
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-én 

tartott rendkívüli nyilvános képviselő-testületi üléséről. 

 

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

tér 5.) tanácskozó terme. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Javaslat szociális és gyermekjóléti szolgálat fejlesztéséhez pályázat benyújtására 

Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

2. Javaslat a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület és a Örökség Alapítvány által „Észak- 

Nyugati Átjáró”, együttműködés a helyi termék fejlesztésben címmel pályázat 

benyújtásának támogatására 

Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

 

 

Balaton, 2013. november 21. 

 

 

Határozat száma Tárgya 

46/2013. (XI.21.) Szociális és gyermekjóléti szolgálat fejlesztéséhez pályázat 

benyújtásáról 

47/2013. (XI.21.) Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület és a Örökség Alapítvány 

által „Észak- Nyugati Átjáró”, együttműködés a helyi termék 

fejlesztésben címmel pályázat benyújtásának támogatásáról  

Rendeletek száma Tárgya 

 
 
 
 

    Udzeliné Murányi Enikő         Dr. Fógel Henrietta 
polgármester               jegyző 
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-én 

tartott rendkívüli 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 

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: Javaslat szociális és gyermekjóléti szolgálat fejlesztéséhez pályázat 

benyújtására 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Lehetőség nyílt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból finanszírozott a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése címén az MVH-hoz 

pályázat benyújtására. Településünkön a gyermekjóléti szolgálat fejlesztése lenne a cél ezzel a 

pályázattal. A projekt megvalósítása során a támogatásból megvásárlásra kerülne egy 

Volkswagen Transporter Kombi RT, 2.0CR TDi, 4 ajtós, 9 fős mikrobusz nettó 10.200.000,- 

Ft értékben.  

Határozati javaslatom a következő: „Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az általa működtetett szociális és gyermekjóléti 

szolgáltatás fejlesztése céljából, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 

finanszírozott a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése címén az MVH-hoz.  

A projekt megvalósítása során a támogatásból megvásárlásra kerül egy Volkswagen 

Transporter Kombi RT, 2.0CR TDi, 4 ajtós, 9 fős mikrobusz nettó 10.200.000,- Ft értékben.  

Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.” 

 

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 46/2013.(XI.21.) önkormányzati 

határozata Szociális és gyermekjóléti szolgálat fejlesztéséhez pályázat benyújtásáról. 
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Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be 

az általa működtetett szociális és gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése céljából, az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott a kistérségi közlekedési szolgáltatások 

fejlesztése címén az MVH-hoz.  

A projekt megvalósítása során a támogatásból megvásárlásra kerül egy Volkswagen 

Transporter Kombi RT, 2.0CR TDi, 4 ajtós, 9 fős mikrobusz nettó 10.200.000,- Ft értékben.  

Továbbá felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

 

 

2. napirendi pont: Javaslat a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület és a Örökség 

Alapítvány által „Észak- Nyugati Átjáró”, együttműködés a helyi termék fejlesztésben 

címmel pályázat benyújtásának támogatására 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Az Örökség Alapítvány megkereste önkormányzatunkat 

tulajdonosi hozzájárulás kérésével a Balaton belterület 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 

702; 703 hrsz.-ú területekre. A felsorolt ingatlanokra a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület 

és az Örökség Alapítvány által „Észak- Nyugati Átjáró”, együttműködés a helyi termék 

fejlesztésben címmel benyújtandó pályázathoz van szüksége az Alapítványnak. 

Határozati javaslatom a következő: „Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

úgy döntött, hogy támogatja a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület és a Örökség Alapítvány 

által „Észak- Nyugati Átjáró”, együttműködés a helyi termék fejlesztésben címmel pályázat 

benyújtását.  

A képviselő testület a projekt kezdetétől annak lezárását követő fenntartási időszakára 

biztosítja a 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703 hrsz.-ú területeket az Örökség 

Alapítvány részére a projekt megvalósítása érdekében. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tulajdonosi hozzájárulás 

aláírására.” 

 

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 47/2013.(XI.21.) önkormányzati 

határozata Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület és a Örökség Alapítvány által „Észak- 

Nyugati Átjáró”, együttműködés a helyi termék fejlesztésben címmel pályázat 

benyújtásának támogatásáról. 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy támogatja a 

Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület és a Örökség Alapítvány által „Észak- Nyugati Átjáró”, 

együttműködés a helyi termék fejlesztésben címmel pályázat benyújtását.  

A képviselő testület a projekt kezdetétől annak lezárását követő fenntartási időszakára 

biztosítja a 695; 696; 697; 698; 699; 700; 701; 702; 703 hrsz.-ú területeket az Örökség 

Alapítvány részére a projekt megvalósítása érdekében. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tulajdonosi hozzájárulás 

aláírására. 
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Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

 

 

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

 

 

Kmf. 

 

 

       Udzeliné Murányi Enikő                                                Dr. Fógel Henrietta 

     polgármester                                                   jegyző 

                                       

 

      Kormosné Kovács Anikó 

jegyzőkönyvvezető 
 
 


