Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 17.
napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Békefi Edina alpolgármester
Marton János képviselő
Rolkó Gábor képviselő
Fodor Péter képviselő
Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendkívüli
ülés valamennyi képviselő jelenlétével határozatképes, majd ismertette, hogy a rendkívüli ülés
azonnali telefonon történt összehívására a golfpálya működési ügye kapcsán került sor. Egyéb
napirendi pont nem kerülne tárgyalásra.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az ismertetettnek megfeleleően 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:
Napirendi pontok:
1./ Golfpálya működési ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
A napirendi pont elfogadását követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pont
tárgyalását:

1./ Golfpálya működési ügye.
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán szóbeli előterjesztésben szeretné
ismertetni a 2013. október hó 11. napján 10.00 órakor megtartott, rendkívüli megismételt
közgyűlésen elhangzottakat. A közgyűlés jegyzőkönyve jelen jegyzőkönyv mellékeltét
képezi. Tájékoztatja továbbá a Tisztelt Képviselőket a társaságnak megküldött levélről is,
mely szintén jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ismertetve a golfpálya jelenlegi
működésének helyzetét, azzal a javaslattal fordul a képviselő-testülethez, hogy a részvények
fejében kérjék vissza a bánya területét, valamint nem javasolja további tagi kölcsön nyújtását

a társság részére. A részvények eladása ügyében sajnos a társasággal elakadtak a tárgyalások,
úgy tűni, hogy nem kívánják az önkormányzati részvényeket megvásárolni.
Úgy gondolja, hogy a helyi telekadó rendeletben szerepeltetett adómérték a törvényi
maximumhoz képest egyáltalán nem túlzott mértékű, és ennek megfizetése nem oka a
golfpálya működésében beállott jelenlegi súlyos működési helyzetnek, ez a helyzet a
telekadótól függetlenül következett be. A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat
elfogadását terjeszti elő: Balatonudvari község önkormányzat képviselő-testülete
felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy írásban terjessze be a képviselő-testület
álláspontját a golfpálya működési ügyével kapcsolatban az alábbiak szerint: - az
önkormányzat a társaság további finanszírozása érdekében nem kíván tagi kölcsönt nyújtani,
illetve – a 015/2. hrsz-ú kivett bánya terület önkormányzati tulajdonba történő visszaadását
javasolja az önkormányzati részvények megváltása fejében. Határidő: azonnal, Felelős:
Polgármester.
A fentiek alapján, az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0
ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatát hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-estületének
151./2013. (X.17.) számú
Képviselő-testületi határozat
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy írásban
terjessze be a képviselő-testület álláspontját a golfpálya
működési ügyével kapcsolatban az alábbiak szerint:
- az önkormányzat a társaság további finanszírozása
érdekében nem kíván tagi kölcsönt nyújtani, illetve
- a 015/2. hrsz-ú kivett bánya terület önkormányzati
tulajdonba történő visszaadását javasolja az önkormányzati
részvények megváltása fejében.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester.
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést
9.20 órakor bezárta.
K.m.f.
Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy, aki a jegyzőkönyvet készítette:

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Marton János képviselő

Rolkó Gábor képviselő

