
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 7-én tartott 

nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság 

tér 5.) tanácskozó terme. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Balaton belterület 414/2. hrsz-ú ingatlan szívességi használatra történő felajánlásának 

elfogadása 

Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

 

2. Likvidhitel igénylése 

Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester, Dr. Fógel Henrietta jegyző 

 

3. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 

Balaton, 2013. augusztus 7. 

 

 

 
 

Határozat száma Tárgya 

31/2013. (VIII.7.) A Balaton belterület 414/2. hrsz-ú ingatlan szívességi 

használatra történő elfogadásáról. 

32/2013. (VIII.7.) Likvidhitel igényléséről. 

 
 
 
 
 

    Udzeliné Murányi Enikő         Dr. Fógel Henrietta 
polgármester               jegyző 
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 7-én tartott 

rendkívüli nyílt üléséről. 

 

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 

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 5 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a meghívón szereplő 

napirendeket. 

 

 

1. napirendi pont: Balaton belterület 414/2. hrsz-ú ingatlan szívességi használatra 

történő felajánlásának elfogadása 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat. Javasolja, az 

előterjesztésben foglaltak elfogadását. Kérdés, észrevétel van-e? 

 

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

elfogadásával kapcsolatban. 

 

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

 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013.(VIII.7.) önkormányzati 

határozata a Balaton belterület 414/2. hrsz-ú ingatlan szívességi használatra történő 

elfogadásáról. 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sulyok István 

Lászlóné kizárólagos tulajdonát képező 414/2. hrsz-ú ingatlan szívességi használatára 

vonatkozó felajánlását – az írásos előterjesztés mellékletét képező levélben foglaltaknak 

megfelelően – elfogadja. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester 
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2. napirendi pont: Likvidhitel igénylése 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat. Kéri a határozati 

javaslat elfogadását, az előterjesztés szerinti tartalommal. Van-e valakinek kérdése, 

észrevétele a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra kéri a képviselőket a 

határozati javaslat elfogadásával kapcsolatban. 

 

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

 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013.(VIII.7.) önkormányzati 

határozata likvidhitel igényléséről. 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy – figyelemmel a 

likviditási problémákra – folyószámlahitelt kíván igénybe venni, melynek maximális mértékét 

2.000.000,- Ft-ban, azaz kétmillió forintban határozza meg, lejárata a 2013. december 31. 

napja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy – amennyiben az 

elkerülhetetlenné válik – a munkabérhitel igénylése tárgyában a számlavezető pénzintézetnél 

egyék meg a szükséges intézkedéseket.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester, Dr. Fógel Henrietta jegyző 

 

 

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

 

  

Kmf. 

 

 

       Udzeliné Murányi Enikő                                                Dr. Fógel Henrietta 

     polgármester                                                   jegyző 

 

 

                                            Kormosné Kovács Anikó 

jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 


