JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 21-én, 16.30
órától tartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről.
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.
Napirendi pontok:
1.
Javaslat a Balaton belterület 752 hrsz-ú, természetben Balaton, Dózsa György
út 6. szám alatt lévő ingatlan megvásárlására.
Előterjesztő: Polgármester
2.
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap által „Könyvtári szakmai eszközfejlesztés,
korszerűsítés támogatására” kiírt pályázat benyújtására.
Előterjesztő: Polgármester
3.
A Balaton Környéke Szociális Szövetkezet kérelmének elbírálása a „Balaton”
név használata tárgyában.
Előterjesztő: Polgármester
4.
Az I love Balaton Sport Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmének elbírálása a
„Balaton” név használata tárgyában.
Előterjesztő: Polgármester
Balaton, 2014. március 21.
Határozat száma
23/2014. (III.21.)
24/2014. (III.21.)
25/2014. (III.21.)
26/2014. (III.21.)

Tárgya
a Balaton belterület 752 hrsz-ú, természetben Balaton, Dózsa
György út 6. szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
a Nemzeti Kulturális Alap által „Könyvtári szakmai
eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására” kiírt pályázat
benyújtásáról
a Balaton Környéke Szociális Szövetkezet kérelmének
elbírálása a „Balaton” név használatáról
az I love Balaton Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
kérelmének elbírálása a „Balaton” név használatáról

Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Dr. Fógel Henrietta
jegyző

Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 21-én, 16.30
órától tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

2

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
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 a Balaton belterület 752 hrsz-ú, természetben Balaton,

Dózsa György út 6. szám alatt lévő ingatlan megvásárlására.
Udzeliné Murányi Enikő: Ismerteti Bóta Tamás és Hídvéginé Sulyok Éva felajánlását. Az
előző ülésen az egyebek napirendi pontban már volt szó erről. Azóta a tulajdonosok írásban is
megerősítették felajánlásukat, mely szerint a tulajdonukat képező Balaton belterület 752. hrszú, természetben Balaton, Dózsa György út 6. szám alatt lévő ingatlant értékesítenék
önkormányzatunk részére. A vételár tekintetében szóban 300.000,- Ft összegről volt szó, úgy
gondolom, ez méltányos vételár, mivel az ingatlan frekventált helyen van, nagyméretű telek
tartozik hozzá, gyermektáboroztatásra is alkalmas. A képviselők által közérdekű célra
felajánlott tiszteletdíjakat, akkor ennek az ingatlannak a megvásárlására fordítanánk.
Javasolom a Bóta Tamás és Hídvéginé Sulyok Éva tulajdonát képező ingatlan megvásárlását
összesen 300.000,- Ft vételárért. A vételár összege az eladók között tulajdoni hányaduk
arányában kerül megosztásra.
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslat
elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (III.21.)
önkormányzati határozata a Balaton belterület 752 hrsz-ú, természetben Balaton, Dózsa
György út 6. szám alatt lévő ingatlan megvásárlásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 15/24 részben
Bóta Tamás, 9/24 részben Hídvéginé Sulyok Éva tulajdonát képező Balaton belterület 752.
hrsz-ú, természetben Balaton, Dózsa György út 6. szám alatt található ingatlant – az erre a
célra felajánlott képviselői tiszteletdíjak összegéből – összesen 300.000,- Ft vételárért
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megvásárolja. A vételár összege az eladók között tulajdoni hányaduk arányában kerül
megosztásra. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.
Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Határidő: Értelemszerűen
2. napirendi pont: Javaslat a Nemzeti Kulturális Alap által „Könyvtári szakmai

eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására” kiírt pályázat benyújtására.
Udzeliné Murányi Enikő: Tájékoztatom a képviselőket, hogy a Nemzeti Kulturális Alap
„Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására” pályázatot írt ki. A Bródy
Sándor Könyvtárral történt egyeztetés alapján, a Bródy Sándor Könyvtár közreműködésével
készítenénk el a pályázatot. Legfeljebb kétmillió forint összeghatárig lehet pályázni, a
beérkezett árajánlat alapján bruttó 1.919.709,- Ft összegre nyújtanánk be a pályázatot. Ezzel
összefüggésben vállalnunk kell a bruttó pályázati összeg 10%-ának saját erőből történő
biztosítását, melynek rendelkezésre állásáról nyilatkoznunk kell.
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért javasolja a pályázatnak az általa elmondottak alapján
történő benyújtását.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2014. (III.21.)
önkormányzati határozata a Nemzeti Kulturális Alap által „Könyvtári szakmai
eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt „Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés
támogatására” bruttó 1.919.709,- Ft összegben. Kijelentik, hogy a pályázat benyújtásához
szükséges, a bruttó pályázati összeg 10%-ának megfelelő 191.971,- Ft saját forrás
költségvetésében rendelkezésre áll. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására, és az azzal összefüggő nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Határidő: értelemszerűen
3. napirendi pont: A Balaton Környéke Szociális Szövetkezet kérelmének elbírálása a

„Balaton” név használata tárgyában.
Udzeliné Murányi Enikő: A Balaton Környéke Szociális Szövetkezet (székhelye: 3300 Eger,
Kárpát u. 1. TT/3., telephelye: 8640 Fonyód, Bartók B. u. 6. Cg: 10-02-020426, adószáma:
24865188-2-10) jogi képviselője útján azzal a kérelemmel fordult önkormányzatunk
képviselő-testületéhez, hogy járuljon hozzá Szövetkezetük részére a „Balaton” név
használatához az Egri Törvényszék előtti cégbejegyzési eljárásban. Nem látom akadályát a
kérelemben foglaltakhoz való hozzájárulás megadásának, tehát javaslom, hogy a testület a
kérelemben foglaltaknak megfelelően járuljon hozzá a Szövetkezet részére a „Balaton” név
használatához.
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért javasolja a névhasználathoz történő hozzájárulás
megadását.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:
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Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2014. (III.21.)
önkormányzati határozata a Balaton Környéke Szociális Szövetkezet kérelmének
elbírálása a „Balaton” név használatáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balaton
Környéke Szociális Szövetkezet (székhelye: 3300 Eger, Kárpát u. 1. TT/3., telephelye: 8640
Fonyód, Bartók B. u. 6. Cg: 10-02-020426, adószáma: 24865188-2-10) részére a „Balaton”
név használatához – a Szövetkezet Egri Törvényszék előtti cégbejegyzési eljárásában –
hozzájárul, annak használatát engedélyezi.
Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Határidő: értelemszerűen
4. napirendi pont: Az I love Balaton Sport Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmének

elbírálása a „Balaton” név használata tárgyában.
Udzeliné Murányi Enikő: Az I love Balaton Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (1085
Budapest, József körút 36. fszt. 5., adószáma: 24873680-2-42) szintén a „Balaton” név
használatának tárgyában nyújtott be kérelmet a képviselő-testülethez, a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága előtti cégbejegyzési eljárásához. Ismerteti a kérelmet. Ebben az esetben sem
látom akadályát a hozzájárulás megadásának.
Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért javasolja a névhasználathoz történő hozzájárulás
megadását.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatokat hozta:
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2014. (III.21.)
önkormányzati határozata az I love Balaton Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
kérelmének elbírálása a „Balaton” név használatáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az I love Balaton
Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (1085 Budapest, József körút 36. fszt. 5., adószáma:
24873680-2-42) részére a „Balaton” név használatához – a Kft. Fővárosi Törvényszék előtti
cégbejegyzési eljárásában – hozzájárul, annak használatát engedélyezi.
Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Határidő: értelemszerűen
Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta.
Kmf.
Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Dr. Fógel Henrietta
jegyző
Kormosné Kovács Anikó
jegyzőkönyvvezető

