
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17. 

napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Rolkó Gábor alpolgármester 

Jánosi Attila képviselő 

Tavasz László képviselő 

Békefi Edina képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    

Kéri Katalin települési főépítész 3. napirendi ponthoz 

 

Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  

Németh Tünde jegyző  

 

Résztvevő állampolgárok száma:  1 fő   

 

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

képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Békefi Edina képviselő hölgy 

késést jelzett munkahelyi elfoglaltsága miatt. Ezt követően ismertette a napirendet, és kérte a 

Tisztelt Képviselőket a napirend jóváhagyására.  

 

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 Balatonfüredi Többcélú Társulás Megállapodásának módosítási ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ A falugazda, a művelődésszervező és a települési főépítész éves beszámolója.  

Előadó: Szabó László polgármester  

Meghívottak: Jánosi Attila falugazda, Siposné S. Mária művelődésszervező, Kéri Katalin t. 

főép. 

 

4./ Balatonudvari strand medertiszítási ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 



5./ A 2016.évi képviselő-testületi ülések munkatervének megtárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

6./ Vegyes ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

Napirend a zárt ülésre:  

1./ Segélyezési ügyek.  

 

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 Balatonfüredi Többcélú Társulás Megállapodásának módosítási ügye.  

 

Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés érthető, a feladatellátásba nem volt 

eddig sem túl sok beleszólása a testületnek, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag  

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

168./2015. (XII.17.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – a Társulási Tanács 2015. 

november 30-i ülésén jóváhagyott - Balatonfüredi Többcélú Társulás „Társulási 

Megállapodás módosítása” okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes szerkezetű 

„Társulási Megállapodást” elfogadja.  

Balatonudvari Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi Többcélú Társulás 

„Társulási Megállapodás módosítása” okiratot, valamint az ez alapján elkészített egységes 

szerkezetű „Társulási Megállapodás” aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

Felelős: Szabó László  polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

3./ A falugazda, a művelődésszervező és a települési főépítész éves beszámolója.  

 

Szabó László polgármester : köszönti a meghívottakat, mindhárom írásos beszámolót 

megkapták a képviselők, javasolja a falugazda beszámolójával kezdeni.   

 

Jánosi Attila falugazda: az írásbeli beszámolóhoz nem tud különösebbet hozzátenni.  

 

Siposné S. Mária művelődésszervező: köszöni szépen a fizikai dolgozóknak az egész éves 

együttműködést az egész éves rendezvények lebonyolításában.  



 

Szabó László polgármester: véleménye szerint egy nagyon jó évet sikerül lezárni az idén, és 

ebben a fizikai dolgozók munkája is nagyon nagymértékben benne van. A szezon sikeres volt, 

kisebb problémákkal, de szépen lebonyolódott. Köszöni a munkájukat és a részvételt, majd 

átadta a szót a művelődésszervező hölgynek.  

 

Siposné S. Mária művelődésszervező: minden fontos dolgot igyekezett leírni a 

beszámolójában. A programokat nem elemezte ki, volt sikeres és kevésbé jó program, 

szívesen válaszol a kérdésekre.  

 

Szabó László polgármester: köszöni a korrekt beszámolót, véleménye szerint egyre jobbak 

és sikeresebbek a települési rendezvények. Ez az év jó volt, lehet rá alapozni a következő évet 

is. Pénzügyileg is elegendő volt a keret az éves rendezvényekre.  

 

Tavasz László képviselő: kérdezi, hogy állnak az elszámolással? Szeretné majd megnézni a 

részletes elszámolást.  

 

Siposné S. Mária művelődésszervező: nagyságrendileg elköltésre került a 6 millió forint, 

még van a keretből fél millió forint.  Pontos elszámolás az évzárással fog készülni.  

 

Tavasz László képviselő: kérdezi hogyan állnak a pályázatokkal?  

 

Siposné S. Mária művelődésszervező: egy pályázat került benyújtásra, bízik benne, hogy 

sikeres lesz. Ebben több, szükséges eszközre pályáznak, mely a művelődésszervezői 

munkához és a rendezvények lebonyolításához fog segítséget nyújtani. A testvértelepüléssel 

közös lebonyolítású értéktárral kapcsolatos pályázatról van konkrétan szó, novemberben 

került benyújtásra és 2.300 ezer forintot pályáztak meg a célra.  

A jövő év Szent Márton év lesz, így az NKA-hoz lenne egy lehetőség pályázat benyújtására. 

Ám ez egy nagy fesztivál pályázat, melyhez komoly anyagot kell összeállítani, a határidő is 

szűkös, január 28. A legkisebb összeg, amire pályázni lehet az 5 millió forint és 20% önerőt 

kell hozzá tenni. Ez utóbbi lehet bérlet, egyéb bevétel is, mivel a pályázat feltétele, hogy 

bevételt is produkáljanak. A bencések partnerek lennének ehhez a pályázathoz, de ettől 

függetlenül ők fognak egy zarándoklatot ide hozni jövő évben. A pályázat kapcsán egy 

egyedi, különleges rendezvényt lehetne megvalósítani, de ezt nagyon át kell gondolni, hogy 

be tud-e egy ilyen pályázatot vállalni a település.  

 

Szabó László polgármester: szintén elmondja, hogy az Adalbert Atyával beszéltek erről, azt 

javasolja, hogy az ő általuk szervezett rendezvényen mindenképpen vegyen részt a település. 

Ez július 24-én lenne. Esetleg lehetne egy kisebb vallási rendezvény megtartását 

összekapcsolni egy esti rendezvénnyel.  

 

Siposné S. Mária művelődésszervező: előzetesen javaslatot vár a nagyfellépő személyére, 

mivel az előzetes információk beszerzése is idő és a fellépő lefoglalása jó előre kell, hogy 

megtörténjen.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: szerint ne vessék el rögtön a dolgot, gondolják át a pályázat 

lehetőségét és január elején térjenek vissza a kérdésre.  

 

Szabó László polgármester: javasolja, hogy vegyenek egy telefont a művelődésszervező 

hölgy részére hivatali használatra.  

 



Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: véleménye szerint a testületnek nagyobb 

ráhatást kellene fordítani arra, hogy a szezonnyitó- és záró rendezvényeken nagyobb legyen a 

csapatok részvétele.  

 

Szabó László polgármester: úgy gondolja, hogy a megye legnagyobb létszámú főzőversenye 

Balatonudvariban van még így is, és nem elhanyagolható az a tény sem, hogy számos 

környékbeli program párhuzamosan zajlik szinte egész nyáron. De természetesen megnézik a 

lehetőségeket jövőre.  

 

Szabó László polgármester: köszöni a beszámolót, és átadja a szót a főépítész asszonynak.  

 

Kéri Katalin települési főépítész: ez volt az első olyan év, amikor nagyon sok apró ügyet 

kellett elintézni, melyek nagy része a bejelentési eljárások voltak, illetve a pályázatokkal 

kapcsolatos munkák. Szeretné megemlíteni, hogy a jövő évtől alapvető változások várhatóak 

az építésügyben, melyről reményei szerint év elején, amint a jogszabályok megjelennek, 

tájékoztatni tudja majd a képviselő-testületet.  

 

Szabó László polgármester: köszöni a beszámolót, javasolja az elhangzottakat jóváhagyni.  

 

A képviselő-testület az elhangzott beszámolókat 4 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta.  

 

 

4./ Balatonudvari strand medertisztítási ügye.  

 

Szabó László polgármester : ez az ügyet már többször átbeszélték. Annyit szeretne még 

hozzátenni, hogy egy műszaki ellenőrt bízzon meg a testület a munkálatok kapcsán. 

Egyetértés esetén javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag  

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

169./2015. (XII.17.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari strand 

(560/3.hrsz.) mederterületének tisztítási munkálatainak elvégzésére meghívásos 

pályázatot ír ki, melyre az alábbi cégektől kér be ajánlatot:  

AQUA PONOR PLUSZ Kft. (Smeller Győző ügyv., 1036 Budapest, Szinyei M. u. 

10.) 

OKTAÉDER Kft. ( Oltványi József ügyv., 6753 Szeged Dobi I. u. 26.) 

BÉTA-Q Kft. (Bartos József ügyv., 2457 Adony, Dózsa Gy. u. 5.) 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. január 5. (kedd) délután 16.00 óra, a 

pályázatok bontása 2016. január 7-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen történik.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 

kiírására és a szükséges intézkedések megtételére.   

  Határidő: pályázat kiírására azonnal 

  Felelős: polgármester  

 

 

 



5./ A 2016.évi képviselő-testületi ülések munkatervének megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztést megkapták a képviselők. A 

közmeghallgatás időpontjának május 14-ét javasolja. Amennyiben más javaslat nincs, 

javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

170./2015. (XII.17.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a határozat  

mellékletét képező 2016. évi munkatervét jóváhagyja.  

 Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

 megtételére.  

  Határidő: folyamatos  

  Felelős: polgármester 

 

 

6./ Vegyes ügyek.  

 

Szabó László polgármester: először szóbeli előterjesztést javasol és átadja a szót a főépítész 

asszonynak.  

 

Kéri Katalin települési főépítész: elkészült a Kerkápoly utca járdafelújításának pályázata 

kapcsán a geodéziai bemérés és a tervi dokumentáció, melyet részletesen ismertetni szeretne 

most a képviselő-testületnek. Ismerteti és térképen bemutatja a műszaki tartalmat.  

 

 

18.50 órakor megérkezett Békefi Edina képviselő. Szabó László polgármester ismételten 

megállapította a képviselő-testület határozatképességét 5 fő képviselő jelenlétével.  

 

 

 

A/ Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztés szerint haladva először javasolja 

dolgozók képzés költségének kifizetését. Javasolja, hogy 3 éves tanulmányi szerződés 

kötésére kerüljön sor. 

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

171./2015. (XII.17.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jánosi Attila és 

Bekő János önkormányzati dolgozók földmunka rakodó és szállítógép 

kezelői OKJ továbbképzési tanulmányi beiskolázási költségét bruttó 240 e 

Ft összegben a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére 

jóváhagyja.  



A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szolgáltatási szerződés aláírására és a dolgozókkal történő tanulmányi 

szerződés megkötésére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 

B/ Szabó László polgármester : következő a személyi ellenőrzés eredményeként javasolt 

határozati javaslat elfogadása. Szeretné megjegyezni, hogy amennyiben nem történik 

kormányzati rendezés, úgy a jövő évben is szeretné majd a lehetőséget fenntartani a 

módosításra.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

172./2015. (XII.17.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal 2015. évi közszolgálati ellenőrzése kapcsán tett 

megállapításokat megismerte, és az abban foglaltak alapján az alábbi 

intézkedést teszi:  

A képviselő-testület Szabó László polgármester illetményét felülvizsgálva 

úgy határoz, hogy a polgármesteri illetményt 2016. január 1. napjával az 

Mötv. 71.§-ában foglaltak szerint állapítja meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza Németh Tünde jegyzőt és dr. Panyi 

Szilvia Orsolya aljegyzőt a Kormányhivatal tájékoztatására és a további 

szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2016. január 5.  

Felelős: jegyző és aljegyző   

 

 

C./ Szabó László polgármester: a Slide Sc – új nevén SCH Multisport KFt. kérelmet 

nyújtott be a jövő évi versenynaptáruk egyeztetése érdekében. Kérelmünk az 

előterjesztés mellékleteként olvasható.  

Javasolja, hogy a települési rendezvénynaptár jövő évi ismeretében szülessen ebben a 

kérdésben döntés, most még korai az időpontban dönteni.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elnapolta a 

kérelemről döntést.  

 

 

Szabó László polgármester : végezetül megköszönte a képviselőknek az egész éves munkát, 

mindenkinek Áldott Karácsonyt és Sikeres Boldog Új Évet kívánt.  

 

 

 

 

 

 

 



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

20.15 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    

   


