Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember
13. 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 és Fodor Péter képviselők igazoltan távol
Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
dr. Panyi Szilvia Orsolya kirendeltség vezető
Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Tigelmann János üdülőtulajdonosi képviselő
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendkívüli
ülés 3 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Rolkó Gábor és Fodor Péter képviselők
halaszthatatlan elfoglaltságaik miatt nem tudnak a mai ülésen megjelenni.
Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán szeretné jelezni, hogy a vegyes ügyek
keretében két ügyben szóbeli előterjesztést szeretne tenni, a lombtalanítás megszervezése és a
dolgozói jutalom kérdésében. Kéri a napirendi pontok ennek megfelelően történő
jóváhagyását.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét, a vegyes ügyekben jelzett szóbeli
előterjesztések elfogadásával, 3 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag elfogadta:
Napirendi pontok:
1./ Balatonudvari község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013.(III.25.)
önkormányzati rendeletének módosítása az előirányzatokra vonatkozóan 2013. június 30-ig.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Balatonudvari község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló
tájékoztató.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester

A napirendi pontok elfogadását követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pontok
tárgyalásait:
1./ Balatonudvari község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7./2013.(III.25.)
önkormányzati rendeletének módosítása az előirányzatokra vonatkozóan 2013. június
30-ig.
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán ismertette, hogy a kiadott írásbeli
előterjesztés részletes anyag, köszöntötte Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintézőt is.
A költségvetési főösszeget illetően kisebb mértékű növekedés tapasztalható. Kérdezi, hogy
van-e kérdés az előirányzat módosítással kapcsolatban?
Kérdés és hozzászólás nem lévén Szabó László polgármester az írásbeli előterjesztésben
foglaltak alapján az előirányzat módosító rendelet elfogadását javasolta a képviselőknek,
melynek alapján a képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi rendeletét alkotta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13./ 2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
7./2013. (III.25.) rendeletének módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2013.
június 30-ig
A rendelet a mellékletekkel együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Balatonudvari község Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetés végrehajtásáról
szóló tájékoztató.
Szabó László polgármester : az I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztató
kapcsán röviden ismerteti, hogy törvényi kötelezettségről van szó, melyet a részletes írásbeli
előterjesztéssel is alátámasztottak, majd átadta a szót a pénzügyi kolléganőnek.
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: annyit szeretne csak röviden mondani,
hogy a számok magukért beszélnek. A félév megfelelően került zárásra, a rendelkezésre álló
hitelkeretet nem kellett igénybe venni. A kiadások alakulás az időarányos teljesítéshez képest
alacsonyabb képet mutat, a tényleges állapot a III. negyedévben fog realizálódni.
Szabó László polgármester: amennyiben nincs kérdés, úgy javasolja az írásbeli előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavat és
0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatát hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-estületének
130./2013. (IX.13.) számú
Képviselő-testületi határozat
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete –
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1)
bekezdése alapján – az Önkormányzat 2013. I. félévi helyzetéről
szóló tájékoztatót elfogadja.
Jelen határozat melléklete a beszámoló pénzügyi adatait
alátámasztó 3 db melléket.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódóan, a féléves beszámoló
kapcsán a jegyző asszony is megküldte a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal első féléves
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet határozattal kell elfogadni a
testületeknek. A kiadott anyag alapján javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati
javaslat meghozatalát.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavat és
0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatát hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
131./2013. (IX.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag
tudomásul veszi a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetés I. félévi helyzetéről, a költségvetésről készült beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Tünde jegyző
3./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester : a vegyes ügyekben írásbeli előterjesztésben került
kiküldésre, a fövenyesi szolgálati lakás bérleti ügye, melynek kapcsán javasolja, hogy adják
bérbe azt a rendőrkapitányság kérelme alapján.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavat és
0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatát hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
132./2013. (IX.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Strand u. 1. szám alatti szolgálati lakást bérbe adja 2013.
szeptember 15. napjától Kajdi László (szül: Tapolca, 1988. 11.06., an:
Haffner Mónika, lakcím: Hegymagas, József A. u. 9.) r. őrmester részére

egy év határozott időre. Bérleti díj: a 13./2000. (XI.27.) 3.§ (1)
bekezdésében foglalt összeg.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti
szerződés megkötésére, melyben elővásárlási jogot biztosít a bérlő részére
az ingatlan esetleges jövőbeni értékesítése esetére.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
b) Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a lakosok és nyaralósok részéről is igen nagy
igény merült fel egy újabb lombtalanítás megtartására. Amennyiben a testület is jónak látja,
az október 4-5-6-i hétvégére meg lehetne hirdetni.
A polgármester javaslatával a képviselő-testület egyetértve 3 igen szavazattal 0 ellenszavat és
0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatát hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
133./2013. (IX.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2013. október 4-5-6 napjaiban települési lombtalanítási akciót
szervez, melynek költségét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2012. október 10.
Felelős: polgármester
c) Szabó László polgármester : végezetül szeretné javasolni, hogy az idei évben a fizikai
dolgozók részére egy havi bérnek megfelelő jutalmat biztosítson a testület. A csökkent
létszámmal is igyekeztek szépen ellátni a feladataikat. A hivatali dolgozók is megérdemlik a
jutalmat, ennek nyújtása azonban a jegyző hatáskörébe tartozó feladat. Amennyiben a jegyző
is jóváhagyja és egyetért a kirendeltségi dolgozók egy havi jutalmazásával, úgy javasolja a
testületnek, hogy ennek költségét biztosítsa a köztisztviselők részére.
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
134./2013. (IX.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat foglalkoztatásában álló 5 fő fizikai állományú
önkormányzati dolgozó részére a 2013. évi önkormányzati
költségvetése terhére egy havi bérnek megfelelő összegű
juttatás kifizetésére hatalmazza fel Szabó László polgármestert,
valamint az önkormányzati kirendeltségi köztisztviselők egy havi
bérének megfelelő összegű jutalom nyújtása esetén a szükséges
pénzügyi fedezetet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére
biztosítja.
Határidő: 2012. október 10.
Felelős: polgármester

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést
9.30 órakor bezárta.
K.m.f.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy, aki a jegyzőkönyvet készítette:

dr. Panyi Szilvia Orsolya
kirendeltség vezető
Jegyzőkönyv hitelesítők:
Marton János képviselő

Rolkó Gábor képviselő
Igazoltan távol

