
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott 

rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

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

 

Napirendi pontok: 

 

1. Vagyongazdálkodási terv elfogadása 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

2. 2013. évi igazgatási szünet rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Jegyző 

 

3. Központi ügyelettel kapcsolatos döntéshozatal 

Előterjesztő: Polgármester 

 

4. Javaslat dohánytermékek kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására feljogosított 

személyre 

Előterjesztő: Polgármester 

 

5. Közterületek elnevezése 

Előterjesztő: Jegyző 

 

6. Balaton SE 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

Előterjesztő: Jurgovics Dénes elnök 

 

7. Egyéb ügyek, indítványok 

 

8. Kérelmek elbírálása (zárt ülés) 

 

 

 

 

Balaton, 2013. június 19. 
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott 

rendkívüli üléséről. 

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

 

Jelen vannak: 

Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

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 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a meghívón szereplő 

napirendeket. 

 

 

1. napirendi pont: Vagyongazdálkodási terv elfogadása 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Felkérem jegyző asszonyt az előterjesztésben foglaltak 

ismertetésére. 

Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Törvényességi észrevételt 

kaptunk a Heves Megyei Kormányhivataltól vagyongazdálkodási terv készítésére. Ez az 

önkormányzatnak törvényi kötelezettsége. Ezt egy határozat formájában kell elfogadnunk.  

 

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

elfogadásával kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VI.19.)  

önkormányzati határozata a vagyongazdálkodási terv elfogadásáról. 

 

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

Önkormányzatának közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét elfogadja.  

 

2. napirendi pont: 2013. évi igazgatási szünet rendelet elfogadása. 

 

Dr. Fógel Henrietta: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat és a rendelet tervezetet. Az 

igazgatási szünet elrendelése nem kötelező, de ajánlatos. Ez három hetet foglal magában. 
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Amennyiben elfogadásra kerül a rendelet, úgy jegyzői utasításban fogom szabályozni a 

szabadságok kiadásának rendjét ezen időszak alatt.  

 

Polgármester szavazásra kéri a képviselőket a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

rendelet elfogadásával kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VI.20.) önkormányzati 

rendelete a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balaton Községi Önkormányzat 

képviselő-testületének a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 9/2013. (VI.20.) 

önkormányzati rendeletét elfogadja. 

 

 

3. napirendi pont: Központi ügyelettel kapcsolatos döntéshozatal 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Kaptunk egy levelet Bélapátfalváról. Aláírást gyűjtöttek a 

Bélapátfalvai ügyelet visszaállítására. Az Agria Ügyelet Kft. vállalná csak a hétvégékre ez 

éves viszonylatban Balaton község tekintetében plusz 1.100.000,- Ft lenne csak a szombat, 

vasárnapokért. Ez egyrészt borítaná a költségvetésünket, másrészt az egri ügyeletre nem 

érkezet tudomásom szerint eddig panasz. Nem tudunk ennyi plusz pénzt előteremteni.  

Jurgovics Dénes: Mivel Bélapátfalván nincs gyógyszertár, így is úgy is be kellene menni 

Egerbe.  

Udzeliné Murányi Enikő: Nem javasolom elfogadni, valószínűleg a többi kis község sem 

fogja tudni elfogadni.  

 

A polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslat elfogadásával kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 0 igen 6 nem és 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:  

 

 

Balaton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (VI.19.)  

önkormányzati határozata a hétvégi orvosi ügyeleti feladatoknak Bélapátfalván az 

Agria Ügyelet Kft. által történő ellátásáról. 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a hétvégi orvosi 

ügyeleti feladatoknak Bélapátfalván az Agria Ügyelet Kft. által történő ellátásához nem járul 

hozzá. 

 

 

4. napirendi pont: Javaslat dohánytermékek kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására 

feljogosított személyre 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Ez most arról szól, hogy átmeneti időszak lesz, javaslatot kell 

tennünk dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység gyakorlására olyan személyre, vagy 

szervezetre, amelyik jelenleg is rendelkezik dohánytermékek forgalmazásához működési 

engedéllyel. Tudomásunk szerint két pályázó van dohánytermék értékesítésre az új 
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szabályozás szerint. Az A-Z Topker Kft. és Sulyok Mihályné egyéni vállalkozó. Sulyok 

Mihályét javaslom.  

 

Polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslattal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (VI.19.) önkormányzati 

határozata Balaton községben a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes 

gyakorlására való feljogosításról. 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Balaton községben 

a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes gyakorlására Sulyok Mihályné 

egyéni vállalkozót jogosítja fel. 

 

 

5. napirendi pont: Közterületek elnevezése 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Beszéltünk már róla, hogy mi miatt kell a Ságvári utcát 

átneveznünk, a Marx Károly utcát csak tanácsos. A Ságvári utcára a Kővágó és a Királykert 

elnevezést javasoltuk. A Marx Károly utcára pedig a Rétgát és a Harang elnevezéseket. Bár 

megkérdeztük a lakosságot informálisan, de a képviselő testület hatásköre a döntés. Mivel a 

lakosság körében nem alakult ki konszenzus az elnevezéseket illetően, így a Ságvári utca 

tekintetében a Kővágó utca elnevezést javasolom, a Marx Károly utca elnevezésének 

megváltoztatása nem kötelező, csak aggályos, ezért én javasolom, hogy maradjon a Marx 

Károly elnevezés.  

 

Polgármester szavazásra kéri a képviselőket a javaslattal kapcsolatban. 

 

A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta:  

 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (VI.19.) önkormányzati 

határozata a Ságvári utca elnevezéséről 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Ságvári utca 

elnevezésének megváltoztatását Kővágó utcára elfogadja.  

 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (VI.19.) önkormányzati 

határozata a Marx Károly utca elnevezéséről 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Marx Károly utca 

elnevezésének megváltoztatását elutasítja.  

 

 

6. napirendi pont: Balaton SE 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

 

Jurgovics Dénes: Ismerteti az előterjesztésében foglaltakat. 

 

Polgármester szavazásra kéri a képviselőket a beszámoló elfogadásával kapcsolatban. 
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A képviselő-testület 6 igen 0 nem 0 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta:  

 

Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013. (VI.19.) önkormányzati 

határozata a Balaton SE 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Balaton SE 2012. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

7. napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Lesz lehetőségünk diákmunkára, jeleztük, hogy mi is szeretnénk 

foglalkoztatni. 18 és 25 év közötti fiatalok foglalkoztatásra van lehetőség.  

Ismerteti a nyári diákmunka programot, finanszírozásának módját.  

Találhatunk itthon a gyerekeknek munkát, hogy ne kelljen bejárniuk Egerbe. Például régi 

dokumentumokat gyűjteni, archiválni a faluban. A központi parkot lehetne virágosítani, a 

felső akácost kitisztítani, az oviban a játékokat letakarítani, a kisebb gyerekeknek 

mosolytábort szervezni.  

Jurgovics Dénes: A vadászházat és a szalonnasütőt is rendbe lehetne tenni. 

Bóta György: A kerekrétet esetleg kitisztítani, bár letapossák rendszeresen a legelő állatok. 

Udzeliné Murányi Enikő: Más téma, közszolgálati munkával kapcsolatban kérném Pappné 

Bóta Katalint a feltételek ismertetésére. 

Pappné Bóta Katalin: Az érettségi letételéhez szükséges 50 óra közszolgálati munkát 

teljesíteni, legfeljebb napi 3 óra lehet, ez heti 12 órát jelent. Aki ezt nem teszi, az érettségit 

nem kap. Szabályozva van, hogy hova lehet menni. Lehetőség van önkormányzatoknál 

történő teljesítésre is, meg van határozva, hogy milyen munkát lehet rájuk bízni.  

Ismerteti a részleteit az államilag előírt közszolgálatai munkának.  

Udzleiné Murányi Enikő: Palóc világtalálkozó lesz augusztus 2-4-ig Tar községben. 

Jelentkeztünk néptánccal, egyéb előadásokkal.  

Az Erdélyi úttal kapcsolatban a buszt lefoglaltuk, ha összejönne 40 fő, akkor fejenként 

15.000,- Ft a buszköltség. A létszám még nem végleges, felkértem Pappné Bóta Katalint és 

Vass Tibornét, hogy segítsenek a szervezésben. Eddig nagyjából 20 fő van, de meg kellene 

lenni a 40-nek.  

Jurgovics Dénes: Tudnak az Erdélyiek 40 főt fogadni? 

Udzeliné Murányi Enikő: Igen, ott van a kántorlak is.  

A falunap tervezett időpontja augusztus 24. szombat. Erre a napra fotókiállítást tervezünk a 

helyi gyermekek köréből, makett, foltvarrás, főzőverseny, stb., tehát nagyjából ugyanaz lenne 

mint tavaly.  

 

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

  

Kmf. 

 

 

       Udzeliné Murányi Enikő                                                Dr. Fógel Henrietta 

     polgármester                                                   jegyző 

 

 

                                            Kormosné Kovács Anikó 

jegyzőkönyvvezető 


