
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 21. 

napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség 

helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Jánosi Attila képviselő 

Békefi Edina képviselő 

  

Rolkó Gábor alpolgármester  és  

Tavasz László képviselő igazoltan távol  

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    

 

Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  

Németh Tünde jegyző  

 

Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő   

 

Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a 

képviselő-testület 3 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Rolkó Gábor alpolgármester és 

Tavasz László képviselő igazoltan távol vannak. Ezt követően ismertette, hogy a rendkívüli 

ülés napirendje kapcsán módosítást javasol, egyeztetve a távollévő képviselőkkel. Javasolja, 

hogy a nyári szezon és a vegyes ügyek napirendi pont kerüljön tárgyalásra, a halaszthatatlan 

fontosabb ügyekben szülessen most csak döntés, a többi napirendi pont és ügy a következő 

áprilisi  ülésen kerüljön tárgyalásra.    

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: tájékoztatni szeretné a képviselő-testületet, hogy a 

zárszámadási rendelet elfogadásának határideje módosult oly módon, hogy legkésőbb május 

30-ig kell hatályba léptetnie a testületnek. Mivel a kincstári jelentés sem érkezett még meg, 

így a zárszámadásról csak a májusi ülésen tud majd dönteni a testület.  

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülés módosított napirendjét 3 igen szavazattal egyhangúlag 

az alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

 

1./ Vegyes ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. 

Előadó: Szabó László polgármester  
 

A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:  

 



1./ Vegyes ügyek.  

 

a) Szabó László polgármester : a vegyes ügyekben először a DRV ivóvíz pályázat ügyében 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat meghozatalát.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48./2016. (IV.21.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 

3. melléklet I. 1. pontja szerinti „Lakossági víz és csatornaszolgáltatás 

támogatása” címen pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé a 

2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére. 

A Képviselő-testület meghatalmazza Szabó László polgármestert az állami 

támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges pályázati adatlapok 

aláírására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 Határidő: 2016. április 21.  

 Felelős: polgármester 

 

 

b) Szabó László polgármester : a következő a strandi területrendezés, melyben szintén 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat meghozatalát.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49./2016. (IV.21.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fövenyes 

Strand földhordási és területrendezési feladatainak költségét bruttó 

736.600 Ft  összegben a 2016. évi önkormányzati költségvetés strandi 

kiadásainak  terhére jóváhagyja.   

A képviselő-testület jóváhagyja a szerződéskötést és a szerződés szerinti 

kifizetést.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

c) Szabó László polgármester : a rendőrségi kérelem kapcsán a korábbi éveknek 

megfelelően javasolja a támogatást a határozati javaslat elfogadásával.   

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50./2016. (IV.21.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság részére a 2016. évi önkormányzati költségvetés támogatási 

kiadásai terhére bruttó 76.390 Ft összegű támogatást nyújt egy rendőr kolléga 

jutalmazásához.   

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

megtételére.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

d) Szabó László polgármester : a folyékony hulladék elszállítása kapcsán a tájékoztatót 

olvashatták a képviselők, ezzel kapcsolatban nincsen döntési kötelezettség. 100.000 Ft feletti 

számlák jelenleg nincsenek, viszont a megvásárolt gépjármű kapcsán kéri az utólagos 

jóváhagyást, a határozati javaslat elfogadását.   

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51./2016. (IV.21.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

FJZ-298 forgalmi rendszámú, IVECO 35C13 típusú gépjármű 

megvásárlását a 2016. évi önkormányzati költségvetésének terhére  

2.750.000 Ft összegben.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

   

 

e) Szabó László polgármester : a fizikai dolgozók munkaruha juttatása kapcsán javasolja a 

tavalyi évnek megfelelően a juttatását, kéri a határozati javaslat elfogadását.    

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52./2016. (IV.21.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fizikai 

dolgozók részére bruttó 20.000 Ft / fő munkaruha vásárlási összeget hagy 

jóvá a 2016. évi önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

kifizetésre.    

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   



f) Szabó László polgármester : a strandi füvesítések kapcsán javasolja a határozati javaslat 

elfogadását, úgy hogy 300 kg fűmag megvételére adjanak felhatalmazást, az ára  most 

kedvezményes.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: füvesíteni úgyis kell több helyen is a településen ezért javasolja 

a fűmag vásárlást, bár a strandon a gyepszőnyeget át kellene gondolni, célszerű lenne inkább 

azt vásárolni.  

 

Szabó László polgármester: véleménye szerint a gyepszőnyeg nagyon drága, azzal az egész 

strand nem oldható meg, a strand rendezéséről még további egyeztetéseket kell folytatni a 

végleges döntés meghozatala érdekében.     

 

Más javaslat és vélemény nem lévén a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

53./2016. (IV.21.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a balatonudvari strand 

parkosítási céljára 300 kg fűmag vásárlásra hatalmazza fel a polgármestert, a költséget 

a 2016. évi önkormányzati költségvetés strandi kiadásai terhére jóváhagyja.  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

2./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. 

 

Szabó László polgármester a nyári szezonra történő felkészülés napirendi pontja kapcsán 

javasolja, hogy hirdessék meg az üres álláshelyeket, illetve kerüljön felvételre a két hölgy a 

nyári megnövekedő kertészeti munkák ellátásra érdekében 8 órás foglalkoztatással, valamint a 

galéria üzemeltetésére Kurucz Istvánné 6 órában az elmúlt évek gyakorlata alapján.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

54./2016. (IV.21.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi   

nyári szezonra kertészeti munkára az alábbi dolgozókat kívánja foglalkoztatni:  

Himmer Istvánné (8242 Balatonudvari, Kis u. 4.)  

Kántor Gyuláné (8242 Balatonudvari, Levendula u. 19.)  

Foglalkoztatás a munka törvénykönyve előírásai alapján történik, napi 8 órai 

munkavégzéssel, bérezés minimálbér, foglalkoztatási jogviszony: 2016. május 

2-től 2016. október 31. napjáig.   

Galéria üzemeltető munkakörben Kurucz Istvánné (8242 Balatonudvari, Árpád 

u.23.) lakost kívánja foglalkoztatni 6 órás munkaviszonyban.  

Erzsébet utalványok összege az önkormányzati dolgozókéval megegyező 

összegben történik. 



A foglalkoztatási költségeket az önkormányzat 2016. évi önkormányzati 

költségvetése működési kiadásai terhére biztosítja.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges  

 időtartamra szóló munkaszerződések megkötésére és a további szükséges  

intézkedések megtételére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

Szabó László polgármester : javasolja a nyári programok költségének jóváhagyását is az 

írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

55./2016. (IV.21.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az idei nyári  

rendezvények költségét az alábbiak szerint hagyja jóvá a 2016. évi  

önkormányzati költségvetés rendezvénykiadásainak terhére:  

Csonka András műsor: 244 ezer Ft 

Arató disco 266.700 Ft 

Budapest Bár élő koncert: 1.600 ezer Ft 

Felvidéki Rockszínpad műsora 150.000 Ft  

Színpadfedés I. egyedi: 158.750 Ft  

Színpadfedés II. szezon: 304.800 Ft  

Hang és fénytechnika élő koncert: 254 e Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre és a 

további szükséges intézkedések megtételére, a művelődésszervezőt pedig a 

folyamatos lebonyolításra.  

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Szabó László polgármester a strandi pénzszállításra továbbra is javasolja a megbízását a 

pénzszállító cégnek, erről már volt szó, de konkrét döntés még nem született, javasolja a 

határozati javaslat elfogadását.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

56./2016. (IV.21.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szezonra a két  

települési strand vonatkozásában pénzszállítási szerződés kötését határozza el  

A ZOÉ Security Kft-vel. A szállítás díját 3.600 Ft + áfa / alkalom / 2 strand 

vonatkozásában hagyja jóvá a 2016. évi önkormányzati költségvetés strandi  

kiadásai terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre és a 

további szükséges intézkedések megtételére.  



Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Szabó László polgármester a többi ügyben a következő áprilisi ülésen fognak tárgyalni, az 

időpontot még egyeztetik ennek kapcsán.  

 

 

 

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést              

9.05 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 

 Szabó László    

  polgármester               

 

 

Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen 

lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:  

   

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya  

        aljegyző    

 

Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:  

          

 

Németh Tünde  

         jegyző  

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

                      

 

Rolkó Gábor alpolgármester       Jánosi Attila képviselő  

 ig. távol 

  


