
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

 

Készült: Balaton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 

tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. 

 

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

tér 5.) tanácskozó terme. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Javaslat a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi 

kiegészítő támogatásra” soron kívül pályázat benyújtására. 

Előterjesztő: Udzeliné Murányi Enikő polgármester 

 

2. Egyéb ügyek, indítványok 

 

 

 

Balaton, 2013. augusztus 29. 

 

 

 
 

Határozat száma Tárgya 

33/2013. (VIII.29.) A „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra” soron kívül pályázat 

benyújtásáról. 

 
 
 
 
 

    Udzeliné Murányi Enikő         Dr. Fógel Henrietta 
polgármester               jegyző 
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Készült: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 

tartott rendkívüli nyílt 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 

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 6 igen 0 nem 0 tartózkodással elfogadta a meghívón szereplő 

napirendeket. 

 

 

1. napirendi pont: Javaslat a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra” soron kívül pályázat benyújtására. 

 

 

Udzeliné Murányi Enikő: Mint ahogy mindannyiunk előtt ismeretes, Bekölce Község 

Önkormányzata képviseletében dr. Horoghné dr. Németh Katalin polgármester továbbra sem 

hajlandó aláírni a 2013. július 23. napján tartott közös testületi ülésen a testülete által is 

megszavazott társulási megállapodás módosítását, és annak mellékletét képező azonnali 

beszedési megbízásra irányuló felhatalmazó levelet. Ennek következtében önkormányzatunk 

– igényünk fizetési meghagyásos eljárás útján, vagy esetleges bírósági úton történő 

érvényesítéséig – átmenetileg likviditási gondokkal küzd. Ennek időleges megoldására a 

következő határozati javaslatot teszem: Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

úgy dönt, hogy likviditási gondjainak időleges megoldására soron kívül 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.  

Kérdés, észrevétel van-e? 

 

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:  
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Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2013.(VIII.29.) 

önkormányzati határozata a „helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 

szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásra” soron kívül pályázat benyújtásáról. 

 

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy likviditási 

gondjainak időleges megoldására soron kívül 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. 

 

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 
 
 
 
 
 


