
 
Jegyzőkönyv 

 
 
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 18. 
napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség 
helyiségében.   
 
Jelen vannak:  
 
A képviselő-testület részéről:  
Szabó László polgármester 
Rolkó Gábor alpolgármester  
Békefi Edina képviselő 
Jánosi Attila képviselő 
Tavasz László képviselő 
 
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 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Ezt követően ismertette a 
napirendet, melynek kapcsán elmondta, hogy a vegyes ügyek keretében lennének időközben 
érkezett ügyekben szóbeli előterjesztések, valamint a lakossági vízdíj támogatási pályázat 
ügyét kellene megtárgyalni egy fő napirendi pontban. Zárt ülési kérelem nem érkezett be így, 
zárt ülés tartására nem kerülne sor.  
Kérte a Tisztelt Képviselőket a módosított napirend jóváhagyására.  
 
A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbiak szerint elfogadta:  

 
Napirendi pont: 

 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
2./ A 2015. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási ügy megtárgyalása. 
Előadó: Szabó László polgármester  
 
3./ Vegyes ügyek.  
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 5 igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  
 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Kerkápoly utca 
kétoldali járdafelújítására elkészített pályázat határidőben benyújtásra került, a hiánypótlási 
felhívásnak is eleget tettek már csak a döntésre várnak.  
 
 
2./  A 2015. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási ügy megtárgyalása. 
 
Szabó László polgármester : átadja a szót az aljegyző asszonynak.  
 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az előterjesztés részletesen ismerteti a pályázat anyagát. 
A pályázat 2013 óta önállóan kerül benyújtásra az önkormányzatok által egyedileg és nem 
gesztor közreműködésében. A rövid határidő miatt szükséges a mai testületi ülésen 
határozatban dönteni a pályázat benyújtásáról, melyet a pénzügyi ügyintéző kollégák 
végeznek el az önegm rendszerben.   
 
Szabó László polgármester: javasolja az előterjesztés szerint szükséges határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
112./2015. (VI.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 
3. melléklet I. 1. pontja szerinti „Lakossági víz és csatornaszolgáltatás 
támogatása” címen pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.  
A Képviselő-testület meghatalmazza Szabó László polgármestert az állami 
támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges pályázati adatlapok 
aláírására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  
 Határidő: 2015. július 8. 
 Felelős: polgármester 

 
 
3./ Vegyes ügyek.  
 
A/ Szabó László polgármester : javasolja, hogy haladjanak az előterjesztés alapján sorban. 
Az első Pomikala Zoltán kérelme, javasolja az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.  
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 
 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
113./2015. (VI.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pomikál 
Zoltán (1221 Budapest, Pedellus u. 28.) vállalkozó részére a 
Balatonudvari  strand szezonális nyitvatartási idejében a 2015-ös nyári 
szezonra strandcikk árusítás céljából 20 m2 terület bérbe adását 
határozza el. A területbérleti díjat 2.853,- Ft/ m2 + ÁFA összegben 
állapítja meg a nyári szezonra vonatkozó egyszeri díjkénti befizetéssel.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
területbérleti szerződés megkötésére és a további szükséges 
intézkedések megtételére.  
 Határidő: azonnal   
            Felelős: polgármester 

 
 
B/ Szabó László polgármester :  a 100 e Ft feletti számlák kapcsán javasolja a szükséges 
határozat meghozatalát, azzal, hogy beérkezett még a KITE gázolaj számlája bruttó 174.292 
Ft összegben, valamint a Syl kertészet bruttó 101.762 Ft összegű számlája, melyet szintén kér 
jóváhagyni.   
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

114./2015. (VI.18.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:  
- Pannon Comp Irodatechnikai Kft – pénztárgép szalag, felülvizsgálat stb.  
2015. 06.18. bruttó 128.270 Ft, 
- KITE gázolaj  2015. 06.19. bruttó 174.292 Ft,  
- Syl Kertészet 2015. 06.18. növényvédő szerek, növények, eszközök 

bruttó 101.762 Ft.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 
kifizetésére a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester   
 
Szabó László polgármester : jelzi, hogy a szezonra szükséges megvásárolni az összes wc 
papír, kéztörlő és kézmosó szereket, ennek költsége kb. 500 e Ft. Kéri, hogy hozzon 
határozatot erről is a testület.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  

 
 
 
 
 
 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
115./2015. (VI.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
Szabó László polgármestert a szezonális időszakra szükséges mennyiségű 
strandi tisztasági eszközök beszerzésére, melyek költségét bruttó 500 e Ft 
összegben a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.   

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester   
 
 
C/ Szabó László polgármester :   részletes előterjesztés készült a Gesztenye sori 
csatornázási munkálatok előkészületeiről. Javasolja támogatni a tulajdonosok 
kezdeményezését.  
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116./2015. (VI.18.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a  
Kasuba-Ker Kft. (Balatonudvari 959/1, 959/2, 959/3. 959/4. hrsz.) 
Dr. Nagy Ágnes (Balatonudvari 957/7. hrsz.)  
Fazekas András (Balatonudvari 957/2. hrsz.)  
Gyarmati István (Balatonudvari, 957/4. hrsz.) ingatlantulajdonosok 
csatornázási kérelmét a Balatonudvari Gesztenye sor térségét illetően.  
A beruházás költségét az ingatlantulajdonok fedezik 100% mértékben, 
melyhez az önkormányzati költségvetési forrást nem tud nyújtani, 
azonban a folyamat koordinálásában és támogatásában segítő rész 
vételt biztosít az ingatlantulajdonosoknak.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
megállapodás aláírására és a szükséges önkormányzati alszámla 
megnyitására.   
 Határidő: azonnal   
            Felelős: polgármester 

 
D/ Szabó László polgármester :   az előterjesztés kiegészítés szerinti határozati j avaslat 
elfogadását kéri a nyári dolgozói felvételek kapcsán. Végre sikerült feltölteni a létszámot.  
Az elhangzottakkal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117./2015. (VI.18.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2015. (IV.30.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:    
Balatonudvari strandra pénztárosi munkakörben alkalmazza:  
Kakukk Éva (1196 Budapest, Rákóczi u. 98.) és Bolla Noémi (8242 
Balatonudvari, Levendula u. 9.) dolgozókat.  



Fövenyesi strand: strandi beléptető munkakörben: Borbély Sándor (8242 
Balatonudvari, Nyárfa sor 17.) és Romocso Béla Tibor (8244 Balatonakali, 
Ifjúság u. 9.) dolgozókat.  
Strandi pénztáros munkakörben: Kiss Vivien (8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 
10/a) és Nagy Istvánné (8243 Balatonakali, Pántlika u. 51.) dolgozókat.  
A határozat egyebekben nem változik.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges  
 intézkedések megtételére.   

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
E/ Szabó László polgármester :  a gazdabolt ügye kapcsán javasolja a korábbi határozat 
visszavonását és a bérleti szerződés felmondását is.  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: javasolja, hogy a következő ülésig terjedő rövid pályázat 
legyen kiírva a gazdabolt működtetésére.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatokat hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
118./2015. (VI.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2015. (II.26.) 
számú határozatát visszavonja, egyúttal a 2015-ös évre szóló bérleti szerződést 
szerződés szerint felmondja.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges  
 intézkedések megtételére.   

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
119./2015. (VI.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 
tulajdonát képező Balatonudvari 387/1. hrsz. alatti lakóház és udvar ingatlan 
gazdaboltkénti üzemeltetésére.   

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges  
 intézkedések megtételére.   

Határidő: 2015. július 22.  
Felelős: polgármester 

 
 
I/ Szabó László polgármester :  végezetül a Nyárfa sori aszfaltfelújítási munkálatok kapcsán 
a kivitelező jelezte, hogy a befejezési határidőt módosítását kéri június 26-ára. Javasolja a 
szerződés módosítás jóváhagyását. A műszaki átadásra pedig az utána következő héten  
kerülhetne sor.  
 



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

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
120./2015. (VI.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Strabag Zrt-vel 
megkötött vállalkozói szerződés módosítását a befejezési határidő tekintetében 
2015. június 26. napjában hagyja jóvá. 

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szerződés 
módosítás aláírására és a további szükséges  intézkedések megtételére.   

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést  
18.00 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    
   
 


