JEGYZŐKÖNYV
Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én tartott
nyilvános képviselő-testületi üléséről.
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.
Napirendi pontok:
1. A polgármester tájékoztatása az előző ülés óta végzett tevékenységekről
Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
2. Beszámoló a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Fógel Henrietta jegyző
3. Javaslat „A közterület filmforgatási célú hasznosításáról szóló 10/2013. (X.11.)
önkormányzati rendelet” elfogadására
Előterjesztő: Dr. Fógel Henrietta jegyző
4. Javaslat az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 7/2013. (V. 15.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Fógel Henrietta jegyző
5. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Szőkéné Pál Mariann gazdálkodási ügyintéző
6. Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.20.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Szőkéné Pál Mariann gazdálkodási ügyintéző
7. Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására
Előterjesztő: Dr. Fógel Henrietta jegyző
8. Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
9. Javaslat pénzintézet váltásra
Előterjesztő: Szőkéné Pál Mariann gazdálkodási ügyintéző, Udzeliné Murányi Enikő
polgármester
10. Javaslat tűzifa támogatásra
Előterjesztő: Szőkéné Pál Mariann gazdálkodási ügyintéző, Udzeliné Murányi Enikő
polgármester
11. Javaslat az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzésére irányuló adásvételi szerződés
megkötésére
Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
12. Javaslat a 483., 799/5., 805/4 hrsz-ú ingatlanoknak a felajánló tulajdonát képező
tulajdoni hányadának ingyenes megszerzésére
Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
13. Javaslat a 79., 199. hrsz-ú ingatlanoknak a felajánló tulajdonát képező tulajdoni
hányadának ingyenes megszerzésére
Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
14. Komlóska Község Önkormányzatának támogatás kérése iránti megkeresése
15. Egyéb ügyek, indítványok
16. Kérelmek elbírálása (Zárt ülés)
Balaton, 2013. október 10.
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Határozat száma
34/2013. (X.10.)
35/2013. (X.10.)
36/2013. (X.10.)
37/2013. (X.10.)
38/2013. (X.10.)
39/2013. (X.10.)
40/2013. (X.10.)
41/2013. (X.10.)
42/2013. (X.10.)
43/2013. (X.10.)
Rendeletek száma
10/2013. (X.11.)
11/2013. (X.11.)
12/2013. (X.11.)

Tárgya
Beszámoló a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről
Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról
ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat benyújtásáról
Pénzintézet váltásról
Tűzifa támogatás igényléséről
Az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzéséről
A 483., 799/5., 805/4 hrsz-ú ingatlanoknak a felajánló
tulajdonát
képező
tulajdoni
hányadának
ingyenes
megszerzéséről
A 79., 199. hrsz-ú ingatlanoknak a felajánló tulajdonát képező
tulajdoni hányadának ingyenes megszerzéséről
Komlóska Község Önkormányzatának támogatás kérése iránti
megkeresésének elutasításáról
Tárgya
A közterület filmforgatás célú hasznosításáról
Az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló
7/2013. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Udzeliné Murányi Enikő
polgármester

Dr. Fógel Henrietta
jegyző
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én tartott
nyilvános üléséről.
Helye: A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének (3347 Balaton, Köztársaság
tér 5.) tanácskozó terme.
Jelen vannak:
Udzeliné Murányi Enikő polgármester
Kormos Ervin képviselő, 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
Meghívottak:
Balázs Alfrédné Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külső tagja
Szőkéné Pál Mariann gazdálkodási 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: A polgármester tájékoztatása az előző ülés óta végzett
tevékenységekről
Udzeliné Murányi Enikő: Az előző ülés óta végzett feladatokról szeretném tájékoztatni a
képviselőtársakat.
A PEVIK Kft. a szemétszállítási szolgáltatás kapcsán megadta a lakosságnak a 10%-os
rezsicsökkentést, de úgy, hogy ráterhelték az önkormányzatra. Ha visszamondjuk a
szerződést, akkor a Katasztrófavédelem jelöl ki számunkra hulladékszállító szolgáltatót, aki
valószínűleg ismét a PEVIK lesz, de akkor már nem tárgyalhatunk a feltételekről. Ebből
kifolyólag az ügy még tárgyalás alatt van.
Két pályázatot adtunk be, mindkettőt befogadták.
Az óvodában lévő játékok nagy részét viszont fogyasztóvédelmi ellenőrzés során aggályosnak
találták. A megadott határidőig nem tudunk mit tenni, ugyanis az önkormányzat nem
rendelkezik anyagi forrásokkal új játékok megvételére, de még a felújításra sem. Több milliós
árajánlatot kaptunk, így azokat a játékokat, amelyek nem megfelelőek, lebontatjuk.
A kamerák amelyeket felszereltettünk működnek. Az Egyház is úgy döntött, hogy felszereltet
a parókiánál, a templomnál és a kisiskolánál kamerákat.
A falunap jól sikerült.
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A Bekölcei választás lezárult, váltás történt. A választás elő, és utómunkálatai, valamint maga
a választás is sok időt vett el hivatalunk dolgozóitól.
A Kossuth út 7. szám alatti ingatlanon lévő házat az Építési Hatóság életveszélyessé
nyilvánította. Fele önkormányzati tulajdon. Ezzel összefüggésben rasszista jelzőket kaptunk a
társtulajdonosoktól és jogi képviselőjüktől, amit levélben határozottan visszautasítottunk.
A Kossuth út 93. szám alatti ingatlanon lévő ház építéshatósági eljárása jelenleg is
folyamatban van. Várjuk a határozatot. Az új tulajdonosok, akik időközben megvették az
ingatlant kérték, hogy adjuk el nekik a mellette lévő önkormányzati tulajdonú telek egy részét.
Mivel azt a területet már régen bérbe adtuk, így nem adhatjuk el.
A óvoda fűtéséhez kaptunk lignitre ajánlatot, kb. 100 ezer forint értékben, fél áron adják,
amíg van rá lehetőség. Az iskolának idén már nem mi kérjük.
Bóta György: Az oviban lignittel kell fűteni, de fát is kell hozzá tenni. Költségtakarékossági
szempontból kell a lignit.
Udzeliné Murányi Enikő: Igen, olcsóbban lehet lignithez jutni, mint fához.
Fel kellett vennünk egy óvónőt, eddig ő volt a könyvtárban. A könyvtárban jelenleg
közhasznúként foglalkoztatott személy látja el a teendőket. Közművelődési közhasznúként két
személyre adtunk be pályázatot. Munkáltatójuk a Nemzeti Közművelődési Intézet lesz, ők
fizetik a bérüket és a járulékokat is. November 1 – április 30 terjed a foglalkoztatás
időtartama. Heti 15 órában az önkormányzatnak végeznek közművelődéssel kapcsolatos
feladatokat.
Megkeresett az Eger-Tarnavölgyi Vízügyi Társulás. 5-6 főt foglalkoztatnának április 30-ig
közmunka keretében, a patakmeder tisztítására. Jó ötletnek tartom.
Novembertől indulna a téli közfoglalkoztatás, de a részleteket még nem tudjuk, úgy néz ki,
hogy 26 főt kellene foglalkoztatni.
A Ford Transit típusú buszunk rossz műszaki állapotban van. Kaptunk árajánlatot a javítására,
ez kb. 300-350 ezer forintba fog kerülni az önkormányzatnak. Az iskola működéséhez a
gyerekeket szállítanunk kell, tehát szükséges a busz. Jelenleg a Bekölce Község
Önkormányzatától kölcsönkért busz viszi a gyerekeket.
Bóta György: A bekölcei busszal is gondok lesznek, nincs benne fűtés, a kábelköteg be van
égve benne.
Udzleiné Murányi Enikő: Köszönöm, hogy meghallgattatok, ennyit szerettem volna
elmondani.
2. napirendi pont: Beszámoló a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
tevékenységéről
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti az írásos előterjesztésben foglaltakat a Balatoni Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről.
Kormos Ervin: Tájékoztatást kér a köztemetésről.
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti a köztemetés szabályait.
Udzeliné Murányi Enikő: Javasolja a képviselőknek a beszámoló elfogadását.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2013.(X.10.) önkormányzati
határozata a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadásáról.
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Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balatoni Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
3. napirendi pont: Javaslat „A közterület filmforgatási célú hasznosításáról szóló
10/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet” elfogadására
Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti a rendelet tervezetet.
Udzeliné Murányi Enikő: Kéri, hogy aki az írásos előterjesztésben foglaltak alapján a
közterület filmforgatás célú hasznosításáról szóló 10/2013. (X.11.) önkormányzati rendelet
megalkotásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(X.11.) önkormányzati
rendelete a közterület filmforgatás célú hasznosításáról.
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület filmforgatás célú
hasznosításáról szóló 10/2013. (X.11.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
4. napirendi pont: Javaslat az egyes anyakönyvi események és egyéb családi
események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 7/2013. (V.
15.) önkormányzati rendelet módosítására
Dr. Fógel Henrietta: Az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 7/2013. (V.15.) önkormányzati
rendelet módosításra szorul. Ismerteti a módosítás lényegét.
Udzeliné Murányi Enikő: Kéri, hogy aki a rendelet előterjesztésben foglalt módosításával
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (X.11.) önkormányzati
rendelete az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 7/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 11/2013. (X.11.) önkormányzati
rendeletet, az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről,
valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 7/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról elfogadta.
5. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
Udzeliné Murányi Enikő: Felkéri a Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Bóta György: Ismerteti a Bizottság döntését. A Bizottság az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadásra javasolja a képviselő
testületnek.
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Udzeliné Murányi Enikő: Kéri a gazdálkodási ügyintézőt, hogy szóban is tájékoztassa a
jelenlévőket az előterjesztéssel kapcsolatban.
Szőkéné Pál Mariann: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, továbbá elmondja, hogy
Tállai András Önkormányzati Államtitkár Úrnak köszönhetően az önkormányzat soron kívül
6 millió forint ún. ÖNHIKI támogatásban részesült, így nem vagyunk mínuszban.
Udzeliné Murányi Enikő: Kéri a képviselők kérdéseit a tényadatokra vonatkozóan.
Kormos Ervin: Utolsó oldalon van ilyen, hogy szemétszállítási költség. Ez mit takar?
Szőkéné Pál Mariann: Jelenleg már a PEVIK szedi be közvetlenül a lakosságtól a díjat, de
első negyedévben ez még nem így volt, még az önkormányzatnak fizette a lakosság.
Elmondja továbbá, hogy az építmény üzemeltetésnél a költségeket még nem bontották meg.
Egyéb kérdés, észrevétel nem érkezett, a polgármester elfogadásra javasolta az önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót.
A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013.(X.10.) önkormányzati
határozata az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló
beszámoló elfogadásáról.
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat
2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.
6. napirendi pont: Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
Udzeliné Murányi Enikő: Felkéri a Településfejlesztési- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Bóta György: Ismerteti a Bizottság döntését. A Bizottság az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
rendelet tervezetet (az előterjesztésben foglaltak szerint) elfogadásra javasolja a képviselő
testületnek.
Udzeliné Murányi Enikő: Kérdezi, hogy van e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban?
Kérdés, észrevétel nem volt. Polgármester kérdezi, hogy aki a 2013. évi költségvetésről szóló
1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet írásos előterjesztés szerinti módosításával egyetért,
kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta.
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013 (X.11.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendeletét a 12/2013. (X.11.)
önkormányzati rendelettel módosította.
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7. napirendi pont: Javaslat ÖNHIKI pályázat benyújtására
Udzeliné Murányi Enikő: Tájékoztatom a képviselőket, hogy ismét lehetőség nyílt az
önhibájukon kívül forráshiányos önkormányzatoknak ún. ÖNHIKI pályázat benyújtásra. Ezt a
Településfejlesztési- pénzügyi és ügyrendi bizottság is tárgyalta mai ülésén. Kérem a
Bizottság elnökét, hogy ismertesse döntésüket.
Bóta György: A Bizottság a pályázat benyújtását javasolja a tesütletnek.
Udzeliné Murányi Enikő: Én is javasolom az ÖNHIKI pályázat benyújtását. Határozati
javaslatom a következő: „Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy pályázatot nyújt be a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján a Fejezeti tartalékkeret
terhére, „a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatásra”. Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.”
Szavazásra kéri a képviselőket a javaslat elfogadásával kapcsolatban.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2013. (X.10.)
önkormányzati határozata az ÖNHIKI pályázat benyújtásáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be
a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján a Fejezeti tartalékkeret terhére, „a helyi
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra”.
Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
8. napirendi pont: Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő
csatlakozásra
Udzleiné Murányi Enikő: Az előző években is csatlakoztunk ehhez a pályázathoz, ezzel is
tudunk valamennyit segíteni az erre jogosultaknak. 2.000,- Ft/fő/hó összegű támogatást
javasolok.
Aki egyetért a javaslattal, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta.
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013. (X.10.)
önkormányzati határozata a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő
csatlakozásról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica 2014. évi Ösztöndíjpályázathoz. A támogatást 2.000,- Ft/fő/hó összegben határozta
meg.
9. napirendi pont: Javaslat pénzintézet váltásra
Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a gazdálkodási ügyintézőnek.
Szőkéné Pál Mariann: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Úgy gondolja, hogy a
díjtételek alapján, éves szinten kb. 200.000,- Ft megtakarítás érhető el, ha a
Takarékszövetkezet mellett dönt a testület.
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Kormos Ervin: A lakosság nagy része is a Takarékszövetkezetnél vezeti a számláját,
véleménye szerint az adók befizetésénél is előnyt jelent.
Udzeliné Murányi Enikő: 2014. január 1. napjától javasolja a váltást, az előkészületek miatt.
Balázs Alfrédné: Nem vagyok a Takarékszövetkezet ellen, de ha azt szeretnénk, hogy a Posta
a településen megmaradjon, így nem fog, pl. a csekkforgalom kiesése miatt sem.
Kormos Ervin: Már a korábbi években is a Takarékszövetkezet mellett voksoltam, most is
azt fogom tenni. A Posta központilag is áttelepít feladatokat, a kistelepüléseken nincs komoly
jövője egyébként sem, nem a mi adócsekk forgalmunk fogja csődbe vinni.
A polgármester javasolja 2014. január 1-től a Takarékszövetkezetet az önkormányzat
számlavezető pénzintézetének. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta.
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2013. (X.10.)
önkormányzati határozata a pénzintézet váltásról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2014. január 1.
napjától a Takarékszövetkezetet bízza meg önkormányzati számláinak vezetésével.
Határidő: Értelemszerűen
Felelős: Polgármester, gazdálkodási ügyintéző
10. napirendi pont: Javaslat tűzifa támogatásra
Udzeliné Murányi Enikő: Átadja a szót a gazdálkodási ügyintézőnek.
Szőkéné Pál Mariann: Hét napunk van rá, hogy az igénylést elküldjük. 12 ezer Ft + ÁFA/m3
a támogatás összege, maximum 5 m3-t lehet/fő támogatni, de ennyiből nem jön ki 1m3 fa
plusz a fuvar, így nagyjából 10.000,- Ft/m3-t kellene az önkormányzatnak hozzátenni. A
rászorultságot rendeletben kell szabályozni, ismerteti a feltételeket.
Kormos Ervin: A feltételek ismeretében nem javasolja.
Udzeliné Murányi Enikő: A feltételek ismeretében és a tervezett költségvetés alapján nem
javasolja. Az önkormányzat nem rendelkezik anyagi forrásokkal ennek biztosítására. Ennek
alapján javasolja, hogy az önkormányzat a tűzifa támogatási programban ne vegyen részt.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta.
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2013. (X.10.)
önkormányzati határozata a tűzifa támogatás igényléséről
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a tűzifa támogatási
programban, az önkormányzati önrész forrásának hiánya miatt nem vesz részt.
11. napirendi pont: Javaslat az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzésére irányuló
adásvételi szerződés megkötésére
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Udzeliné Murányi Enikő: Úgy gondolom, hogy egyelőre el kell halasztanunk ezt a döntést. 1
db 10.000,- Ft névértékű részvényt kellene 28.000,- Ft-ért megvennünk. Ez még nincs
tisztázva, a járásban lévő többi település is várakozó állásponton van.
Viszont a vízszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatási kérelemhez a nyilatkozatokat meg kell
adnunk. Erről már március környékén döntöttünk.
Tehát javasolom, hogy a részesedés megszerzéséről a döntést halasszuk el.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta.
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2013. (X.10.)
önkormányzati határozata az ÉRV Zrt-ben való részesedés megszerzéséről
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÉRV Zrt-ben
való részesedés megszerzésére irányuló adásvételi szerződés megkötéséről szóló döntését
későbbi időpontra halassza.
12. napirendi pont: Javaslat a 483., 799/5., 805/4 hrsz-ú ingatlanoknak a felajánló
tulajdonát képező tulajdoni hányadának ingyenes megszerzésére
Udzeliné Murányi Enikő: Felajánlás érkezett a 483., 799/5., 805/4 hrsz-ú ingatlanoknak a
felajánló tulajdonát képező tulajdoni hányadának ingyenes megszerzésére. Kis földterületeket
jelentene, de mégis jó lenne, ha elfogadnánk. A felajánló az átírás költségét is viselné.
Javasolom a felajánlás elfogadását. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta.
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013. (X.10.)
önkormányzati határozata a 483., 799/5., 805/4 hrsz-ú ingatlanoknak a felajánló
tulajdonát képező tulajdoni hányadának ingyenes megszerzéséről
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 483., 799/5.,
805/4 hrsz-ú ingatlanoknak a felajánló tulajdonát képező tulajdoni hányadának ingyenes
felajánlását elfogadja, azzal, hogy a felajánló az átírás költségét viseli. Továbbá felhatalmazza
a polgármestert a szerződés megkötésére.
13. napirendi pont: Javaslat a 79., 199. hrsz-ú ingatlanoknak a felajánló tulajdonát
képező tulajdoni hányadának ingyenes megszerzésére
Udzeliné Murányi Enikő: Ugyan azt tudom elmondani, mint az előző felajánlásnál. Ez
előzővel megegyező feltételekkel történt a felajánlás.
Javasolom a felajánlás elfogadását. Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta.
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Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2013. (X.10.)
önkormányzati határozata a 79., 199. hrsz-ú ingatlanoknak a felajánló tulajdonát
képező tulajdoni hányadának ingyenes megszerzéséről
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 79., 199. hrsz-ú
ingatlanoknak a felajánló tulajdonát képező tulajdoni hányadának ingyenes felajánlását
elfogadja, azzal, hogy a felajánló az átírás költségét viseli. Továbbá felhatalmazza a
polgármestert a szerződés megkötésére.
14. napirendi pont: Komlóska Község Önkormányzatának támogatás kérése iránti
megkeresése
Udzeliné Murányi Enikő: Megkeresés érkezett Komlóska Község Önkormányzatától, hogy
támogassuk a Nagy Magyar Engesztelés Mozgalmat. Ismerteti a megkeresésben foglaltakat.
Kormos Ervin: Nem javaslom a támogatás semmilyen formáját, nem illeszkedik
önkormányzatunk célkitűzéseibe.
Udzeliné Murányi Enikő: A támogatás kérés elutasítását javasolja.
Szavazásra teszi fel a javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és a
következő határozatot hozta.
Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2013. (X.10.)
önkormányzati határozata Komlóska Község Önkormányzatának támogatás kérése
iránti megkeresésének elutasításáról
Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Komlóska Község
Önkormányzatának támogatás kérése iránti megkeresését elutasította.
15. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok
Egyéb kérdés, indítvány nem érkezett, a polgármester az ülést bezárta.

Kmf.
Udzeliné Murányi Enikő
polgármester
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jegyző
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