
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26. 

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    

Varjas Margit pénzügyi ügyintéző 

Csizmazia Noémi pénzügyi ügyintéző  

Kéri Katalin települési főépítész 

 

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, majd ismertette a napirendet, 

melynek kapcsán kéri, hogy az 5. napirendi pontot vegyék a 2.-nak, mivel a holnapi nap 

folyamán már be is kell juttatni a megállapodásokat a járáshoz, és szükség van a 

határozatszámra. Tovább jelzi, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztéseket 

szeretne még tenni időközben érkezett sürgős ügyekben.  

Kérte a Tisztelt Képviselőket a kiküldött meghívó szerinti napirend jóváhagyására.  

 

A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 

szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat módosítása.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása II. fordulóban.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 



4./ A  szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata.  

 

5./ Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

5./ Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos új szabályokról, valamint a 

polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. 

 

6./ Jegyzői tájékoztató a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről.  

Előadó: dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző  

 

7./ Települési vízkárelhárítási terv készítésének megtárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

8./ A Nyárfa sor aszfalt felújításának ügye (vis maior és BM támogatás pályázatok).  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

9./ Vegyes ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

Napirend a zárt ülésre:  

1./ Segélyezési 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: ismerteti, hogy minden soros ülésen megtörténik ez a 

beszámoló, 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.  

 

 

2./ Megállapodás települési ügysegédi feladatok ellátására. 

 

Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az új Balatonfüredi Járási Hivatalvezető 

megkereste az önkormányzatokat, és tekintettel arra, hogy új feladatok kerültek át a járáshoz 

március 1.napjától, felállításra kerül a települési ügysegédi rendszer. Az előterjesztés 

tartalmazza a részleteket és a megállapodás tervezetét is, javasolja a határozati javaslat 

elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési ügysegédi rendszer 

felállítása érdekében Megállapodás megkötését határozza el a Balatonfüredi Járási Hivatallal.  

A képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonudvari Kirendeltségének 

hivatalos helyiségében a járási települési ügysegéd részére megállapodás alapján 

térítésmentesen biztosít íróasztal, szék, nyomtatási, fénymásolási, telefonhasználati és internet 

használati lehetőséget.  

A képviselő-testület  felhatalmazza Szabó László polgármestert a megállapodás aláírására és a 

további szükséges intézkedések megtételére.  

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: polgármester  

 

 

3./ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat módosítása.   

 

Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az előterjesztés kiküldésre került, átadja a szót 

Varjas Margit pénzügyi ügyintézőnek.  

 

Varjas Margit pénzügyi ügyintéző: tájékoztatja a testületet, hogy a beszámoló készítése 

előtt mindig az előirányzat módosítás biztosítja a teljesítéssel történő megfelelőséget. A 

rendszer most sokkal szélesebb körű lett. Előirányzat módosításra már sor került tavaly 

novemberben, ezért csak kisebb tételt érint a mostani módosítás. Igyekszik válaszolni a 

kérdésekre.  

 

Kérdés nem lévén, Szabó László polgármester szavazásra tette fel az előirányzat módosító 

rendelet-tervezetet, melynek kapcsán a képviselő-testület testület 5 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg: 
 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1./2015. (III.13. ) önkormányzati rendelete 

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről  

szóló 3/2014. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

az előirányzatokra vonatkozóan 2014. december 31-ig 

 

A rendelet a hatásvizsgálatot tartalmazó előterjesztéssel és indoklással együtt jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

4./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása II. fordulóban.   

 

Szabó László polgármester : a költségvetési rendelet kapcsán az előző éveknek megfelelően 

először a stabilitási határozatot kellene jóváhagynia a testületnek. Az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását kéri a Tisztelet Képviselőktől.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A §-ában 

foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja 

meg: 

- Saját bevételek összege: 

        2015.     54.050eFt 

        2016.     54.900eFt 

        2017.     55.400eFt 

        2018.     56.400eFt 

- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek:  

        2015.                  0 Ft 

        2016.                  0 Ft 

        2017.                  0 Ft  

        2018.                  0 Ft 

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel Magyarország  

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (5) bekezdésében  

foglalt alábbi követelménynek: 

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes 

fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik 

évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.” 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester, pénzügy 

   1. táblázat 

adatok eFt-ban 

 

 

 

2. táblázat 

adatok eFt-ban 

 

Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 

Helyi adók 53.600 54.500 55.000 56.000 

Önk. Vagyon és vagyoni 

értékű jog értékesíté-

séből származó bevétel 

    

Osztalék, koncessziós díj 

és hozambevétel 

    

Tárgyi eszköz értékesítés     

Bírság, pótlék, díjbevétel 450 400 400 400 

Összesen: 54.050 54.900 55.400 56.400 

 

 

 

 

 

 

Kötelezettség 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 

Felh. Hitel tőke 0 0 0 0 

Összesen: 0 0 0 0 



3. táblázat 

adatok eFt-ban 

 

Megnevezés 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 

Saját bevétel 50 %-a 27.025 27.450 27.700 28.200 

Adósságot keletkeztető 

ügyletből származó fize-

tési kötelezettség 

0 0 0 0 

Saját bevétel 50 %-a és az 

adósságot keletkeztető 

ügyletből származó fize-

tési kötelezettségek kü-

lönbsége 27.025 27.450 27.700 28.200 

 

Szabó László polgármester: ezt követően kérte térjenek át a költségvetés tárgyalására.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: kérdezi, hogy az előzetes egyeztetéseknek megfelelően 

beépítésre került-e a fizikai állomány béremelése a költségvetésbe?  

 

Szabó László polgármester: ismerteti, hogy igen, 12 hónappal lett számolva, a jutalom nem 

került tervezésre az idén, valamint a strandi három fő nyári takarító személy is kiváltásra 

került a takarító szolgálattal. Úgy gondolja továbbá, hogy most van itt az ideje beszélni arról, 

a bérezések kapcsán, hogy a jelentős mértékben lecsökkentett polgármesteri illetmény 

kerüljön kiegészítésre. Ennek jogi módja a jogszabály szerinti 6 havi jutalom megállapítása, 

továbbá lehet költség elszámolási keretet is biztosítani és az illetmény növelésére is lehetőség 

van a külön előkészült kimutatás szerint. El kell mondja, hogy ezt a bérmegállapítást sértőnek 

és megalázónak tartja kistelepülési polgármesterként. Amennyiben az illetménynövelése 

mellett döntene a testület, úgy nem lenne szükség külön költségtérítés elszámolására. Ez 

egyszerűbb, egyértelműbb módja a pénzügyi elszámolásnak az önkormányzat és az ő számára 

is. Pénzügyileg a korábbi ciklusban kapott költségtérítésének mértéke alatt maradna még a 

növekménnyel együtt is a kapott összeg, és a korábbi bérétől még így is jóval alatta marad 

majd az új bére. Megjegyzi továbbá, hogy a képviselők tiszteletdíja is maradt a korábbinak 

megfelelő összegű, csak a polgármester bérét csökkentették le a jogalkotók.  

 

Ifj. Jánosi Attila és Békefi Edina képviselők: támogatják a hat havi jutalmat a jogszabály 

szerint és az illetménynövelését is a kimutatás szerint.   

 

Szabó László polgármester: köszöni a képviselők támogató hozzáállását, kéri a kimutatás 

szerinti határozati javaslat elfogadását, melynek kapcsán tartózkodni kíván a szavazástól.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal Szabó László polgármester 

tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kttv. 225/H § (1) 

és (2) bekezdései alapján Szabó László polgármester részére a 2014. év 

időarányos részére, valamint a 2015-ös 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 2014. október 

13. napjától.  

A kiadásokat a képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés 

tartaléka terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a polgármester illetményével 

kapcsolatos feladatok elvégzésére. 

 Határidő: azonnal 

 Felelős: alpolgármester  

 

Tavasz László képviselő: folytatva a költségvetés tárgyalását, a rendelet tervezetben a 34. 

§(3) bekezdésében javasolja, hogy a polgármester helyett a testület hatáskörébe kerüljön a 

törlési lehetőség. Szeretné kérni azt is, hogy a továbbiakban a képviselő-testület 

folyamatosan legyen tájékoztatva a testületi üléseken az aktuális számlaforgalomról is.  

 

Szabó László polgármester: úgy gondolja, hogy a kéréseknek nincsen akadálya, tájékoztatni 

fogja a képviselőket ennek megfelelően. Még egy kérés érkezett a költségvetés kapcsán, Kéri 

Katalin települési főépítész megbízási díjával kapcsolatban kéri, hogy havi bruttó 10.000 Ft-

al növelje meg azt a képviselő-testület.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kéri Katalin 

települési főépítész havi díját a 2015-ös év vonatkozásában havi bruttó 10.000 

Ft összeggel megnöveli a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka 

terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói 

szerződés módosítására és a kifizetésekre.   

 Határidő: azonnal 

 Felelős: alpolgármester  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a költségvetés kapcsán változatlanul kéri, hogy a 

polgármesteri hatáskör 200 ezer forintban kerüljön megállapításra.  

 

Tavasz László képviselő: 100.000 Ft-ot javasol.  

 

Szabó László polgármester: összefoglalva a költségvetési rendelethez módosító javaslat a 

34. § (3) bekezdéséhez érkezett, illetve a 34.§ (2) bekezdése érintett a 100.000 Ft kérdésében. 

Kérdezi, hogy ezeket a módosító javaslatokat elfogadja-e a képviselő-testület?  

 

Az elhangzott módosító indítványokat a rendelet-tervezet 34.§ (2) és (3) bekezdései 

vonatkozásában a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta.  

 

Szabó László polgármester: végezetül kérte a testületet az elfogadott módosítási javaslatok 

és új kiadási tételek beépítésével fogadja el a 2015. évi önkormányzati költségvetési 

rendeletét.  

 

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

rendeletét alkotta meg: 



 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

2./2015. (III.13. ) önkormányzati rendelete 

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről  

 

A rendelet a hatásvizsgálatot tartalmazó előterjesztéssel és indoklással együtt jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

5./ A Nyárfa sor aszfalt felújításának ügye (vis maior és BM támogatás pályázatok).  

 

Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a Nyárfa sori pályázat kapcsán már több 

előzetes egyeztetés is volt. Készült egy írásbeli előterjesztés, mely az időigényessége okán 

csak most került kiadásra. Több kérdést is érint ez a fejlesztés, melyet nagyon körültekintően 

kell végrehajtani a finanszírozhatóság érdekében.  Összességében 14.7 millió forint körül van 

az a nettó összeg, mellyel még nem éri el a fejlesztés a közbeszerzési értékhatárt. A vis maior 

pályázathoz hozzá kell még tenni a 10% önkormányzati önrészt. Javasolja a BM támogatás 

összegét is erre a célra átirányozni, illetve még ezeken felül is szükség lesz önkormányzati 

forrás hozzátételére.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: javasolja, hogy mindenképpen több árajánlatot kérjenek be a 

kivitelezésre.  

 

Szabó László polgármester: természetesen, több árajánlatot fognak bekérni.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: összefoglalásképpen javasolja, hogy készüljön el a végleges 

tételkiírás úgy, hogy a 966/16-tól a 966/36. hrsz-ig kerüljön aszfalt az utcára teljes egészében, 

a kapubejárók ingatlanonként egy darab legyen térkövezve, készüljenek el az árkok is, a 

fennmaradó részeken pedig, illetve ott, ahol egy ingatlanhoz két bejáró van ott csak 

helyreállítás legyen az átereszek cseréje mellett. A tételkiírás alapján kerüljön kiírásra a 

kivitelezői pályáztatás.  

 

Szabó László polgármester: elfogadhatónak tartja a javaslatot, így egyszerűsített 

meghívásos pályázatot kell csak kiírni a kivitelezésre, ez egyszerűbb, mint a közbeszerzés. Az 

írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatok jóváhagyását kéri végezetül a képviselő-

testülettől az alábbiak szerint: tehát a BM támogatás esetében célfeladat módosítást kell kérni 

a 6.5 millió forint átcsoportosítás érdekében. A tsz területek vonatkozásában az adásvételi 

szerződések tervezetét olvashatták a képviselők. A kivitelezéshez egy műszaki ellenőr 

megbízására mindenképpen szükség van, mivel így nem kerül sor a közbeszerzésre, erre az 

Ádám László úr megadta az árajánlatát. A határozati javaslatból a közbeszerzésre vonatkozó 

részt ezért törölni kell. Végezetül az utca felmérésére is szükség van, erre is érkezett be 

árajánlat a földmérőktől 80.000 Ft + áfa összegben.  

 

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

határozatokat hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 197128 

azonosító számú támogatási szerződés módosítását kezdeményezi a 

Belügyminisztérium felé.  



Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 

részére 2014. évben nyújtott 6.5 millió forintos BM támogatás kapcsán a 

képviselő-testület a célfeladat módosítását kéri az alábbiak szerint:  

- támogatási szerződés szerinti eredeti célfeladat volt: Balatonudvari 380. 

hrsz. kultúrház korszerűsítése.  

- új célfeladat: Balatonudvari 969/2., 968/2., 967/2. és 965/7. hrsz-ú területek 

10/2014. (II.19.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti a) a település 

belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, b) 

vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a támogatási 

szerződés módosításának kezdeményezésére.  

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonudvari 810/2, 962/1, 967/2, 968/2, 969/2, 965/7 hrsz-ú területek 

megvásárlását határozza el a Sédvölgy Mezőgazdasági Termelőszövetkezettől 

(8242 Balatonudvari, Árpád u. 1.).   

A vételárat 500,- Ft / m2 árban határozza meg, melyet a 2015- 2016. évi 

önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosít oly módon, hogy a 

962/1. hrsz-ú ingatlan vételárát a 2016. évi költségvetése terhére 2016. évben 

fizeti meg, a többi ingatlan vételárát a 2015. évi költségvetési tartaléka terhére 

fizeti meg a szerződéskötéskor.   

A képviselő-testület a szerződések tervezeteit megismerve, felhatalmazza 

Szabó László polgármestert az adásvételi szerződések aláírására, valamint a 

földhivatali átvezetés sürgősséggel történő kérelmezésére.   

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyárfa sor aszfalt 

felújítása kapcsán (vis maior és BM támogatás pályázatok) műszaki ellenőri 

munkáinak elvégzésével Ádám László tervezőt bízza meg. A vállalkozói díjat 

a műszaki ellenőrzési tevékenység esetében 150.000 Ft + áfa összegben 

hagyja jóvá a 2015. évi önkormányzati költségvetési tartaléka terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és a vállalkozói szerződés megkötésére, a díj 

szerződés szerinti kifizetésére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonudvari Nyárfa sor teljes területének földmérési kitűzését határozza el, 

melynek költségét 80.000 Ft + áfa összegben a 2015. évi önkormányzati 

költségvetési tartaléka terhére biztosítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és a munkadíj kifizetésére.   

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester  

 

Szabó László polgármester: végezetül javasolja a meghívásos pályázat kiírását az 

egyeztetett kivitelezők meghívásával. Ismerteti a határozati javaslat szövegét.  

 

Ezt követően a javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg: 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Balatonudvari Nyárfa sor vis maior pályázatának és BM támogatásának 

felhasználására – az utca pályázatok szerinti felújítására egyszerűsített 

meghívásos pályázatot ír ki a kivitelező kiválasztására.  

A pályázatra az alábbi cégektől kér be ajánlatot:  

- Első Dunántúli Útépítő Kft. ( (9552 Vásárosmiske, 185/2. hrsz.)  

- Vízépítő Invest Kft. (8230 Balatonfüred, Venyige u. 3.) 

- CRONUS Tömegáru Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (1105 Budapest, Gergely 

u. 8.)  

- Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, 0224 hrsz.) 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. március 24. délután 16.00 óra, 

bontás a március 26-is soros képviselő-testületi ülésen.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.   

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester  

 

 

6./ A  szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata.  

 

Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán átadja a szót az aljegyző asszonynak.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az írásbeli előterjesztés részletesen ismerteti a tárgykört, 

elkészült a rendelet-tervezet is, mely előzetesen egyeztetésre került a kormányhivatallal is. Az 

alapkoncepció, a már működő települési szociális juttatások megtartása volt, emellett a 

rendelet-tervezet több ponton egyszerűsítést és egységesítést tartalmaz. A korábban kiküldött 

anyaghoz képest a mostani 2. számú tervezetben új szöveg javasolt a rendelet céljánál, a 8.§ 

mondatában, a születési és temetési támogatásnál a jövedelemhatár rögzítésre kerülne 

összhangban az iskoláztatási támogatáséval, az igénybevétel jogvesztő határideje egységesen 



60 napban kerülne megállapításra. Az iskoláztatási támogatásnál október hónapban célszerű a  

határidőt megállapítani, mert akkor rendelkeznek már a tanulók iskolalátogatási igazolással. 

Az étkezésnél pedig a jelen helyzetben egy közétkeztetést biztosító vállalkozóval szükséges 

az önkormányzatnak szerződést kötnie, így árajánlat lett bekérve az akali óvodai étkezdét 

üzemeltető vállalkozótól, aki az önköltséget 340 Ft/ nap összegre hozta ki, egy adag ebédet 

750 Ft-ért szállít ki teljes áron. A helyi rendeletben az önkormányzat az önköltség összegéig 

mehet el a térítési díj megállapítása esetében. Szó van arról is, hogy a füredi társulás 

keretében lehetne ellátni a kistelepüléseknek az étkeztetési feladatot, de erről még nem döntött 

véglegesen a társulás. Várja a kérdéseket a rendelet-tervezethez. Ezeket a változásokat a dőlt 

betűs rész jelzi.  

 

Tavasz László képviselő: kéri, hogy a polgármester által átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről ne negyedévente, hanem a következő soros ülésen kerüljön a képviselő-testület 

tájékoztatásra.  

 

Szabó László polgármester: a születési támogatásnál 1 évet javasol lakóhelyként a 

településen.  

 

Békefi Edina képviselő: az iskoláztatási támogatás neve legyen inkább oktatási támogatás, a 

jövedelemhatárnál javasolja a 800%-ot.  

 

Az elhangzott módosító indítványokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta.  

 

Szabó László polgármester: kéri a fentiek alapján a szociális rendelet-tervezet jóváhagyását.  

 

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

rendeletét alkotta meg: 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól 

 

A rendelet a hatásvizsgálattal és indoklással együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

7./ Jogszabályi tájékoztató a polgármester jogállásával kapcsolatos új szabályokról, 

valamint a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. 

 

Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztés részletes anyag, a szokásoknak 

megfelelően kell dönteni a polgármester szabadságolási tervéről. Ezt ő elkészítette, igyekezett 

megtervezni az éves szabadság napokat, ami persze elég nehéz egy évre előre. A szokásoknak 

megfelelően, amennyiben szükséges lesz az alpolgármester urat fogja megkérni a 

helyettesítési feladatokra. Javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó László polgármester 

által benyújtott 2015. évi szabadságolási ütemtervét - jelen határozat mellékleteként 

kimutatottak szerint - elfogadja, az abban foglalt - részére a 2015. évre járó - a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C (1) bekezdésben meghatározott 25 nap 

alapszabadság és 14 nap pótszabadság, a gyermekek után járó 4 munkanap pótszabadság 

kivételét, valamint az előző évről áthozott 6 nap szabadság kivételét a benyújtott tervnek 

megfelelően engedélyezi.   

A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: aljegyző  

 

 

8./ Jegyzői tájékoztató a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző : röviden ismerteti, hogy a jegyző asszony távolléte nem 

akadálya a beszámolója tárgyalásának, sajnos a mai ülésen nem tudott jelen lenni.  

 

Szabó László polgármester: javasolja a részletes jegyzői beszámoló jóváhagyását.  

 

A képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi működéséről szóló 

jegyzői beszámolót 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta.  

 

 

9./ Települési vízkárelhárítási terv készítésének megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester: a terv kapcsán részletes előterjesztés készült. Sajnos sok olyan 

része van a településnek, amely érintett egy ilyen tervezés során, ezért is lenne szükség egy 

precíz vízkárelhárítási anyagra. Viszont úgy gondolja, hogy a sajnálatos módon drágább 

árajánlatot készítő Víz-Környezet Kft-t támogatná ebben a kérdésben. 10%-ot tudnak engedni 

még az árajánlat szerinti összegből, így 135.000 bruttó összegbe kerülne a komplett munka.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település teljes 

közigazgatási területére vonatkozó vízkár-elhárítási terv elkészítésével megbízza 

a  Víz-Környezet Kft-t (8200 Veszprém, Sarló u. 10.)  bruttó 135.000 Ft összeg 

megbízási díjért. A munka fedezetét a 2015. évi önkormányzati költségvetés 

tartaléka terhére biztosítja. 

Felhatalmazza a polgármestert és a főépítészt a szükséges teendők intézésére, a 

polgármestert a díj kifizetésére.  

Határidő: szerződésre azonnal,  a tervezésre 2015. június 30 

Felelős: polgármester, főépítész  

 



10./ Vegyes ügyek.  

 

a)Szabó László polgármester a kemping kapcsán a megküldött rajzi anyaggal tájékoztatni 

szeretné a testületet az ügy állásáról. Amennyiben így megfelel, véglegesítésre kerül az anyag.  

 

A képviselő-testület testület 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a rajzi munkarészt, és 

felhatalmazta  a polgármestert a további intézkedésre.  

 

 

b)Szabó László polgármester a DRV Zrt. szivattyú ügyét elnapolásra javasolja, mivel nem 

érkezett meg a várt anyag hozzá.  

 

A képviselő-testület testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elnapolta a DRZ Zrt. szivattyú 

ügy megtárgyalását.   

 

 

c)Szabó László polgármester a Balatoni Futár támogatási kérelme kapcsán várja a 

képviselői javaslatokat.  

 

Tavasz László képviselő: 20.000 Ft támogatást javasol.   

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Futár 

régiós havilap részére 20.000 Ft támogatási összeget nyújt a 2015. évi 

önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és az összeg átutalására.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

d)Szabó László polgármester  a 729/11. hrsz-ú ingatlan kapcsán megérkezett az árajánlat 

50.000 Ft + áfa összegben. Egyeztetve az ügyvédnővel, az értékbecslés mindenképpen 

szükséges az ügy rendezéséhez, mint kiindulási alap. Kéri a képviselők véleményét.  

 

Tavasz László képviselő: elég magas az összeg, de ha már elengedhetetlen, akkor nem lehet 

mit csinálni.  

 

Szabó László polgármester kérte az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását az árajánlatban szereplő összeggel, melynek kapcsán a képviselő-testület 5 igen 

szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi határozatot hozta meg: 

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

729/11. hrsz-ú ingatlan jogi rendezése érdekében felhatalmazza Szabó 

László polgármestert, hogy az ingatlan igazságügyi ingatlanforgalmi 

értékbecslésének elkészíttetését elvégeztesse. 

Az értékbecslés költségét 50.000 Ft + áfa összegben a 2015. évi 

önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az 

értékbecslési díj kifizetésére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

e)Szabó László polgármester : a gazdabolt bérleti ügye kapcsán átadja a szót az aljegyző 

asszonynak.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden ismerteti, hogy készült egy vegyes ügyekhez 

tartozó írásbeli előterjesztés kiegészítés, mely a Fergal-Sat Kft. bérleti ügyét is tartalmazza. 

Ez az ügy analóg a gazdabolt ügyével. Az ügyvédnőtől egy jogi állásfoglalást kértek, melyet 

olvashatnak a képviselők a kiadott anyagban. Ennek alapján javasolja meghozni a 

határozatokat.  

 

Szabó László polgármester : a korábbiakban a kertmozira is elfogadott határozat kapcsán is 

javasolja a háromoldalú megállapodás elkészíttetését az ügyvéd asszonnyal.  

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Fergal-Sat Kft. hatályos bérleti szerződésében foglalt 

feltételek a kábel Tv hálózatot megvásároló és tovább üzemeltető 

KábelszatNet-2002 Kft.-re kerüljenek átruházásra háromoldalú 

szerződésátruházásról szóló megállapodás alapján 2015. március 1. 

napjától.  

A képviselő-testület hozzájárul a bérleti díj évente egy összegben történő 

kifizetéséhez.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a 

háromoldalú szerződésátruházásról szóló megállapodást a Dr. Sindler 

Ügyvédi Irodán keresztül készíttesse el, tegye meg az ezzel kapcsolatban 

szükséges intézkedéseket és írja alá a megállapodást.  

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 

ahhoz, hogy a Network-Gate Bt. hatályos bérleti szerződésében foglalt 

feltételek a gazdaboltot változatlan feltételekkel tovább üzemeltető ARK 

Technik & Bau Kft-re kerüljenek átruházásra háromoldalú 

szerződésátruházásról szóló megállapodás alapján 2015. március 1. 

napjától.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a 

háromoldalú szerződésátruházásról szóló megállapodást a Dr. Sindler 

Ügyvédi Irodán keresztül készíttesse el, tegye meg az ezzel kapcsolatban 

szükséges intézkedéseket és írja alá a megállapodást.  

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 208./2014. 

(XII.16.) számú határozatát visszavonva, hozzájárul ahhoz, hogy a 

kertmozi hatályos bérleti szerződésében foglalt feltételek a kertmozit 

változatlan feltételekkel tovább üzemeltető Pálffy Mátyás vállalkozóra 

kerüljenek átruházásra háromoldalú szerződésátruházásról szóló 

megállapodás alapján 2015. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig 

terjedő határozott időszak vonatkozásában.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a 

háromoldalú szerződésátruházásról szóló megállapodást a Dr. Sindler 

Ügyvédi Irodán keresztül készíttesse el, tegye meg az ezzel kapcsolatban 

szükséges intézkedéseket és írja alá a megállapodást.  

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

f)Szabó László polgármester : a polgárőrség munkaruhája kapcsán a közbiztonságért 

alapítvány kérelmét kéri, hogy támogassa a testület, az előterjesztés szerinti határozati javaslat 

jóváhagyásával.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: javasolja a kerekítést 150.000 Ft-ra, így biztos elég lesz az 

összeg.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 8./2015. (I.22.) számú 

határozatát visszavonja, és úgy határoz, hogy a Balatonudvari Közbiztonságért 

Alapítvány részére bruttó 150.000 Ft összegű támogatást nyújt a települési 

polgárőrség nyári munkaruha vásárlásához. A támogatási összeget a 2015. évi 

önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére, a szükséges intézkedések megtételére és a támogatás  

kifizetésre.  

Határidő: 2015. március 30.  

Felelős: polgármester 

 

f)Szabó László polgármester : sajnálattal közli, hogy elkezdődött a golfpálya felszámolási 

eljárása, melynek anyagával kapcsolatban készült egy írásbeli előterjesztés. Javasolja az 

abban foglalt határozati javaslat elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 

László polgármester, hogy a Dr. Sindler Ügyvédi Iroda megbízásában intézkedjen a  

Royal Balaton Golf & Yacht Zrt. ellen indult felszámolási eljárásban a Balatonudvari 

község Önkormányzatának társasággal szemben fennálló követelései érvényesítési 

eljárásának megindításáról.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az ügyvédi 

meghatalmazás aláírására, és az eljárás megindításához kapcsolódó költségek 

kifizetésére a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.   

Határidő: 2015. március 10. 

Felelős: polgármester 

 

g)Szabó László polgármester : a következő, hogy a 30 ezer forint feletti számlákkal 

kapcsolatos határozati javaslat elfogadását kéri.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:  

- gázolaj számla 90003286 számlaszámon: bruttó 103.941 Ft  

- Erzsébet utalvány díjbekérő 100674742 rendelésszámon: bruttó 

656.106 Ft.  



A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

h)Szabó László polgármester : a továbbiakban szóbeli előterjesztéseket szeretne tenni – 

először az éves virágosítással kapcsolatos árajánlat jóváhagyását kéri a képviselő-testülettől.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi határozatot hozta 

meg:  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2015. évi 

önkormányzati költségvetés terhére bruttó 1.443.500  Ft + áfa + szállítás 

összegben hagyja jóvá az éves virágosítás költségét.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

i)Szabó László polgármester : a dörgicsei sportegyesület kéri az önkormányzattól a pálya 

használatát a tavaszi foci kupára. Véleménye szerint hozzájárulhat a testület, öltözőhelyiséget 

azonban nem tudnak ugyan biztosítani, esetleg a strandi öltözőt lehet rendbetétel után 

rendelkezésükre bocsátani. A lényeg, hogy a pályát a meccsek után rakják rendbe.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi határozatot hozta 

meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul a 

Dörgicsei Sportegyesület részére a Balatonudvari sportpálya térítésmentes 

használatához a tavaszi futball kupa időtartamára.    

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

j)Szabó László polgármester : a gépek üzemanyagához szükséges gázolaj szállítási 

szerződés jóváhagyását kéri a testülettől.  A Volán jogutódja egy új cég lett, emiatt szükséges 

az új szerződés. 

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi határozatot hozta 

meg:  

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40./2015. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

Szabó László polgármestert a gépkocsi üzemeltetéshez szükséges 

gázolajellátási szerződés megkötésére az ÉNYKK Zrt-vel (9700 

Szombathely, Körmenti út 92.).    

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

k)Szabó László polgármester :  végezetül kéri, hogy járuljon hozzá a testület az ideiglenes 

depo területen egy áram mérőóra lehelyezéséhez a földrostálási munkák elvégzéséhez.   

 

 

 

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

21.30 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    

   


