfogadását.

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (III.10.)
önkormányzati határozata „Vállalkozási szerződés keretében Balaton község

központjában elhelyezkedő több funkciós közpark kialakítása I. ütem” tárgyú
közbeszerzési eljárásban ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadásáról

Balaton  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  és  elfogadta,  a
„Vállalkozási szerződés keretében Balaton község központjában elhelyezkedő több funkciós
közpark  kialakítása  I.  ütem” tárgyú  közbeszerzési  eljárásban,  az  EuProcure  Consult
Közbeszerzési  Tanácsadó  és  Szolgáltató  Kft.  által  készített  ajánlattételi  felhívást  és
dokumentációt.

A közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény (a  továbbiakban:  Kbt.)  122/A.  §  (1)
bekezdése  alapján  a  közbeszerzési  eljárás  fajtája  a  nyílt  eljárás  nemzeti  eljárásrendben
irányadó szabályai szerinti  közbeszerzési eljárás a  Kbt. 122/A. § (1) bekezdésében foglalt
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különbségekkel figyelemmel a Kbt.  18.  § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakra valamint  arra,
hogy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó százötven millió forintot.

A közbeszerzési  eljárás  fajtájára  tekintettel  Balaton  Község Önkormányzatának képviselő-
testülete az alább felsorolt három cég részére kívánja megküldeni az ajánlattételi felhívást:

1. DTRT Vízépítő Kft. (adószám: 14023509-2-10, cégjegyzékszám: 10-09-027672) 3300
Eger, Knézich Károly utca 30.

2. SZépitésZ  EGER  Kft.  (adószám:  13259046-2-10,  cégjegyzékszám:  10-09-025976)
3300 Eger, Jókai u. 10.

3. NÍVÓBER Építőipari és Szolgáltató Kft. (adószám: 11273169-2-10, cégjegyzékszám:
10-09-021797) 3300 Eger, Trinitárius utca 2.

Továbbá felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatása során keletkező
dokumentumok aláírására. 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Határidő: értelemszerűen

3. napirendi pont: Javaslat a 14/2014. (II.19.) önkormányzati határozat visszavonására és
a  hiánypótlásnak  megfelelő,  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
benyújtására.

Dr.  Fógel  Henrietta:  A  vis  maior  támogatási  igényünk  benyújtásával  kapcsolatban
hiánypótlási  felhívást  kaptunk  a  Belügyminisztériumtól.  Ennek  megfelelően  kellett
módosítanunk támogatási igényünket, melyet határozat formájában újból el kell fogadnunk és
ezzel összefüggésben vissza kell vonnunk a támogatási igény benyújtásáról szóló 14/2014.
(II.19.) önkormányzati határozatunkat. Az új határozati javaslatot mindenki megkapta.

Udzeliné  Murányi  Enikő:  A múlt  ülésen  már  beszéltünk  róla,  hogy 70%-ot  kapunk,  de
remélhetőleg  vannak  indokaink  arra,  hogy  az  összeg  kiegészítését  ezen  a  pályázati
lehetőségen keresztül megkapjuk a Belügyminisztériumtól. Bizonyos költségvetési tételeket
ki kellett a pályázatból vennünk, illetve külön részleteznünk. 
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért javasolja a vis maior pályázat benyújtását, az írásos
határozati  javaslat  elfogadását,  valamint  ezzel  összefüggésben  a  14/2014.  (II.19.)
önkormányzati határozat visszavonását. 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta: 

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (III.10.)
önkormányzati határozata a hiánypótlásnak megfelelő, 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.
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A káresemény megnevezése: Óvoda területén található támfal leomlása, 
helye 3347 Balaton, Jókai u. 10., hrsz.: Balaton belterület 4 hrsz.

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés 2014. év %
Saját forrás (biztosítási összeg 
nélkül)

0,- Ft 0

Biztosító kártérítése 0,- Ft 0
Egyéb forrás 21.592.322,- Ft 30%
Vis maior támogatási igény 50.382.079,- Ft 70%
Források összesen 71.974.401,- Ft 100%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 71.974.401,- 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
benyújtatni  a  megyei  önkormányzati  tartalékból  nyújtott  támogatásokról  és  a
rendkívüli  önkormányzati  támogatásokról  szóló 7/201 (I.31.)  BM rendelet  1.  § (2)
bekezdésének b) pontja alapján a saját forrás biztosítására.

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
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Határidő: értelemszerűen

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (III.10.)
önkormányzati határozata a 14/2014. (II.19.) önkormányzati határozat visszavonásáról

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 14/2014. (II.19.)
önkormányzati határozatát visszavonta. 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Udzeliné Murányi Enikő: Az előző ülésen is beszéltünk már erről, a Dózsa György úti ház
bontásköteles  lesz,  az  állapota  folyamatosan  romlik.  A  tulajdonossal  történt  egyeztetés
eredményeként  megtudtuk,  hogy 400.000,-  Ft-ért  eladná  az  önkormányzatnak.  A telek  jó
helyen van. Ha a tulajdonos felajánlja, akkor dönthetünk úgy, hogy megvesszük. Művelés
céljára, vagy akár programokat, gyerektábort is rendezhetnénk ott. 
Kormos Ervin: Az új traktor hogy üzemel?
Udzeliné Murányi Enikő:  Jól,  könnyen megy,  sokat  is  jártunk utána,  meg vagyunk vele
elégedve egyelőre. 
Bóta György: Ismerteti a traktor műszaki jellemzőit,  az elvégzett karbantartási munkákat,
mivel a traktor használtan került megvásárlásra.
Udzeliné Murányi Enikő: Több adapter is van hozzá, hótoló, fűnyíró, szárzúzó, eke, és még
szándékozunk burgonyaültetőt is vásárolni.
Bóta György: A traktor segítségével három emberrel meg lehet oldani az ültetést. 
A  közmunka  programmal  kapcsolatban  elmondja,  mint  brigádvezető,  hogy  hol  tart  a
közmunka, melyik csoport milyen munkálatokat végez, milyen helyszíneken. 
Pappné Bóta Katalin: Jelzi, hogy az iskola, pálya fölötti részét körben benőtte a vadszilva, a
testnevelés órákat akadályozza futás tekintetében. 
Udzeliné  Murányi  Enikő:  A  temetőnk  rendezett,  de  a  környékét  a  tulajdonosok
elhanyagolták. A tulajdonosoktól meg kellene kérni azokat a területeket tartós használatra,
azért,  hogy rendbe tudjuk tenni,  és  utána hasznosíthatnánk,  művelhetnénk.  Mindezt  azért,
hogy szép környezete legyen a temetőnek. 

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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