
 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28. 
napján du 14.30 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  
kirendeltségének helyiségében.   
 
Jelen vannak:  
 
A képviselő-testület részéről:  
Szabó László polgármester 
Jánosi Attila képviselő 
Tavasz László képviselő 
Békefi Edina képviselő  
 
Rolkó Gábor alpolgármester 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. Ezt követően ismertette a 
napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy egy napirendi ponttal kiegészülne az ülés 
napirendje, mert a településképi arculati kézikönyv készítésének ügyével el kellene indulni.  
Majd kérte a Tisztelt Képviselőket a 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./ Közbeszerzési döntések meghozatala.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
3./ Balatonudvari 725/13. hrsz-ú ingatlan pályázati értékesítési ügye.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
4./ Vegyes ügyek. 
Előadó: Szabó László polgármester  
 
5./ Településképi Arculati Kézikönyv ügye.  
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: kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése? A szokás szerint a határozati döntések láthatók az előterjesztésben 
folyamatukban.  
 
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  
 
 
2./ Közbeszerzési döntések meghozatala.  
 
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a strandi pályázatok kapcsán a közbeszerzési 
értékhatárt meghaladóak a fejlesztések mértékei, így a közbeszerzési eljárás kötelező, a 
szükséges előkészítés megtörtént, majd átadja a szót az aljegyző asszonynak.  
 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden ismerteti az írásbeli előterjesztés szerint, hogy 
módosítani szükséges az éves közbeszerzési tervet, el kell fogadni a közbeszerzési 
szabályzatot és mivel két külön pályázat vonatkozik a két strandra, így külön-külön 
határozatot kellene hozni a közbeszerzési eljárások megindításáról, valamint a bíráló 
bizottsági tagokról.  
 
Szabó László polgármester : javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozatok 
meghozatalát.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatokat hozta meg:  
 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
78./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 34./2017. (III 30.) 
számú képviselő-testületi határozatával jóváhagyott 2017. évi közbeszerzési 
tervet jelen határozat mellékletét képező 2017. évi közbeszerzési tervre 
módosítja.  
A módosítás oka: az időközben jelentkező strandi pályázati fejlesztések 
közbeszerzési értékhatárt elérő megjelenése és tervbe iktatása.  
A Képviselő-testület az új 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat 
tartalmazó tervezetet megismerte, az abban foglaltakat jóváhagyja. 
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 Határidő: a terv honlapon történő megjelentetésére azonnal  



 Felelős: polgármester  
 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
79./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési 
Szabályzatot jóváhagyja. 
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére.  

 Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester  

 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
80./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a BTSP-1.1-2016 
kódszámú Balatoni strandok fejlesztése pályázat keretein belül „Balatonudvari  
strand strandfejlesztése 2017.” tárgyú közbeszerzés Ajánlattételi felhívását és az 
Ajánlattételi dokumentációját elfogadja.  
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
és felkéri a közbeszerzési szakértőt az eljárás bonyolítására. 

Határidő: a Turisztikai Ügynökség elfogadó jelzését követően azonnal  
Felelős: polgármester és közbeszerzési szakértő 

 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
81./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a BTSP-1.1-2016 
kódszámú Balatoni strandok fejlesztése pályázat keretein belül „Balatonudvari-
Fövenyes strand strandfejlesztése 2017.” tárgyú közbeszerzés Ajánlattételi 
felhívását és az Ajánlattételi dokumentációját elfogadja.  
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 
és felkéri a közbeszerzési szakértőt az eljárás bonyolítására. 

Határidő: a Turisztikai Ügynökség elfogadó jelzését követően azonnal  
Felelős: polgármester és közbeszerzési szakértő 

 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
82./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a BTSP-1.1-2016 
kódszámú Balatoni strandok fejlesztése pályázat keretein belül „Balatonudvari  
strand strandfejlesztése 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a Bíráló 
Bizottságot az alábbiak szerint választja meg:  

 



Bíráló Bizottság személyi  
összetétele 

Név A Kbt. 27. § (3) bekezdése 
szerinti szakértelem  
(közbe-szerzés tárgya szerinti;  
közbe-szerzési; jogi; pénzügyi) 

Bíráló Bizottság elnöke dr. Panyi Szilvia Orsolya Jogi szakértelem 

Meilingerné Simon Natália Pénzügyi szakértelem Bíráló Bizottság tagja 
Harsányi István Közbeszerzés tárgya és  

közbeszerzési szakértelem 
Felkéri a Bizottságot az ajánlatok értékelésére és a döntés előkészítésre. 

Határidő: azonnal illetve ajánlattételi felhívás szerint 
 Felelős: Bíráló Bizottság 

 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
83./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a BTSP-1.1-2016 
kódszámú Balatoni strandok fejlesztése pályázat keretein belül „Balatonudvari-
Fövenyes  strand strandfejlesztése 2017.” tárgyú közbeszerzési eljárás kapcsán a 
Bíráló Bizottságot az alábbiak szerint választja meg:  

 
Bíráló Bizottság személyi  
összetétele 

Név A Kbt. 27. § (3) bekezdése 
szerinti szakértelem  
(közbe-szerzés tárgya szerinti;  
közbe-szerzési; jogi; pénzügyi) 

Bíráló Bizottság elnöke dr. Panyi Szilvia Orsolya Jogi szakértelem 

Meilingerné Simon Natália Pénzügyi szakértelem Bíráló Bizottság tagja 
Harsányi István Közbeszerzés tárgya és  

közbeszerzési szakértelem 
Felkéri a Bizottságot az ajánlatok értékelésére és a döntés előkészítésre. 

Határidő: azonnal illetve ajánlattételi felhívás szerint  
 Felelős: Bíráló Bizottság 

 
 
 
3./ Balatonudvari 725/13. hrsz-ú ingatlan pályázati értékesítési ügye.  
 
Szabó László polgármester : a tárgyi ügyben tehát az ülést megelőzően megtörtént a 
pályázati bontás és bírálat.  
Mivel a bontás előtt a közjegyző asszony jelezte, hogy nem lehet a bíráló bizottság tagja, csak 
tényvázlatot készíthet, így javasolja a 76-os számú határozat ennek megfelelő módosításának 
jóváhagyását. A határozatban csak a bizottsági tagok névsora változik meg úgy, hogy a 
közjegyző asszony kikerül a bizottságból.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 
 
 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
84./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 76./2017. (VI.1.) 
számú határozatának módosítását az alábbiak szerint utólagosan jóváhagyja:   
A bizottság tagjai: elnök Dr. Sindler Orsolya ügyvéd, tagok: Szabó László 
polgármester, Rolkó Gábor alpolgármester, Békefi Edina, ifj. Jánosi Attila és 
Tavasz László képviselők.  
A határozat egyebekben nem változik.  

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester   

 
Szabó László polgármester: tehát a bírálati eredmény értelmében a pályázati kiírás érvényes 
és eredményes volt, a volt kemping területének értékesítéséről a testületi döntés megszülethet. 
Bízik benne, hogy a fejlesztés a település javát fogja szolgálni. Az alábbi határozati javaslat 
elfogadását terjeszti elő: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
tulajdonát képező Balatonudvari 725/13. hrsz. alatti „kivett táborhely és autóbuszváró” 
minősítésű 2 ha 7705 m2 alapterületű  ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. A képviselő-testület a pályázat eredményeként a 
KORIMMO Ingatlanhasznosító Kft-t (2890 Tata, Somogyi Béla u. 38/a) nyertes pályázónak 
nyilvánítja, egyúttal az ingatlan értékesítését határozza el a nyertes pályázó részére a 
pályázatban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételek alapján. Értékesítési vételár: nettó 95 
millió forint. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további 
szükséges intézkedések megtételére, többek között az állami elővásárlási jog megkérésre, 
szerződéskötésre és egyéb szervezési feladatok elvégzésére az ingatlan értékesíthetőségének 
biztosítása érdekében illetve a pályázati eljárás szerinti vállalások teljesítésének előkészítése 
érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: Szabó László polgármester 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
85./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Balatonudvari 725/13. hrsz. alatti „kivett táborhely és autóbuszváró” minősítésű 
2 ha 7705 m2 alapterületű  ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
A képviselő-testület a pályázat eredményeként a KORIMMO 
Ingatlanhasznosító Kft-t (2890 Tata, Somogyi Béla u. 38/a) nyertes pályázónak 
nyilvánítja, egyúttal az ingatlan értékesítését határozza el a nyertes pályázó 
részére a pályázatban és a nyertes ajánlatban foglalt feltételek alapján.  
Értékesítési vételár: nettó 95 millió forint.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további 
szükséges intézkedések megtételére, többek között az állami elővásárlási jog 
megkérésre, szerződéskötésre és egyéb szervezési feladatok elvégzésére az 
ingatlan értékesíthetőségének biztosítása érdekében illetve a pályázati eljárás 
szerinti vállalások teljesítésének előkészítése érdekében.  
   Határidő: folyamatos 
   Felelős: Szabó László polgármester 

 



4./ Vegyes ügyek. 
 
a) Szabó László polgármester : a 710/16. hrsz-ú terület kapcsán a tervező urak által 
elkészített határozat javaslat elfogadását kéri a Tisztelet Képviselőktől, az írásbeli 
előterjesztés szerint.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
86./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
710/16 hrsz-ú területből kb. 900 m2 terület – a meglévő épületalap területével együtt – 
átcsatolásra kerüljön a meglévő szabad strand területéhez (720/6 hrsz.), és ehhez 
módosítsa településrendezési eszközeit az alábbi területen. A módosítással az 
önkormányzatnak 2017. szeptemberében lehetősége lesz a közösségi célú beruházás 
megindítása (közösségi célú funkció elhelyezése).  

 
 

2. A képviselő-testület az 1. pontban lévő fejlesztési területet kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. 

3. A településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz, 
mivel a beruházás meglévő beépítésre szánt területet érint, a 900 m2-nyi terület 
átsorolása a település léptékében kis kiterjedésű változtatást jelent, továbbá a 
területhasználat-változást, településszerkezeti változást a módosítás nem érint. Ezért a 
2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján a Képviselő-
testület előzetesen megállapítja, hogy külön környezeti értékelés készítése és 
környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. 

4. A terv partnerségi egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: TFR) 29. § és 29/A. §-ának, valamint a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Önk. rendelet) szabályai szerint történik.  

5. Az Önk. rendelet 1. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a partnerségi 
egyeztetésben a következő partnerek vesznek részt:  



 Érintett lakosság 
 Veszprém Megyei Kormányhivatal, Balatonfüredi Járási Hivatal, Járási 

Építésügyi Hivatala 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a településrendezési 

eszközök módosításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: azonnal illetve folyamatos 

b) Szabó László polgármester : a hiányzó szennyvíz csatorna szakaszok vízjogi létesítési 
engedélyének megszerzéséről már előzetesen egyeztettek, a tervező asszony megküldte az 
árajánlatot, javasolja elfogadni a képviselő-testületnek. A tervezési munkálatok az 
engedélyhez szükségesek.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87./2017. (VI.28.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
  Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen  

hiányzó szennyvíz csatorna szakaszok vízjogi létesítési engedélyének  
megszerzése érdekében a tervezői munkálatokra a TRI-VIA PLAN Kft.  
(8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u. 41. tervező: Fehérné Gremanová 
Helena) ajánlatát fogadja el az árajánlatban foglalt összegekkel.  
A tervezői költséget a 2017. évi önkormányzati költségvetése működési  
kiadásai terhére biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a  
tervezői szerződés megkötésére és a szükséges feladatok elvégzésére.   

   Határidő: azonnal 
   Felelős: Szabó László polgármester 
 
c) Szabó László polgármester : a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása 
célszerű, a vállalt önrész 300 e Ft, színpad világítási eszközök beszerzésére kerülhetne sor a 
pályázat keretében. Amennyiben a testület is egyet ért, kéri a határozati javaslat elfogadását.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
88./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
  Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot  
  nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírásában közművelődési  
  érdekeltségnövelő támogatásra.  
  A támogatásban önkormányzatunk az alábbi eszközökre pályázik: színpad 
  világítási eszközök. A vállalt önkormányzati önerő: 300.000Ft.  
  A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat  
  benyújtására.  
   Határidő: azonnal  
   Felelős: Szabó László polgármester 
 



d) Szabó László polgármester : a külterületi ingatlan értékesítésről külön előterjesztés 
készült, az önkormányzatot érintő elővásárlási jogról való lemondást javasolja a testületnek.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
89./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Balatonudvari 1028/5. hrsz-ú ingatlan adásvétele kapcsán a természet 
védelméről szóló 1996. LIII. Törvény 68. § (6) bek. szerinti 
elővásárlási jogával nem kíván élni, arról lemond.  
A képviselő-testület felkéri dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőt a 
határozat kézbesítésére.    

   Határidő: azonnal 
   Felelős: Szabó László polgármester 
 
e) Szabó László polgármester :  egy vattacukor árusítási kérelem érkezett be a fövenyesi 
strandra, javasolja elfogadni július 1-jével, a minimálisan bérelhető terület 10 m2, a 
területbérlet díja pedig a szokásos 5000 Ft /m2 + áfa.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90./2017. (VI.28.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete vattacukor 
árusítását engedélyezi Székely Gábor (8451 Ajka-Padragkút 
Mikovinyi u. 21.) kérelmező részére. Bérelt terület 10 m2, 5000 Ft / 
m2 + áfa terület bérleti díj.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
területbérleti szerződés megkötésére.  

   Határidő: azonnal 
   Felelős: Szabó László polgármester 
 
 
f) Szabó László polgármester :  a Rákóczi Szövetség kérelme kapcsán a képviselők 
véleményét kéri.  
 
Tavasz László képviselő: szép kezdeményezés, de a helyieket kellene inkább támogatni, nem 
javasolja a támogatást.   
 
Szabó László polgármester: elutasításra javasolja a kérelmet.  
 
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta meg:  

 
 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
91./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákóczi  
Szövetség támogatási kérelmét elutasítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kérelmező  
Tájékoztatására.   

   Határidő: azonnal 
   Felelős: Szabó László polgármester 
 
f) Szabó László polgármester :  a polgárőr egyesület szokásos támogatási kérelme kapcsán 
javasolja a tavalyi összeg szerinti támogatást a működésükhöz.  
 
Tavasz László képviselő: egyet ért a 150 ezer forintos támogatással az idei évre is.  
 
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
92./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 
Polgárőr Egyesületet 150.000,- Ft összegű támogatásban részesíti a 2017. 
évi önkormányzati költségvetési támogatási kerete terhére. A támogatási 
összeg az egyesület működési kiadásaira fordítható.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére és a támogatás átutalására.    

Határidő: azonnal  
   Felelős: polgármester   
 
 
g) Szabó László polgármester :  Nagy Gyuláné kérelme kapcsán a képviselők véleményét 
kéri. Nem javasolja az adómérték csökkentését, a méltányossági jogkör pedig nem a 
képviselő-testületé, hanem a jegyzőé adóügyben.   
 
Más javaslat nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan egyet értve 
felhatalmazta a polgármestert kérelmező részére válaszlevélben történő tájékoztatás 
nyújtására.  
 
h) Szabó László polgármester :  ismerteti a 100 e Ft feletti számlákat, kéri azok 
kifizetésének jóváhagyását a testülettől.  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
93./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:  
Ark Technik  - eszközvásárlás : 2017.06.21. 100.424 Ft. 
Flóra-Juhász Kft. – beton virágládák: 2017.06.06. 133.800Ft . 



Szín-Vonal Kft. - ponyvakészítés: 2017.06.16. 149.352 Ft. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 
kifizetésére a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester   

 
i)Szabó László polgármester : a szolgáltatóház bérlője kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, miszerint adózási mód változás miatt július 1-jével oly módon szeretné 
módosítani a bérleti szerződést, hogy az a jelenleg is szolgáltatást végző vállalkozókra is 
kiterjedjen. A bérleti szerződés eddigi feltételeinek változatlanul hagyását is kéri.  
 
Tavasz László képviselő: javasolja a módosítás jóváhagyását.  
 
Szabó László polgármester: felkéri az aljegyző asszonyt, hogy egyeztessen az ügyvédnővel 
a szerződés módosítás elkészítéséről. A testületnek egy jóváhagyó határozat elfogadását 
javasolja a szerződés módosításról a szolgáltatások települési biztosítása érdekében.  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
94./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező Balatonudvari Levendula u. 10. szám alatti szolgáltatóház bérleti 
szerződésének adózási mód változás miatti módosításához hozzájárul.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az 
ügyvédnő által kidolgozott szerződésmódosítás megkötésére és a 
szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester   

 
5./ Településképi Arculati Kézikönyv ügye.  
 
Szabó László polgármester : szintén az írásbeli előterjesztés alapján látható, hogy a feladat 
elkezdése időszerű, a korábbi magas tervezői ajánlat 1.4 MFt összegre módosult, javasolja a 
településképi arculati kézikönyv készítésének és az átfogó rendezési tervi felülvizsgálat 
elindításának a folyamatát megkezdeni. Az október 1-jei határidő azonban nem biztos, hogy 
tartható lesz, éppen ezért mindenképpen el kellene kezdeni a munkálatokat.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan az 
alábbi határozatot hozta meg:  
 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
95./2017. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvényben foglaltak alapján – kötelező 
önkormányzati feladat szerinti - településképi Arculati Kézikönyv és 
Településképi Rendelet elkészítésével megbízza a Város-Teampannon Kft-t (1053 
Budapest, Veres Pálné u. 7. megbízott vezető tervező: Koszorú Lajos).  



A TAK készítésének költségét 1.400 e Ft + áfa összegben hagyja jóvá a 2017. évi 
önkormányzati működési kiadások terhére.  
A képviselő-testület a TAK és Rendelet készítésével párhuzamosan a 
Balatonudvari településképi eszközök átfogó módosításának tervezői munkálatait 
is elindítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a tervezői 
szerződések megkötésére (TAK és átfogó településrendezési eszköz módosítás), 
valamint a további szükséges koordináló feladatok elvégzésére. 

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  
 Felelős: polgármester   

 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést   
16.20 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    
   


