
Jegyzőkönyv 
 
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 30. 
napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  
kirendeltségének helyiségében.   
 
Jelen vannak:  
 
A képviselő-testület részéről:  
Szabó László polgármester 
Rolkó Gábor alpolgármester 
Békefi Edina képviselő  
Tavasz László képviselő  
 
Jánosi Attila 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 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Jánosi Attila képviselő késést 
jelzett, de meg fog érkezni. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán a vegyes 
ügyek keretében szeretne szóbeli előterjesztéseket tenni, valamint a zárt ülés keretében 
kerülne sor a Balaton Fishing Kft. bérleti szerződés ügyének megbeszélésére, majd a napirend 
elfogadását kérte a képviselő-testülettől.  
 
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 
szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
2./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló rendelet 
felülvizsgálata.   
Előadó: Szabó László polgármester  
 
3./ A településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának ügye.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
4./ Vegyes ügyek.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
Napirend a zárt ülésre:  
1./ Segélyezési ügyek 
Előadó: Szabó László polgármester  



2./ Balaton Fishing bérleti szerződés ügye.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:  
 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  
 
Szabó László polgármester: kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése?  
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  
 
2./ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló rendelet 
felülvizsgálata.   
 
Szabó László polgármester : a kiküldött anyag részletesen tájékoztatja a testületet, 
elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.  
 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: szeretné hozzátenni, hogy a rendeleti módosítás több 
kérdést is felvetett, mivel jelenleg jogszabályilag igen bonyolult helyzet van a 
hulladékgazdálkodási területen. A rendelet módosítás a Probio Zrt-vel lett egyeztetve, a 
kormányhivatallal ebben a kérdésben egyenlőre nem sikerült beszélni, elképzelhető, hogy erre 
a kérdésre még vissza kell majd térni.  
 
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag, minősített 
többséggel az alábbi rendeletét alkotta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2016. (VII.18.) önkormányzati rendelete 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 

10/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

A rendelet aláírt példánya és a kötelező indoklás a hatásvizsgálattal együtt jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.  
 
 
3./ A településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának ügye.  
 
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a tervező úrral sikerült az átfogó rendezési tervi 
módosítás kérdésében egyeztetni, megküldte az árajánlatát, melyet elfogadásra javasol a 
Tisztelt Képviselőknek az írásbeli előterjesztés szerint.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
88./2016. (VI.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari község 
településrendezési eszközeinek átfogó felülvizsgálata és a településfejlesztési 



koncepció módosításának tervezői költségét 5.120.000 Ft + áfa összegben hagyja 
jóvá az aktuális éves költségvetései terhére.   
A képviselő-testület a tervezői feladatok ellátásával a Város-teampannon Kft-t 
bízza meg (1053 Budapest, Veres Pálné u. 7.) Koszorú Lajos vezető tervező. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a tervezői 
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester   

 
Szabó László polgármester : ismerteti továbbá, hogy az előzetes egyeztetések alapján az 
adósságkonszolidációban nem részesült települések idei évi támogatása kapcsán a rendezési 
terv átfogó felülvizsgálatának költsége kerülne be a támogatási igénybe. Ennek kapcsán 
javasolja az írásbeli határozati javaslat elfogadását is.   
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89./2016. (VI.30.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet II.8. pont szerint Az adósságkonszolidációban nem részesült 
települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására az alábbi alcélon:  
e) településrendezési tervek készítése.  
A településrendezési terv készítés költsége 5.120.000 Ft + áfa.  
A pályázat kapcsán az önkormányzat áfa levonási joggal nem rendelkezik, a 
bruttó 6.5 millió forint támogatás elnyerésére pályázik.  
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy a pályázat kapcsán az 5.120.000 Ft + áfa 
összeget meghaladó valamennyi költséget saját forrásból biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges dokumentáció aláírására és a pályázat benyújtására.   

Határidő: 2016. augusztus 31.  
 Felelős: polgármester   
 
 
4./ Vegyes ügyek.  
 
a) Szabó László polgármester : beszéltek már az anyósfesztiválról, mint támogatandó új 
lehetőségről, ennek kapcsán javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
90./2016. (VI.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. nyári 
szezonzáró rendezvényének keretében csatlakozó partnerként helyet biztosít 
az Anyósfesztivál rendezvény települési megrendezéséhez.  



A képviselő-testület a befogadó nyilatkozat megküldését jóváhagyja és 
felhatalmazza Szabó László polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére.  

Határidő: folyamatos  
 Felelős: polgármester   
 
b) Szabó László polgármester : Pomikál Zoltán bérleti szerződése kapcsán szintén javasolja 
a határozati javaslat elfogadását.   
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91./2016. (VI.30.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pomikál 
Zoltán részére a Balatonudvari strand szezonális nyitvatartási idejében 
a 2016-os nyári szezonra strandcikk árusítás céljából 36 m2 terület 
bérbe adását határozza el.  
A területbérleti díj összegét 2.853 Ft / m2 + áfa összegben hagyja jóvá.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
területbérleti szerződés megkötésére és a további szükséges 
intézkedések megtételére.  
 Határidő: azonnal  

                              Felelős: polgármester 
 
c) Szabó László polgármester : a következő a nyári diákmunkások foglalkoztatása, javasolja 
az általános szövegezésű határozat meghozatalát.    
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
92./2016. (VI.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári 
strandi animáció és a fövenyesi strand jegykezelői állásainak 
betöltésére az NGM koordinálásában meghirdetett „Nyári diákmunka” 
munkaerő-piaci program keretein belül kíván diákokat foglalkoztatni.   
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
szükséges szerződések folyamatos megkötésére, továbbá 
felhatalmazza Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervezőt a 
szükséges szervezési feladatok lebonyolítására és a program 
koordinálásával kapcsolatos intézkedések folyamatos megtételére.  
 Határidő: azonnal  

                              Felelős: polgármester 
 
d) Szabó László polgármester : a fizikoterápiás ellátás kapcsán szintén javasolja a határozati 
javaslat elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy a hátralék kifizetésére kerüljön sor.     
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta:  
 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
93./2016. (VI.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi 
támogatását adja a fizikoterápiás szolgáltatás Balatonakali-
Balatonudvari-Örvényes-Aszófő települések közös ellátásában történő 
megvalósításához.  
Az ellátás finanszírozása mindenkori garantált bérminimum és 
járulékai alapján történő nyújtásához hozzájárul, a településre eső éves 
20% támogatási összeget elfogadja.  
A képviselő-testület a megállapodás tervezet végleges szövegének 
ismeretében dönt annak elfogadásáról, kéri Balatonakali község 
Önkormányzatát a megállapodás tervezet elkészítésére és a szükséges 
feladatok koordinálására.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
fennálló hátralék kifizetésére.  
 Határidő: folyamatos, hátralék kifizetésére azonnal  

                              Felelős: polgármester 
 
 
8.45 órakor megérkezett ifj. Jánosi Attila képviselő, Szabó László polgármester ismételten 
megállapította a képviselő-testület határozatképességét 5 fő képviselő jelenlétével, majd 
folytatta a napirend tárgyalását.  
 
 
e) Szabó László polgármester : a Rákóczi Szövetség kérelme kapcsán kéri a képviselők 
javaslatait.  
 
Tavasz László képviselő: most nem javasol támogatást ilyen célra.  
     
A támogatás elutasításával a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett.   
 
f) Szabó László polgármester : az udvari strandi büfések kérelméhez annyit szeretne 
hozzátenni, hogy nem ért egyet vele, véleménye szerint okafogyottá vált már, annál is inkább, 
mivel a strandi nyitás is egy héttel későbbre került. Jogi lehetőségét sem látja igazán, lévén 
földhasználati szerződések vannak többségben megkötve, illetve a többiekkel szemben sem 
lenne méltányos a kérelem támogatása.   
 
Tavasz László képviselő: véleménye szerint nem is volt előszezon a rossz időjárás miatt, 
viszont a strandon a nagyobb követ összeszedését javasolja.  
 
Ifj. Jánosi Attila képviselő: vélemény, hogy a füvesítés még nem olyan jó minőségű, de 
azért használható a strand.  
 
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal nem támogatta a büfések 
kérelmét.  
 
g) Szabó László polgármester : a Leshegyi dülő kapcsán felolvassa a határozati javaslatot, 
melynek elfogadását kéri annak érdekében, hogy oda állandó lakosként be tudjanak a 
kérelmezők jelentkezni.  
 



A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
94./2016. (VI.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
  Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy a Balatonudvari „Leshegy” területe a Balatonudvari külterület 
1201. hrsz-tól kezdődő és 1209. hrsz-ig terjedő területeket foglalja  
magába. A Leshegy dülő közterületi elnevezés SZL rendszerben történő 
feltüntetéséhez lakcím bejelentkezés céljából hozzájárul.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további  
szükséges intézkedések megtételére.  
 Határidő: folyamatos 
 Felelős polgármester  

   
 h) Szabó László polgármester : a strandi dolgozói felvétel kapcsán is szükség van egy 
határozat meghozatalára az udvari strandon megvan a másik pénztáros is, illetve a fövenyesi 
strandon két diák kerülne a jegykezelői állásra felvételre június hónapra.   
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
95./2016. (VI.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016-os nyári 
szezonra strandi dolgozói munkára az alábbi munkavállalók foglalkoztatását 
határozza el:   
Strandi pénztáros munkakörben: Germanné Kemény Ildikót (8200 Veszprém, 
Erdősáv u. 18.)  
Foglalkoztatás a munka törvénykönyve előírásai alapján, napi 8 órai 
munkavégzéssel, bérezés minimálbér, foglalkoztatási jogviszony időtartama: a  
strandi pénztáros esetében 2016. június 16-tól 2016. augusztus 28-ig, a 
jegykezelők esetében 2016. július 1-től 2016. július 31-ig.  
Étkezési jegy juttatást Erzsébet utalványban 11.900 Ft / fő / hó összegben 
biztosítja a képviselő-testület.  
Fövenyesi strandi jegykezelői munkakörben: Dittmann Bence és Georgi Eszter 
diákokat 6 órában, 2016. július 4-től július 31-ig foglalkoztatja.  
A foglalkoztatási költségeket az önkormányzat 2016. évi önkormányzati 
költségvetésében biztosítja.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges  
 időtartamra szóló munkaszerződések megkötésére és a további szükséges 
intézkedések megtételére.   

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
 



i) Szabó László polgármester : Nagy Attila bérleménye kapcsán ismerteti, hogy benyújtásra 
került részükről az építéshatósághoz a felépítmény átépítésének tervi dokumentációja. Mivel 
bérleti szerződést kell vele kötni, így áthidaló javaslatként felveti, hogy úgy kössenek vele 
szerződést, hogy 2017. április 30-ig építse át az épületet, ellenkező esetben a jövő nyárra nem 
köt vele bérleti szerződést az önkormányzat.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
96./2016. (VI.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Balatonudvari 720/6. hrsz-ú strandon lévő Vén Kalóz Pizzéria 
vonatkozásában Nagy Attila (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 157/B) 
bérlővel a 2016. évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el. 
A bérleti díjat a 2015. évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg 
a képviselő-testület. A bérleti szerződésben kikötésre kerül, hogy 2017. 
április 30-ig köteles az épületet átépíteni.   
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések aláírására.    
            Határidő: azonnal  

             Felelős: polgármester   
 
j) Szabó László polgármester :  a fövenyesi büfé hely pályázata kapcsán Békefi Edina 
képviselő szeretne javaslatot tenni.  
 
Békefi Edina képviselő: javasolja, hogy ismételten kerüljön kiírásra a pályázat, határidőnek 
javasolja a szeptember 20-át.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
97./2016. (VI.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
720/6. hrsz-ú fövenyesi strandon található 137 m2 alapterületű területre 
földhasználati jog alapítására szóló pályázatot ír ki – a földhasználati jog 
keretében a területre vendéglátó egység építhető és üzemeltethető -, melynek 
tervezetét a képviselő-testület megismerte és jóváhagyólag elfogadja.  
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázati hirdetés feladására a 
települési honlapon és a helyben szokásos módon, valamint a Veszprém Megyei 
Naplóban.  

Határidő: hirdetésre azonnal, pályázati határidő: 2016. szeptember 20.  
du. 16.00 óra 

            Felelős: polgármester 
 
 
 



k) Szabó László polgármester :  végezetül szeretné ismertetni, hogy magánkezdeményezés 
alapján szervezés alatt van egy Edvin Marton koncert augusztus 13-ára.  
Továbbá szeretné kérni a testületet, hogy a polgármesteri illetmény kapcsán az idei évre is 
hozzák meg a tavalyi évben meghozott határozatot. Szégyenteljesnek gondolja, hogy a nyári 
diákmunkás is többet keres, mint a polgármester. Az ügyben időközben született egy bírósági 
döntés, melyben a polgármester megnyert a pert az illetmény megemelése ügyében a 
kormányhivatallal szemben.  
 
Tavasz László képviselő: tartózkodni kíván a szavazás során.  
 
Az elhangzottak után a képviselő-testület 3 igen szavazattal, Tavasz László képviselő és 
Szabó László polgármester tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
98./2016. (VI.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kttv. 225/H § (1) 
és (2) bekezdései alapján Szabó László polgármester részére a 2016. évre hat 
havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 
A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése és a 224.§ (4) bekezdése alapján a 
polgármester illetményét havi bruttó 194.448 Ft összegben, költségtérítését az 
illetménye 15%-ában, 29.167 Ft / hó összegben állapítja meg 2016. január 1-
től 2016. december 31. napjáig. 
A kiadásokat a képviselő-testület a 2016. évi önkormányzati költségvetés 
működési kiadásainak terhére biztosítja.  
 Határidő: azonnal ill. folyamatos 
 Felelős: alpolgármester  

 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést  
11.30 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   
  


