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Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-én tartott 

képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, 

valamint az azokért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Polgármester, Jegyző 

 

2. Egyéb ügyek, indítványok 

 

3. Kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

 

 

 

Balaton, 2013. május 14. 
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 14-én 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 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 napirendi pontok elfogadására. 

 

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

napirendeket. 

 

1.Napirendi pont: Az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események 

engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadása 

 

Dr. Fógel Henrietta: Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2011. január 1. 

napján történő hatálybalépésével, a helyi önkormányzat a hivatali helységen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötést, és egyéb családi esemény engedélyezésének 

szabályait, valamint a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötést a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díj mértékét rendeletben 

köteles szabályozni. 

Balaton Község Önkormányzata a mai napig nem tett eleget erre vonatkozó 

kötelezettségének, ezért vált szükségessé az egyes anyakönyvi események és egyéb családi 

események engedélyezésének, valamint az azokért fizetendő díjaknak rendeletben történő 

szabályozása. 

 

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

anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, valamint az azokért 

fizetendő díjakról szóló rendelet elfogadásával kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 7 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

7/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet 

az egyes anyakönyvi események és egyéb családi események engedélyezéséről, valamint 

az azokért fizetendő díjakról  
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Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes anyakönyvi 

események és egyéb családi események engedélyezéséről, valamint az azokért 

fizetendő díjakról szóló 7/2013. (V.15.) önkormányzati rendeletét elfogadja. 

 

 

2. Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

Udzeliné Murányi Enikő: A gyermeknap május 25-én lesz, az iskolában a szülői 

munkaközösséggel egyeztettem, ő úgy kérték, hogy 13 órától kezdjük. Először lenne a 

rendőrségi bemutató, aztán jönnek a mentősök bemutatót tartani, végül Juhász Marci koncert 

lesz. Javasoltam, hogy legyen gyöngyfűzés, arcfestés, kézműves foglalkozások. Családi 

vetélkedőre már tavaly se voltak jelentkezők. Népi játékokat javasolok még. Egy árus már hoz 

édességeket, büfé így már lesz. Lángos sütést tervezünk még a gyerekeknek. Lovakat is 

hoznak, lovaglás is lesz. Főznünk is kellene, a rendőröket és a mentősöket meg kellene 

vendégelni. A szülők azt kérték, hogy ugrálóvár ne legyen most, mert akkor a gyerekek nem 

vesznek részt a programokban.  

 

Vass Tiborné: Az lenne a javaslatom, hogy gyermeknapi kívánság címén vehetnénk annyi 

lufit, ahány gyerek van és mindenki felírhatja, hogy mit kívánna, aztán egyszerre 

felengednénk mindet.  

 

Udzeliné Murányi Enikő: Felírunk minden ötletet.  

 

Jurgovics Dénes: Apa-fiú focimeccset is tervezünk. 

 

Pappné Bóta Katalin: Homokvárépítés is lehetne.  

 

Udzeliné Murányi Enikő: A homokot a vásártérre tudjuk tenni, de megoldható. Kik 

vállalják, hogy segítenek a lebonyolításban. 

 

Vass Tiborné: Természetesen segítek. Családi vetélkedő volt a tavalyi években is. 

 

Pappné Bóta Katalin: Én is segítek. A családi vetélkedőnél az volt a probléma, hogy a 

szülők szívesebben részt vettek, mint a gyerekek. 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Egyeztessetek a szülői munkaközösséggel. Főzéssel kapcsolatban 

van e valakinek ötlete? 

 

Vass Tiborné: Virsli főzés a legpraktikusabb. 

 

Udzeliné Murányi Enikő: A virsli jó ötlet. A gyerekek egy párat, a vendégek két párat 

kapnak. Természetesen jegyre. A homokvár építő versennyel kapcsolatban még egyeztetünk. 

Aszfaltrajzolást is szervezhetnénk. Minden ésszerű ötletet megvalósítunk. Apukák is 

besegíthetnek. 

 

A következő, amiről beszélnünk kell, az Erdélyi utazás. Egyeztettünk az erdélyiekkel, 

augusztus 20-i időpont nekik a megfelelő. Úgy gondoltam, hogy szombaton utazzunk, és 

szerdán jönnénk haza. Segíteni kell a szervezésben. Buszra árajánlatot kell kérnünk.  
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Pályázni szeretnénk településfejlesztésre. Látvány és használati térelemek kihelyezése, már 

meglévő és új közparkok fejlesztése, buszmegállók kialakítása, település életében fontos 

szerepet játszó játszóterek felújítása, emlékművek felújítása, védett látványelemek, amelyek a 

tér vagy a parkfejlesztéssel érintett helyrajzi számon helyezkednek el. A fejlesztésekhez 

kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés. Ezek a lehetőségek.  

Egy Balaton alakú kis tóban is gondolkodunk.  

A másik, az a sportegyesületünknek a konditerem. A jelenlegi műhely épületében tervezzük, 

ott nem tesznek nagy kárt a nehéz súlyok sem. A pályázatíróval egyeztettem, sikerdíjra 

vállalná, ami azt jelenti, hogy csak abban az esetben kell fizetnünk, ha nyertes a pályázat. 

Ezért az összegért végigkíséri a pályázatot, a projekt lezárásáig.  

Lenne egy harmadik pályázat is, amit nem mi adunk be, ez az egyházra vonatkozik, konkrétan 

a templomtetőre.  

Ennyit a pályázatokról.  

Megreklamáltuk a templomlépcsőt, mert már nagyon rossz állapotban van. Jegyző asszony 

beszélt a kivitelezővel, azt ígérték, hogy a héten kijönnek és megnézik, aztán majd 

egyeztetünk.  

 

 

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

 

  

Kmf. 

 

       Udzeliné Murányi Enikő                                                Dr. Fógel Henrietta 

     polgármester                                                   jegyző 

 

                                            Kormosné Kovács Anikó 

jegyzőkönyvvezető 
 


