
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án tartott 

képviselő-testületi üléséről 

 

Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Vagyongazdálkodási rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Polgármester, Jegyző 

 

2. Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

Előterjesztő: Polgármester 

 

3. Egyéb ügyek 

 

4. Kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

 

 

Balaton, 2013. március 28. 
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 28-án tartott 

üléséről. 

Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelye, 3347 Balaton, Köztársaság tér 5. 

 

Jelen vannak: 

Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

Kormos Ervin alpolgármester 

Bóta György képviselő 

Jurgovics Dénes képviselő 

Kós Zsolt képviselő 

Vass Tiborné képviselő 

Pappné Bóta Katalin képviselő 

Tanácskozási joggal jelen van: 

Dr. Fógel Henrietta jegyző 

Jegyzőkönyvvezető: 

Kormosné Kovács Anikó 

 

Udzeliné Murányi Enikő polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

testületi ülés határozatképes, felkéri a jegyzőkönyv vezetésére Kormosné Kovács Anikó 

igazgatási ügyintézőt. Felkéri a képviselőket a napirendi pontok elfogadására. 

 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a meghívón szereplő 

napirendeket. 

 

1.Napirendi pont: Vagyongazdálkodási rendelet elfogadása 

 

Dr. Fógel Henrietta jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Előadja, hogy a Heves 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya a Mötv. 134. § (1) 

bekezdésében írt jogkörében eljárva kezdeményezte Balaton Község Önkormányzatának 

Képviselő-testületénél az 5/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítását, vagy új 

rendelet elfogadását az Nvtv. és a Mötv. rendelkezéseinek megfelelően. 

Fent leírtak kapcsán szükségessé vált Balaton Községi Önkormányzat képviselő-testületének 

5/2004. (IV.29.) számú önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése és ezzel 

egyidejűleg új –az előterjesztés mellékleteként csatolt – az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás egyes szabályiról szóló rendelet elfogadása. 

 

Pappné Bóta Katalin képviselő kérdezi, hogy ha az iskola épületében kár keletkezik, vagy 

javításra szorul, akkor azt ki csinálja meg a jövőben? Pl. ha a tanterembe becsöpög a víz a 

plafonról. 

 

Udzeliné Murányi Enikő polgármester elmondja, hogy a tankerület csinálja a továbbiakban, 

de azért a nagyobb javításokba az önkormányzat is besegít. 

 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet elfogadásával kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:  
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3/2013. (III.29.) rendelet 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló rendelet 

elfogadásáról 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Községi 

Önkormányzat képviselő-testületének 5/2004. (IV.29.) számú önkormányzati 

rendeletét hatályon kívül helyezi, és a melléklet szerinti, az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodás egyes szabályairól szóló rendeletet elfogadja. 

 

2. Napirendi pont: Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatások 

ráfordításainak csökkentésére 

 

Dr. Fógel Henrietta jegyző ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, az ÉRV Zrt. részére, a 

2013. évi lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatásához megküldött nyilatkozatokat. 

Az ÉRV Zrt. a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 

támogatási kérelmet nyújt be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. Ehhez a mellékelt 

nyilatkozatokat aláírva vissza kell juttatni az ÉRV Zrt. részére. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

7/2013. (III.28.) határozat 

Támogatási igény benyújtása víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 
 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igény benyújtására víz és 

csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére vonatkozó nyilatkozatok aláírására, és az 

ÉRV Zrt. részére történő megküldésére felhatalmazza a polgármestert.  

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 

Udzeliné Murányi Enikő polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy a Bélkő Kft ülésén 

hozott szándéknyilatkozatát szeretné megerősíttetni, kéri a képviselőket annak elfogadására. 

A Zele-Invest Kft. szeretné megvásárolni a Bélkő Kft. tulajdonában lévő ingatlant. A 

polgármesterek az ülésen már szavaztak. 

 

Kormos Ervin képviselő: A beruházással kapcsolatban lenne kérdése. Az ipari park 

tulajdonosa a Bélkő Nonprofit Kft? Apportként kívánja bevinni a területet a beruházásba? 

 

Udzeliné Murányi Enikő polgármester: Nem, a vagyont fel kellene osztani. A beruházás 

nagy részét Kína adja, ő vinné el az áru legnagyobb részét is. 

 

A polgármester szavazásra kérte a képviselőket a Bélkő Kft. szándéknyilatkozatával 

kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az határozatot hozta: 
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8/2013. (III.28.) határozat az ipari parkban a 1017/34. hrsz. és 1017/35. hrsz. iparterület 

értékesítésének ügyében szándéknyilatkozat megtételéről 

 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testület szándékában áll, hogy a Bélkő Kft. a 

tulajdonában lévő Bélapátfalva 1017/34. hrsz. és 1017/35. hrsz., iparterületet értékesítse a 

Zele-Invest Kft. részére, a későbbiekben kölcsönösen elfogadott módon, feltételekkel. 

 

Udzeliné Murányi Enikő polgármester: A következő az út kérdése lenne. A képviselők és a 

lakosság már több alkalommal felháborodásukat fejezték ki a 2507-es számú út állapotával 

kapcsolatban. Ezzel összefüggésben már több fórumon felvetette az út kérdését, áprilisig 

várjuk az írásbeli választ, utána hathatósabb intézkedésekre kényszerülünk. 

 

Tájékoztatja a testületet, hogy az iskolánk a három fenntartható iskola között van a járásban. 

Az óvodában a kazáncsere megtörtént, nagyon jól működik, a puffer-tartályra a rákötés 

nyáron lesz. 

 

A mezőgazdasági közfoglalkoztatás létszáma 5 főről 9 főre bővült, de a 4 fő újonnan 

érkezőnek is részt kell venni a képzésben. 

A belvíz közfoglalkoztatásban jelenleg 2 fő foglalkoztatott van, 8 órában. A támogatás 

összege 160.000,- Ft. Ebből az összegből beszerezendő eszközök sarló, gereblye, kapa. 

Értékteremtő beruházásban 4 fő (2 fő szakmunkás, 2 fő) segédmunkás), erre 350.000,- Ft a 

támogatás összege, ami nem sok felújítási lehetőséget ad számunkra. 

A hagyományos közfoglalkoztatásban 2 x 6 fő kerül foglalkoztatásra. 

 

A Közművelődési és Közgyűjteményi Intézethez a kulturális közfoglalkoztatásra a pályázatot 

beadtuk, ez 100%-os bértámogatást jelenthet. Arra kér mindenkit, hogy a régi örökségeinket, 

fényképeinket, stb. gyűjtsék össze a képviselők, és kérjék erre a lakosságot is. 

 

Hulladékszállítás ügyében a Pevik Kft. részéről a számlanyitás megtörtént, április 1. napjától 

a lakosságnak erre a számlára kell utalnia a hulladékszállítási díjat. Ismerteti a kedvezmények 

igénybevételének lehetőségeit. 

 

Polgármester ismerteti a Leader pályázati lehetőségeket. Lehetne pályázni idősek napközi 

otthonára, ott van a „Köves ház”, amely erre a célra kiválóan hasznosítható lenne. Ezzel 

összefüggésben a közalapítványt rendbe kellene tetetni könyvvizsgálóval, szakértővel, mivel a 

közalapítvány sok mindenre pályázhat, amire önkormányzat nem. 

A Balaton SE konditerme lehetne a hivatal udvarán lévő épületben, ahol most a műhely van. 

Az imént említett lehetőségek közül hátha valamelyik nyer. A „Köves ház” tekintetében a terv 

is megvan. 

 

A közbiztonság helyzete a településen katasztrofális, a polgárőrséget sürgősen fel kell 

éleszteni, mert a drog is begyűrűzött már a faluba. Ezzel összefüggésben a bűnmegelőzés 

fontos feladat a településen. Az időskorúak felvilágosítása a trükkös lopások módszereiről, 

házaló kereskedés veszélyeiről, stb. A fiataloknak tanácsadás formájában a drogfogyasztás 

káros hatásairól. Előadások, filmvetítés, felvilágosítás. A felderítés fontosságára is felhívja a 

figyelmet, amely a rendőrséggel való szoros együttműködéssel és állampolgári aktív 

segítséggel valósítható meg. 
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A Magyarok Vására Egyesület szervezői megkerestek bennünket, meghívtak Egerben 

tartandó rendezvényükre, ahol többek között őshonos gyümölcsfa oltványok, magyar 

termelők termékeinek értékesítése történik.  

A Palócok Világtalálkozójának három napos rendezvényére is meghívást kaptunk, várnak 

minket.  

Véleménye szerint mindkét program segítséget jelentene a településnek, sokat lehetne 

profitálni, tanulni belőle. 

 

Sporttal kapcsolatban Lipták Krisztián eredményeit méltatja. A focistákról ugyanez a 

szorgalom, teljesítmény már nem mondható el. Kéri, hogy a kölcsönadott mezeket hozzák 

vissza. A Krisztián versenyivel kapcsolatban egy olyan zászló jó lenne, amin Balaton község 

neve, címere szerepel, és a versenyek helyszíneire elvihetnénk magunkkal. 

Az öltözőt most nem közfoglalkoztatottakkal tartjuk rendben, hanem egy magánszemély 

útján, aki a közelében lakik, de valamennyi pénzt kérne érte. Idén 16 hazai és 16 idegen 

meccs van, azt a pénzt valahogy ki kellene gazdálkodni.  

Lipták Krisztiánt mindenképpen támogatni kellene, mivel erőemelés terén ő a falu hírnevét is 

növeli. 

 

Egyéb indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta. 

 

Kmf. 

 

       Udzeliné Murányi Enikő                                                Dr. Fógel Henrietta 

     polgármester                                                   jegyző 

 

                                            Kormosné Kovács Anikó 

jegyzőkönyvvezető 

 


