
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én tartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Javaslat iskola fenntartói és működtetői jog átadására. 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

2. Javaslat az óvodai nevelésre vonatkozó társulási megállapodás felülvizsgálatára, 

megállapodás és alapító okirat módosítás tervezet elfogadására. 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

3. Javaslat vagyonrendelet módosítás elfogadására. 

Előterjesztő: Jegyző 

 

4. Egyéb ügyek, indítványok. 

 

 

 

Balaton, 2013. május 21. 
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 22-én tartott 

rendkívüli 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: Javaslat iskola fenntartói és működtetői jog átadására. 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Az Egri Érsekség megkeresett minket levélben, hogy az állami 

intézményfenntartóval történő egyeztetést követően, amennyiben meg tudnak állapodni, az 

iskola fenntartói és működtetési jogát az egyház részére, korlátlan időtartamra 2013. 

augusztus 31-től engedjük át térítésmentesen. Ismerteti a levél tartalmát. Amennyiben az 

egyház átveszi az intézményt, javaslom a fenntartói és a működtetési jog átadását. 

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (V.22.)  

önkormányzati határozata a Gárdonyi Géza Általános Iskola Balatoni Tagintézménye 

fenntartói és működtetési jogának átadásáról 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gárdonyi 

Géza Általános Iskola Balaton településen működő intézményének működéséhez szükséges 

ingók és ingatlanok tulajdonosaként, az intézmény szabályos működtetéséhez szükséges 

ingók és ingatlanok használati jogát 2013. augusztus 31-től határozatlan időre, 

térítésmentesen átengedi az Egri Főegyházmegye részére, amennyiben az Egri 
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Főegyházmegye az intézmény működtetését átveszi. Ebben az esetben felhatalmazza a 

polgármestert az átadás-átvételi megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: Javaslat az óvodai nevelésre vonatkozó társulási megállapodás 

felülvizsgálatára, megállapodás és alapító okirat módosítás tervezet elfogadására. 

 

Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a határozati javaslatot.  

 

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 Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (V.22.) 

önkormányzati határozata az óvodai nevelésre és ellátásra vonatkozó társulási 

megállapodás és alapító okirat módosítás elfogadásáról 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai nevelésre és ellátásra 

vonatkozó társulási megállapodás és alapító okirat módosítás tervezetet megismerte és 

elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

 

 

3. napirendi pont: Javaslat vagyonrendelet módosítás elfogadására. 

 

Dr. Fógel Henrietta: Törvényességi felhívás érkezett HEB/TOR/1441/2013. iktatószámmal a 

Heves Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától, melyben arra kérik a 

képviselő-testületet, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 

3/2013. (III.29.) önkormányzati rendeletét a törvényi előírásoknak megfelelően módosítsa. 

Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. 

 

Polgármester szavazásra kéri a képviselőket az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosításával kapcsolatban. 

 

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

 

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.23.) önkormányzati 

rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 3/2013. (III. 29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Községi Önkormányzat 

képviselő-testületének 8/2013. (V.23.) számú önkormányzati rendeletét az önkormányzat 

vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 3/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 

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

 

  

Kmf. 

 

 

       Udzeliné Murányi Enikő                                                Dr. Fógel Henrietta 

     polgármester                                                   jegyző 

 

 

                                            Kormosné Kovács Anikó 

jegyzőkönyvvezető 
 
 


