Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14.
napján du. 18.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Békefi Edina alpolgármester
Marton János képviselő
Fodor Péter képviselő
Rolkó Gábor képviselő
Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendkívüli
ülés valamennyi képviselő, azaz 5 fő jelenlétével határozatképes, majd ismertette a
napirendet, melyet a kiosztott anyagnak megfelelően elfogadásra javasol. Mivel a rendes havi
ülés április 28-ára került át és időközben érkeztek olyan ügyek, melyekben a döntés sürgős
lenne, ezért vált szükségessé a mai rendkívüli ülés sürgős telefonon történt összehívása.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét az ismertetettnek megfelelően 5 igen
szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Napirendi pont:
1./ Közbiztonság növelését célzó önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló BM
rendelet szerinti térfigyelő kamerarendszer pályázat ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Fövenyesi Strand MVH-s pályázatának ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra, strandok működésének áttekintése.
A napirendi pont keretében tárgyalásra kerül: a strandi vöröskeresztes elősegélynyújtó
szolgálat ügye, a nyári dolgozók felvételének ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester

A napirendi pont elfogadását követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pont
tárgyalását:
1./ Közbiztonság növelését célzó önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló BM
rendelet szerinti térfigyelő kamerarendszer pályázat ügye.
Szabó László polgármester : szóban ismerteti, hogy megjelent egy BM rendelet, mely
alapján ismételten pályázni lehet települési térfigyelő kamera rendszer kiépítésére. Az elmúlt
évben is pályázott az önkormányzat, ám nem nyert. A mostani számítások alapján a tavaly
elkészített pályázati dokumentáció megfelelő lehet az idei pályázathoz is, tartalmilag és
pénzügyileg egyaránt.
Fodor Péter képviselő: véleménye szerint a tavalyi anyag benyújtható az idén is.
Szabó László polgármester: mivel a benyújtási határidő április 23., ezért javasolja a
szükséges határozat meghozatalával a pályázat benyújtását. Felolvassa a határozati javaslat
tervezetét.
Ellenvélemény nem lévén, Szabó László polgármester javaslatával egyet értve a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55./2014. (IV.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közbiztonság
növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28./2014.
(IV.1.) BM rendelet alapján pályázatot nyújt be Balatonudvari települési
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
A fejlesztés bruttó bekerülési költsége 9.973.945 Ft.
A pályázatban az önkormányzat 100% támogatási igényt nyújt be.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a pályázat határidőben történő benyújtására.
Határidő: 2014. április 23.
Felelős: polgármester
2./ Fövenyesi Strand MVH-s pályázatának ügye.
Szabó László polgármester : örömmel jelenti be, hogy az önkormányzat megnyerte a
fövenyesi strandra benyújtott innovatív vízpart fejlesztési pályázatot, valamint a balatonudvari
strandon a mozgássérült vízi bejáró pályázatot is. Röviden összefoglalja, hogy milyen
elemekből áll a fövenyesi pályázat: a fövenyesi strand felújítása magában foglalja a strandi
sétány térköves kialakítását, a vízi mozgássérült lejáró kiépítését, a WC-vizesblokk felújítását
és egy kültéri zuhanyzó kialakítását. Mindkét pályázat megvalósítási határideje 2014.
december 31. Az előzetes tervezés szerint, mivel a fövenyesi beruházás közbeszerzési
értékhatárt érint, így a szükséges előkészítő munkálatok után az ősszel lehetne azt csak
megvalósítani. A pályázat utófinanszírozott, ezért pénzügyileg is
meg kell előlegeznie az önkormányzatnak, ezért a pénzügyi bonyolítás is előkészületeket
igényel, mivel hitel felvételével kell nagyrészt megoldani. A nyár előtt azonban mindkét

strandon elkészülhet a mozgássérült vízi bejáró, ez pénzügyileg finanszírozható saját
forrásból.
A fövenyesi pályázat kapcsán ma érkezett a lebonyolító írásos tájékoztatója, melyben kéri a
szükséges megállapodás megkötését. Ismerteti a megállapodás tervezetét, majd javasolja a
testületnek a szükséges határozat meghozatalát, melynek szövegét ismerteti.
Az elhangzottakkal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56./2014. (IV.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Innovatív
vízpartfejlesztés a Balaton partján c. MVH-s pályázat sikeres támogatási
határozata alapján a Fövenyesi Strandon tervezett fejlesztés pályázati
megvalósítása érdekében Megállapodás megkötésére hatalmazza fel Szabó
László polgármestert a pályázatot lebonyolító Bakony és Balaton Keleti
Kapuja Közhasznú Egyesülettel.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert pályázat
előírásai értelmében a 2.123.148 Ft összegű projektmenedzsment költség
átutalására, valamint a további szükséges intézkedések
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra, strandok működésének áttekintése.
A napirendi pont keretében tárgyalásra kerül: a strandi vöröskeresztes elősegélynyújtó
szolgálat ügye, a nyári dolgozók felvételének ügye.
Szabó László polgármester : a napirendi pont egy összefoglaló keret az újabb nyári
feladatok kapcsán. Először a Magyar Vöröskereszt ajánlatát ismerteti. A korábbi évek
gyakorlatának megfelelően most is szeretné, ha az elsősegély nyújtó szolgálat mindkét
strandon nyitva lenne a nyári szezonban. Ehhez szükséges a megküldött megállapodás
megkötése. A szolgálatot teljesítő vöröskeresztesek étkezését kell vállalni, valamint a
kérelemtől függetlenül 30.000 Ft támogatást javasol a részükre. A feladatot ingyen látják el,
azonban egy fix keretig tudnak csak embert adni a strandokra, ez a szolgáltatás azonban
szintén emeli a települési strandjaink színvonalát.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57./2014. (IV.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi nyári szezonban,
a települési strandok nyitvatartási idejében vöröskeresztes elsősegélynyújtó szolgálat
ellátására megállapodás megkötését határozza el a Magyar Vöröskereszttel.
A szolgálatot ellátó személyzet részére az Önkormányzat a 2014. évi önkormányzati
költségvetésének tartaléka terhére biztosítja a napi egyszeri étkezési költséget,
valamint 30.000 Ft támogatást nyújt a feladat ellátásához.

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az együttműködési
megállapodás megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: a következő a két települési strand nyitvatartási idejéről szóló
döntés lenne. Javasolja, hogy az udvari strand június 12-től augusztus 30-ig, a fövenyesi pedig
június 26-tól augusztus 30-ig legyen nyitva.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58./2014. (IV.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi nyári
szezon vonatkozásában az alábbi strandi nyitvatartási időket állapítja meg:
- Balatonudvari Strand: 2014. június 12. - 2014. augusztus 30.
- Fövenyesi Strand: 2014. június 26. – 2014. augusztus 30.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester és aljegyző
Szabó László polgármester: a következő téma a szezonális dolgozók felvétele. Ennek
kapcsán ismerteti, hogy két dolgozó, illetve egy vízügyi közfoglalkoztatott dolgozó
munkaviszonyának megszüntetésére is sor került ebben a hónapban. Ismerteti a határozati
javaslat szöveget, melynek elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59./2014. (IV.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kurucz Mária
közfoglalkoztatott dolgozó munkaviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez 2014. március 31. nappal utólagosan hozzájárul, Büki Éva
közfoglalkoztatott dolgozó munkaviszonyának 2014. április 14. nappal közös
megegyezéssel történő megszüntetéséhez utólagosan hozzájárul, a
munkaszerződések megszüntetését jóváhagyja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a további szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: ismerteti a meghirdetett állásra jelentkezettek benyújtott
anyagát. A férfi parkgondozói állásra jelentkezett Kántor József és Bekő János, a női
parkgondozói állásra pedig Himmer Istvánné, Bakonyi Istvánné, Kántor Gyuláné és Kurucz
Mária. Javasolja mindkét férfi jelentkező felvételét, valamint Kurucz Mária
közfoglalkoztatását külön programban és a három hölgy felvételét a parkgondozói állásra. A
foglalkoztatásuk április 22-től tartana október 31-ig, a munka törvénykönyve előírásai
alapján, minimál bérezés szerint napi 8 órás munkaidővel. Étkezési jegyet a fizikai
dolgozókéval megegyező mértékben javasol a részükre. Természetesen munkaruhát is
biztosítani kell a számukra.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60./2014. (IV.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es
nyári szezonra kertészeti munkára az alábbi dolgozókat kívánja foglalkoztatni:
Kántor József (8242 Balatonudvari, Levendula u. 8. szám)
Bekő János ( 8242 Balatonudvari, Hunyadi u. 27.)
Himmer Istvánné (8242 Balatonudvari, Kis u. 4.)
Bakonyi Istvánné (8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 10.)
Kántor Gyuláné ( 8242 Balatonudvari, Levendula u. 19.)
Foglalkoztatás a munka törvénykönyve előírásai alapján történik, napi 8 órai
munkavégzéssel, bérezés minimálbér, foglalkoztatási jogviszony: 2014. április 22.-től
2014. október 31. napjáig. Erzsébet utalvány összege az önkormányzati dolgozókéval
megegyező összegben történik.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
időtartamra szóló munkaszerződések megkötésére és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Vegyes ügyek.
Szabó László polgármester : a vegyes ügyek keretében ismerteti a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság kérelmét a dolgozói jutalmazásra. Az elmúlt évben megfelelő összeget
szeretnének most is támogatásként kérni, javasolja a támogatás nyújtását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61./2014. (IV.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság részére a 2014. évi önkormányzati költségvetés terhére
77. 558 Ft összegű támogatást nyújt egy rendőr kolléga jutalmazásához.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: ismerteti Balatonakali önkormányzatának levelét, melyben
tájékoztatják az érintetteket, hogy a megszűnt Kistérségi Info kiadvány helyett ugyanolyan
tartalommal, ugyanolyan költséggel felvállalják egy térségi információs kiadvány
elkészíttetését. Javasolja, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, hiszen a Kistérségi
Infoban is szerettünk volna megjelenni.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62./2014. (IV.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonakali
Önkormányzata szervezésében elkészítésre kerülő térségi információs
kiadványban a település reklámozásának költségét 35.000 Ft + áfa összegben
hagyja jóvá a 2014. évi önkormányzati költségvetés terhére
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: végezetül ismerteti a vitorláskikötő zrt. vezérigazgatójának
kérelmét, miszerint elektronikusan kell a részvényeseknek sürgősen határozatot hozni a 2013.
évi beszámoló és a 2014. február 12-i beszámoló és kiegészítő mellékleteinek elfogadása
tárgyában. A megküldött anyag több szempontból is hagy kivetnivalókat maga után, az azzal
kapcsolatban írásban feltett kérdésekre kapott válaszok sem kielégítőek. Javasolja a
testületnek, hogy a szavazás kapcsán nemleges szavazat leadására hatalmazzák fel őt. A
korábbi ilyen szavazások során a vagyonrendeletben foglaltak értelmében előzetes testületi
felhatalmazás nélküli esetekben tartózkodással szavazott az adott kérdésében, így nem volt
szükség minden esetben rendkívüli ülések összehívására.
Az elhangzottak alapján a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63./2014. (IV.14.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari
Vitorláskikötő Klub Zrt. 2014. április 10. napján megküldött kérelme kapcsán,
melyben elektronikus szavazattételre kéri fel a részvényeseket a Társaság
2013. évi beszámolójának és a 2014. február 12-i beszámolójának és
kiegészítő mellékleteinek jóváhagyásával kapcsolatban – a képviselő-testület
nemleges szavazat leadására hatalmazza fel Szabó László polgármestert.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést
19.30 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:
Marton János képviselő

Rolkó Gábor képviselő

