Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26.
napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes 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 igazoltan távol
Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
4-5. napirendi ponthoz: Kéri Katalin települési főépítész
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma: 3 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendes ülés
4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Rolkó Gábor képviselő igazoltan távol. Majd ezt
követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelzi, hogy a kiadottól eltérően szóbeli
előterjesztésre kerülne sor a vegyes ügyekben és a 4. napirendi pontban a fövenyesi strand
pályázat kapcsán.
Amennyiben más napirendi ponti módosító javaslat nincsen, kéri az ismertetett napirend
jóváhagyását.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ A 2013. évi települési közbiztonsági beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester és meghívott rendőrségi képviselő
3./ A fövenyesei Mini Pláza ingatlan pályázati értékesítésének ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ A fövenyesi strandi pályázat kivitelezői pályázati kiírásának és a 2014. évi közbeszerzési
terv módosításának megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
Meghívott: Kéri Katalin települési főépítész

5./ Törvényességi felhívások ügyei – Étv. szerinti önkormányzati rendeletek módosításának
megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
Meghívott: Kéri Katalin települési főépítész
6./ 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: a napirend kapcsán köszöni a részletes írásbeli tájékoztatást,
kérdezi, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót.
2./ A 2013. évi települési közbiztonsági beszámoló megtárgyalása.
Szabó László polgármester: Balatonfüredi Rendőrkapitányságtól megkaptuk az elmúlt évre
vonatkozó közbiztonsági beszámoló anyagát, melyet a képviselők olvashattak. Nem szeretné
részletezni az anyagot, csak annyit tenne hozzá, hogy véleménye szerint a rendőrség jól végzi
a munkáját, az együttműködés az önkormányzattal és a helyi polgárőrséggel nagyon jó.
Ezúton is megköszöni a polgárőrök munkáját a rendőrség segítésében és a település
közbiztonsági helyzetének folyamatos javításában. Amennyiben az anyaggal kapcsolatban
van kérdés, szívesen válaszol, ha nincs, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Kérdés nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
101./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Balatonfüredi Rendőrkapitányság beszámolóját a Balatonudvari
település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 2013. évre
vonatkozóan jóváhagyólag elfogadja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a rendőrség tájékoztatására
és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3./ A fövenyesei Mini Pláza ingatlan pályázati értékesítésének ügye.
Szabó László polgármester : a 83-as számú határozatnak megfelelően kiírásra került a Mini
Pláza értékesítési pályázata, melyre egy ajánlat érkezett be zárt borítékba a megadott
határidőn belül. Megkéri az aljegyző asszonyt, hogy bontsa ki és ismertesse a pályázatot.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: miután áttekintette a pályázati anyagot, megállapította,
hogy egy érvényes pályázat érkezett be, melyet a Kunigunda 2000 Kft nyújtott be, székhelyük
Balatonudvari, Paál L. u. 5, és jelenleg is az ő üzemeltetésükben van a fövenyesi mini ABC.
Az ingatlanért 15 millió forint + áfa, azaz bruttó 19.050 e Ft összeget ajánlottak meg, melyet
két részletben tudnának megfizetni: az első részletet a szerződéskötéskor azonnal 9.050 e Ft
összegben, a fennmaradó 10 millió forintot pedig a szerződéskötéstől számított 90 napon
belül, mely összeghez bankhitelt szeretnének igénybe venni. Megállapítja továbbá, hogy a
benyújtott pályázat a pályázati kiírás részletes feltételei szerint csatolandó dokumentumokat
tartalmazza, így összességében a kiírásnak eleget tesz, érvényesnek tekinthető.
Szabó László polgármester: az elhangzottak értelmében tehát érvényes a pályázat,
amennyiben a testület is jóváhagyja azt, javasolja az ingatlan értékesítését a pályázó részére
az írásbeli előterjesztés b) pontja szerinti határozati javaslat alapján. A nyertes ajánlattevő
adatainak beírásával a határozat megfelelő részébe tehát: „Kunigunda 2000” Kereskedelmi-,
Vendéglátó- és Szolgáltató Kft. ( 8242 Balatonudvari, Paál L. u. 5, Cg. 19-09-505604,
adószám: 12537343-2-19, képviseli: Balogh-Pummer Kinga). Az ingatlan vételára esetében
javasolja elfogadni a felkínált részletfizetési lehetőséget, tehát a határozatban így szerepeljen:
Az ingatlan értékesítési ára: 15.000.000 Ft + áfa + szerződéskötési díj, melyre a képviselőtestület az alábbi részletfizetési lehetőséget biztosítja nyertes ajánlattevő részére: I. részlet
9.050.000 Ft szerződéskötéskor, II. részlet 10.000.000 Ft összeg a szerződéskötéstől
számított 90 napon belül hitelfelvétel mellett.
Ellenvélemény nem lévén a polgármester javaslatával egyet értve, a képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
102./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 813. hrsz-ú, természetben a Balatonudvari település
fövenyesi részén, a Strand u. 3 szám alatt található, „kivett áruház”
megnevezésű, 683 m2 alapterületű ingatlan nyilvános pályázati eljárás
keretében történő értékesítése során nyertes ajánlattevőnek mondja ki:
„Kunigunda 2000” Kereskedelmi-, Vendéglátó- és Szolgáltató Kft. –t
( 8242 Balatonudvari, Paál L. u. 5, Cg. 19-09-505604, adószám:
12537343-2-19, képviseli: Balogh-Pummer Kinga) .
Az ingatlan értékesítési ára: 15.000.000 Ft + áfa + szerződéskötési díj,
melyre a képviselő-testület az alábbi részletfizetési lehetőséget biztosítja
nyertes ajánlattevő részére: I. részlet 9.050.000 Ft szerződéskötéskor, II.
részlet 10.000.000 Ft összeg a szerződéskötéstől számított 90 napon belül
hitelfelvétel mellett.
Az ingatlan értékesítése kapcsán a képviselő-testület felhatalmazza Szabó
László polgármestert, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI

törvény 14.§ (2) bekezdésében foglalt, a magyar államot megillető
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozatot szerezze be, majd ezt
követően az ingatlan értékesítése kapcsán a szükséges intézkedéseket
megtegye.
A képviselő-testület az adásvételi szerződés elkészítésével és az annak
kapcsán szükséges intézkedések megtételével a Dr. Sindler Ügyvédi Irodát
bízza meg.
Határidő: az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat
megkérésére azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester

4./ A fövenyesi strandi pályázat kivitelezői pályázati kiírásának és a 2014. évi
közbeszerzési terv módosításának megtárgyalása.
Szabó László polgármester: a kiküldött előterjesztés részletes anyagát olvashatták a Tisztelt
Képviselők. A testületi ülés előtt Ádám László közbeszerzési lebonyolító részletesen
tájékoztatta a Tisztelt Képviselőket a pályázat szerinti fejlesztési tudnivalókról, ütemezésről,
megteendő szükséges folyamatokról. Mivel az ideje nem engedte, a továbbiakban nem tud
jelen lenni az ülésen, de ezúton is köszöni a részletes tájékoztatást. A közbeszerzés
kiírásához szükséges anyagokat a lebonyolító úr előzetesen előkészítette, és azokat az
aljegyző asszony foglalta írásbeli előterjesztésbe. Az írásbeli előterjesztés több részből áll.
Először szükséges dönteni az idei évi közbeszerzési terv módosításáról, melynek kapcsán
javasolja elfogadni az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Az új közbeszerzési
tervet a honlapra is fel kell tenni.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
103./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi nemleges közbeszerzési
tervét megállapító 36./2014. (III.27.) számú határozatát visszavonva, a közbeszerzésekről
szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve az
alábbiak szerint fogadja el az új 2014. évi közbeszerzési tervét:

Éves Közbeszerzési Terv
2014.
Ajánlatkérő neve:
Székhelye:
Beszerzés éve:

Balatonudvari Község Önkormányzat
8242 Balatonudvari Ady E.u.16.
2014.

I. Árubeszerzések
Beszerzés
Beszerzés becsült
Beszerzés
Alkalmazott/választott Megjegyzés
megnevezése
értéke (Ft)
tervezett kezdete
eljárástípus
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések NEMLEGES!
------------.
-------

Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
Balatonudvari
10.000.000.2014. június 27.
Kbt. 122/A.§ (1)
strandi
lejáró
bekezdése alapján
eszköze (1) db
Fövenyesi strandi
lejáró
eszköze
(1db)

---

II. Építési beruházások
Beszerzés
megnevezése
--Balatonudvari –
Fövenyes
strandfejlesztés

Beszerzés becsült Beszerzés tervezett Alkalmazott/választott Megjegyzés
értéke (Ft)
kezdete
eljárástípus
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
--------Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
25.000.000.2014. június 26.
Kbt. 122/A.§ (1)
bekezdése alapján

---

III. Szolgáltatás megrendelések
NEMLEGES!
Beszerzés
megnevezése
-----

Beszerzés becsült
Beszerzés
Alkalmazott/választott Megjegyzés
értéke (Ft)
tervezett kezdete
eljárástípus
Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
--------Nemzeti értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések
-------

---

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2014. évre vonatkozóan egyéb, közbeszerzés
hatálya alá tartozó beszerzése nincs.
Egyéb információk
Ezen közbeszerzési terv nyilvános, az Ajánlatkérő 5 évig köteles megőrizni. A közbeszerzési
terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, melyet a tervben
megfelelően szerepeltetni kell. A terv nem vonja maga után az abban felsorolt közbeszerzési
eljárások lefolytatásának kötelezettségét, továbbá az önkormányzat a tervben nem szereplő
közbeszerzésre, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó
eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy
egyéb változás merül fel. Ilyen esetekben a tervet természetesen módosítani kell, és
megfelelően indokolni szükséges a módosítás okát. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzések
Tanácsa, vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervet megküldeni.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: a következő lenne a közbeszerzési rend elfogadása, mely a
felelősségi rendet foglalja magába, azt, hogy az egész eljárás során ki mikor rendelkezik
döntési jogosultsággal. Amennyiben a testület is egyet ért, úgy szintén javasolja az írásbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen
szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
104./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete határozatban hagyja jóvá a
fövenyesi strandi fejlesztés kapcsán szükséges közbeszerzési felelősségi rendet az
alábbiak szerint:
Kbt. 22.§ (2) bek. szerinti
FELELŐSSÉGI REND
A Balatonudvari Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő az „Balatonudvari-Fövenyes
Strand fejlesztési munkái” tárgyban, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A.§ (1)
bekezdése alapján lefolytatandó közbeszerzési eljárás során felmerülő ajánlatkérői feladatok
elvégzésének, dokumentálásának és döntések meghozatalának
felelősségi rendjét
az alábbiak szerint határozza meg:
Tevékenység
Éves közbeszerzési terv elkészítése
Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
Felelősségi rend elkészítése

Felelősség
Polgármester

Képviselő-testület
Polgármester

Felelősségi rend jóváhagyása

Képviselő-testület

Bíráló Bizottság létrehozása

Képviselő-testület

Ajánlattételi felhívás, ajánlati dokumentáció elkészítése

Polgármester

Ajánlattételi felhívás, dokumentáció jóváhagyása

Képviselő-testület

Ajánlattételi felhívás megküldése Ajánlattevőknek

Polgármester

Ajánlati dokumentáció rendelkezésre bocsátása

Polgármester

Kiegészítő tájékoztatás megadása

Polgármester

Ajánlatok bontása
Hiánypótlás, felvilágosítás kérés, indokláskérés

Polgármester, aljegyző,
közb.lebonyolító
Polgármester

Érvényesség, alkalmasság megállapítása

Képviselő-testület

Érvényes ajánlatok értékelése

Képviselő-testület

Döntés a nyertes ajánlattevőről

Képviselő-testület

„Összegezés az eljárás eredményéről” elkészítése, megküldése az
Ajánlattevők részére

Polgármester

Szerződés előkészítése

Polgármester

Szerződés megkötése

Képviselő-testület megbízásából a
Polgármester

Szerződés teljesítésének ellenőrzése

Képviselő-testület

„Tájékoztató az eljárás eredményéről” elkészítése, feladása

Polgármester

Utólagos hirdetmények (tájékoztató a szerződés esetleges
módosításáról) feladása

Polgármester

- Az eljárást lezáró döntést a Képviselő-testület határozatának kézhezvételétől számított
legrövidebb időn belül, de max. 5 napon belül meg kell hozni.
- A közbeszerzési eljárás dokumentumait a szerződés teljesítésétől számított 5 évig meg kell
őrizni. Felelős: polgármester
- A Kbt. 31.§-a szerinti nyilvánosság biztosításáért felelős: polgármester
A felelősségi rendet Balatonudvari Község Önkormányzata nevében a Képviselő-testület a
104./2014. (VI.26.) számú határozatával hagyta jóvá 2014. június 26- án.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a felelősségi rendből fakadó
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: a következő pedig az ajánlati felhívás és közbeszerzési
dokumentáció jóváhagyása lenne. Szintén olvashatták a képviselők a részletes anyagot.
Ennek kapcsán a határidők véglegesítése lenne szükséges.
Kéri Katalin települési főépítész: előzetesen egyeztetve a közbeszerzési lebonyolítóval,
javasolja, hogy az ajánlattételi dokumentációt július 3-án küldjék ki az érintettek részére, az
ajánlattételi határidő, mely egyben az ajánlatok bontása is lenne: július 14-e, 12.00 óra.
Döntés a beérkezett ajánlatok alapján július 24-én, reggel 8 órakor lehetne testületi ülés
keretében. Az anyag szerint a szerződéskötés tervezett időpontja 2014. július 30.,
munkakezdés pedig szeptember 1-je lenne, a kivitelezési határidő 2014. november 30-a lehet.
Ezzel az időbeli ütemezéssel tartható az, hogy a pályázat elszámolása idén december 31-ig
megtörténik.
Szabó László polgármester: mint ismeretes, a fövenyesi strandi fejlesztés egyszerűsített
közbeszerzés köteles, így meghívásos eljárással lehet a kivitelezőt kiválasztani. Az előzetes
egyeztetéseknek megfelelően az alábbi cégeket javasolják ajánlattételre felkérni: Baumeister
Kft. (8200 Veszprém, Bajcsi-Zsilinszky út 8.), FŐ-Kéve Kft. (8220 Balatonalmádi, Rózsa u.
15.) és az RD-Master KFt. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190).
Amennyiben a Tisztelt Képviselők is egyet értenek, úgy a főépítész asszony által megjelölt
időpontokkal javasolja az írásbeli előterjesztés szerint meghozni a szükséges határozatot.

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
105./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi strand fejlesztés
megvalósítása érdekében a
„Balatonudvari Község Önkormányzatának tulajdonában lévő
„Fövenyes- strand fejlesztési munkái.” tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A. §
(1.) bek. alapján hirdetmény közzététele nélkül induló közbeszerzési eljárás
Ajánlattételi felhívását és Dokumentációs anyagát megismerte, azt jóváhagyólag elfogadja és
az alábbi határidőket rögzíti:
Ajánlattételi határidő: 2014. július 14. 12.00 óra
Ajánlatok bontása: 2014. július 14. 14.00 óra
Döntés a beérkezett ajánlatokról: 2014. július 24. 8.00 óra képviselő-testületi döntés
keretében. Ez az időpont egyúttal az összegzés megküldésének tervezett időpontja is.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. július 30.
Kivitelezés kezdő időpontja: 2014. szeptember 1.
A teljesítési határidő szerződés szerint: 2014. november 30.
Ajánlattételre meghívottak:
Baumeister Kft. (8200 Veszprém, Bajcsi-Zsilinszky út 8.),
FŐ-Kéve Kft. (8220 Balatonalmádi, Rózsa u. 15.)
RD-Master Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi út 190.)
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: ajánlattételi felhívás kiküldésére azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: ismerteti továbbá, hogy a strandi fejlesztéshez kapcsolódik a
két akadálymentesített vízi bejáró megvalósítása. A bejárók mind a két strandot érintik,
ahogy látszik a közbeszerzési tervből is, eszközbeszerzési értéken meghaladják a 8 millió
forintos értékhatárt, ezért erre is kiírásra kerül egy egyszerűsített meghívásos közbeszerzés.
A dokumentáció tervezete ennek is elkészült, így az írásbeli előterjesztés szerinti határozati
javaslat szerinti határozat elfogadását kéri a képviselőktől.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
106./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi strand fejlesztés
megvalósítása érdekében a

„Balatonudvari és a Fövenyes Strandon strandi lejárók eszközbeszerzése” tárgyú nemzeti
eljárásrend szerinti, a Kbt. 122/A. § (1.) bek. alapján hirdetmény közzététele nélkül induló
közbeszerzési eljárás
Ajánlattételi felhívását és Dokumentációs anyagát megismerte, azt jóváhagyólag elfogadja és
az alábbi határidőket rögzíti:
Ajánlattételi határidő: 2014. július 14. 12.00 óra
Ajánlatok bontása: 2014. július 14. 14.00 óra
Döntés a beérkezett ajánlatokról: 2014. július 24. 8.00 óra képviselő-testületi döntés
keretében. Ez az időpont egyúttal az összegzés megküldésének tervezett időpontja is.
Szerződéskötés tervezett időpontja: 2014. július 30.
Kivitelezés kezdő időpontja: 2014. szeptember 1.
A teljesítési határidő szerződés szerint: 2014. november 30.
Ajánlattételre meghívottak:
Oladi Havasok Kft. (9700 Szombathely, Wimmer Á. u. 1/B.)
Gold Utazó Bt. (9700 Szombathely, Achim A. u. 2.)
Sinclair Astrapool Uszodatechnikai Bt. (9700 Szombathely, Orgona u. 6. )
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: ajánlattételi felhívás kiküldésére azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
Kéri Katalin települési főépítész: a napirendi pont kapcsán szóban szeretné ismertetni, hogy
a pályázat engedélyezési eljárása során, menet közben derült ki, hogy a parkoló vízjogi
engedély köteles. Az idő rövidsége okán a parkolót tervező mérnöknő az ő felkérésére soron
kívül elkészítette a vízjogi engedélyezési dokumentációt és az a napokban el is lett küldve a
Vízügyi Hatóság részére. Mivel ennek költségvonzata is van, ezért szükséges testületi döntést
hozni rá.
Szabó László polgármester: ismerteti a dokumentáció költségét, mely 90.000 Ft + áfa
összeg. Kéri a Tisztelt Képviselőket, hogy utólagosan hagyják jóvá a munkálatok elvégzését
és a díj kifizetését. E nélkül sajnos nem kaphatunk a parkolóra építési engedélyt, amely
mindenképpen szükséges a pályázathoz.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
107./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi strand
fejlesztés
megvalósítása
érdekében
a
parkoló
vízjogi
engedélyezési
dokumentációjának elkészíttetését Fehérné Gremanová Helena tervezővel
(TRI-VIA-PLAN Kft. 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi út 41.) utólag jóváhagyja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a tervezési díj kifizetésére,
melynek költségét 90.000 F t+ áfa összegben a 2014. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ Törvényességi felhívások ügyei – Étv. szerinti önkormányzati rendeletek
módosításának megtárgyalása.
Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a nagyon hosszú és részletes írásbeli
előterjesztést a napirendi pont kapcsán olvashatták a Tisztelt Képviselők. Nem ért teljesen
egyet a kormányhivatal eljárásával, nem a segítőkészség látszik a sok törvényességi felhívás
kiküldése kapcsán. Átadja a szót a főépítész asszonynak.
Kéri Katalin települési főépítész: az írásbeli előterjesztésben részben olvasható a
véleménye, másrészt a következőket szeretné nagyon röviden hozzátenni:
Jelzi, hogy a másik négy településen is, ahol főépítészként dolgozik, ezeknek a rendeleteknek
a kapcsán szintén kaptak törvényességi felhívásokat és javaslatokat. Érthetetlen számára az a
tény, hogy a rendeletek megalkotásakor az országos főépítészi kollégiumtól segítségként
megkapott, szinte egyforma rendeleti minta alapján elkészített települési rendeletekre másmás törvényességi felhívások érkeztek. Rendeletenként más-más előírásokat kifogásoltak
meg. Szakmailag sértőnek tartja, hogy a kormányhivatal megkérdőjelezi a szakmai
hozzáértését és megkérdőjelezik, hogy egy településképet a 312-es kormány rendelet 1.
mellékeltében felsorolt építési tevékenységek milyen mértékben befolyásolnak. Ugyanakkor
az általa kezdeményezett kormányhivatalai szakmai egyeztető fórumon több települési
főépítész kolléga is jelezte hasonló szakmai problémáit. Igazából a fórumon nem jutottak túl
sok eredményre és továbbra is nyitottak maradtak a véleményeltérések. Ennek ellenére a
rendeletek felülvizsgálata során igyekezett a törvényességi felhívásokban jelzetteknek eleget
tenni, illetve mivel a három rendelet hatályon kívül helyezésére tesznek javaslatot, ezért az új
rendelet-tervezetekben már azokat a szabályozásokat is igyekezett kijavítani, amelyeket
másik, érintett települések rendeleteiben a kormányhivatal megkifogásolt, de az udvari
rendeletekben nem.
Szabó László polgármester: az elhangzottak után javasolja a szükséges határozatok
meghozatalát az írásbeli előterjesztés szerint. Ezekre a hosszú határozatokra szükség van,
mivel a kormányhivatali törvényességi felhívásra és javaslatra egyaránt testületi határozati
döntéssel kell reagálni, melyet meg kell küldeni a kormányhivatal részére.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
108./2014. (VI:26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a Balatonudvari Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról szóló 3./2013. (I.28.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban tett
VEB/004/835/2014. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és a következő döntést
hozta:
1) A képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért és a 3./2013.
(I.28.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyező, új településképi bejelentési
eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával gondoskodik azok
rendeletbe ültetéséről.
Részletesen a törvényességi felhívásban foglaltak szerint:
I.
pont kapcsán: az új településképi bejelentési rendelet-tervezet a korábbi rendelet 3.
§ (1) bekezdés 1. pontját már az alábbiak szerint szabályozza:

II.

III.
IV.
V.

1.) a műemléki jelentőségű területen - a telek közterületi határához legközelebb,
de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével - az
építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése,
homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény
tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell
megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan
formában újjáépíteni,”
pont kapcsán: az új rendelet-tervezet a korábbi rendelet 3. § (1) bekezdés 17.
pontját már nem szabályozza, mivel a 312/2012 Kormányrendelet e pontját a
358/2013. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (3) a). hatályon kívül helyezte 2013. X. 14től.
pont kapcsán: az új rendelet-tervezet a korábbi rendelet 3. § (2) bekezdését már
nem szabályozza.
pont kapcsán: az új rendelet-tervezet a korábbi rendelet 6.§ (3) bekezdését már
nem szabályozza.
pont kapcsán: Az új rendelet-tervezet a korábbi rendelet 6. §-a szerinti
településképi bejelentési eljárás lefolytatását már a törvényességi felhívásban
foglaltaknak megfelelően szabályozza.

2) A képviselő-testület felkéri Szabó László polgármestert, hogy e határozat
elfogadásáról és az elfogadásra kerülő új rendelet megalkotásáról tájékoztassa a
Kormánymegbízottat.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
109./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a Balatonudvari Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a településképi bejelentési eljárásról szóló 3./2013. (I.28.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban tett
VEB/004/864/2014. számú törvényességi javaslatait és a következő döntést hozta:
1.) A törvényességi javaslat I. pontjában foglaltakkal részben egyetért és a 3./2013. (I.28.)
önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezésével, egyidejűleg új településképi bejelentési
eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával gondoskodik a javaslatban foglaltak
részbeni érvényesítéséről az alábbiak szerint:
 Az új rendelet-tervezet 3.§-át kiegészítjük azzal, hogy amennyiben az
alpontokban foglalt építési tevékenység eredménye a közterületről látható,
vagy egyéb módon jelentősen befolyásolja a településképet, bejelentési
eljárást kell lefolytatni. A „láthatóság” tényét előzetesen a települési
főépítésszel egyeztetni kell.
 A Rendelet 11.,12.,13. és 18. pontjában foglaltakra vonatkozó
Kormányhivatali javaslatot –a települési főépítész szakmai javaslatára
hivatkozva – a képviselő-testület elutasítja.
Az elutasítás indoka: A Balatonudvari településkép vonatkozásában nem lenne
szerencsés teret engedni egy olyan folyamatnak, melyben a település beépítésre
szánt és beépítésre nem szánt területein engedély és bejelentés nélkül
kerülnének elhelyezésre nagyméretű fóliasátrak, tartályok. A település

területén elhelyezkedő golfpálya területén sem került engedélyezésre a 6m
feletti építési magasság, így egy további 9 m magasságig építhető előbb jelzett
építmények megjelenése szakmailag megengedhetetlen és káros.
A medencék és kerti tavak felügyelete azért fontos, mert ezek megjelenése
hosszú távon várható, ezeket az építményeket nyílván takarni kívánják – a
téliesítés, árnyékolás, tisztíthatóság szempontjából –, ezáltal az ilyen
építmények megjelenése már nagymértékben károsan befolyásolhatja a
településképet előzetes kontroll hiányában.
A 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása,
helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése tárgyban kiemelten fontos
érdek, hogy a jelenlegi helyi szabályozás szerinti C-1 kiemelt szőlőterület
esetében kontrollálható módon épüljenek pincék a településen,
megakadályozva a földdel nem fedett „betonbunkerek” tömeges megjelenését.
2.) A Javaslat II. pontjában foglalt jogszabály-szerkesztési hibákkal egyet ért, melyek a
Rendelet hatályon kívül helyezésével és az új rendelet megalkotásával orvoslásra
kerülnek.
3.) A képviselő-testület felkéri Szabó László polgármestert, hogy e határozat
elfogadásáról és az elfogadásra kerülő rendelet megalkotásáról tájékoztassa a
Kormánymegbízottat.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: a fentiek alapján javasolja tehát a képviselő-testületnek, hogy az
írásbeli előterjesztés szerint fogadja el az új településképi bejelentési eljárásról szóló
rendeletet.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7./2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete
a településképi bejelentési eljárásról
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó László polgármester: javasolja, hogy a településképi véleményezési eljárásról szóló
rendelet kapcsán is fentiek szerint járjanak el. Ennek alapján javasolja az írásbeli előterjesztés
szerinti határozat meghozatalát és az új rendelet elfogadását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
110./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a Balatonudvari Község Önkormányzata

Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 1./2013. (I.28.)
önkormányzati rendelete egyes rendelkezéseivel kapcsolatban tett VEB/004/866./2014. számú
törvényességi felhívásában foglaltakat és a következő döntést hozta:
1.)A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért és az 1./2013. (I.28.)
önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyező, új településképi véleményezési
eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásával gondoskodik azok rendeletbe
ültetéséről.
2.) A képviselő-testület felkéri Szabó László polgármestert, hogy e határozat
elfogadásáról és az elfogadásra kerülő új rendelet megalkotásáról tájékoztassa a
Kormánymegbízottat.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és
0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8./2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési eljárásról
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szabó László polgármester: a harmadik érintett rendelet – a tervtanácsi rendelet –
törvényességi felhívása kapcsán szintén javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozat
elfogadását. A tervtanácsi rendeletet tehát a településképi bejelentési eljárásról szóló új
rendelet utolsó szakasza helyezi hatályon kívül és nem készül helyette új rendeleti
szabályozás.
Szabó László polgármester javaslatára a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és
0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
111./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a Balatonudvari Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési
feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 4./2013. (I.28.) egyes rendelkezéseivel kapcsolatban
tett VEB/004/866./2014. számú törvényességi felhívásában foglaltakat és a következő döntést
hozta:
1.)A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért és a 4./2013. (I.28.) önkormányzati
rendelete hatályon kívül helyezésével gondoskodik a jogszabálysértés kiküszöböléséről.
2.)A képviselő-testület felkéri Szabó László polgármestert, hogy e határozat
elfogadásáról és a rendelet hatályon kívül helyezéséről tájékoztassa a
Kormánymegbízottat.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: végezetül az utolsó törvényességi felhívással kapcsolatban kéri
az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását a Tisztelt Képviselőktől.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
112./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a VEB/004/970./2014. számú törvényességi
felhívásában foglaltakat, melynek kapcsán az abban foglaltakat tudomásul veszi és az
aljegyző asszony határidőn belül megtett intézkedését az ügyben jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri Szabó László polgármestert, hogy a határozati döntésről a
Kormánymegbízottat tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester a vegyes ügyek esetében javasolja az írásbeli előterjesztés
szerinti ügyek esetében sorrendben haladva dönteni. Először a strandi belépőjegyek esetében
kértek kedvezményt, csökkentés két esetben is. Úgy gondolja, hogy nem célszerű teret adni
ilyen kérelmeknek, mivel a strandbevétel fontos bevételi forrás az önkormányzati
költségvetésben, további indoklásként előadja, hogy a kedvezményes jegyár konstrukciók
megfelelő választási lehetőséget biztosítanak a strandolók részére, melyek további csökkentése plussz
kedvezményekkel nem indokolt.

Fodor Péter képviselő: ős sem javasolja a kérelmek elfogadását.
Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására
tett javaslatot a két kérelem elutasításának megjelölésével, melynek kapcsán a képviselőtestület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
határozatokat hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
113./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SLIDE SC.
kérelmét kedvezményes strandi szezon jegyek biztosítása tárgyában elutasítja,
mivel a kedvezményes jegyár konstrukciók megfelelő választási lehetőséget
biztosítanak a strandolók részére, melyek további csökkentése plussz
kedvezményekkel nem indokolt.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntésről
tájékoztassa kérelmezőt és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
114./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SOTE
Játszóház Alapítvány kérelmét kedvezményes strandi szezon jegyek
biztosítása tárgyában elutasítja, mivel a kedvezményes jegyár
konstrukciók megfelelő választási lehetőséget biztosítanak a strandolók
részére, melyek további csökkentése plussz kedvezményekkel nem indokolt.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntésről
tájékoztassa kérelmezőt és a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

b) Szabó László polgármester a következő a 713. hrsz-ú ingatlan ügye kapcsán részletes
írásbeli előterjesztés készült, melynek kapcsán javasolja az abban szereplő határozati javaslat
elfogadását.
Ellenvéleménye nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4
igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
115./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 13.§-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. Törvény 36.§ (2) bek. c) pontja alapján a Balatonudvari település
közigazgatási területén lévő 713. hrsz-ú „ kivett beépítetlen terület” művelési
ágú, 2054 m2 alapterületű, állami tulajdonban lévő ingatlan térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adását kérelmezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. útján.
Az ingatlan önkormányzati tulajdonba adás kérelmezésének indoka az
alábbiakban megjelölt felhasználási célok ismertetése:
A 713. hrsz-ú ingatlan évek óta kihasználatlanul áll. Ugyanakkor kapacitása
lehetővé tenné az önkormányzat számára olyan gazdasági hasznosítású
turisztikai létesítmény működtetését, amely kapcsolódna a területhez közel
kialakítandó természetvédelmi tanösvény projekthez. Az ingatlan egyrészt,
mint önálló turisztikai háttér létesítmény jó feltételt biztosítana a
horgászturizmus számára, másrészt mint a turisztikai ösvény - tanuló ifjúság
részére történő - bemutató központ tárgyi feltételeit biztosító szállás férőhely
kapacitás funkcionálhatna. E két célterület időrendben lehetővé tenné, hogy a
nyári szünidőben az iskolás gyerekekre, az elő és utószezonban pedig a horgász
turizmusra koncentráljon a létesítmény működése. További szempont az, hogy a
létesítmény működtetése éves szinten két állandó munkahelyet, a főszezonban
pedig további 3-4 fő foglalkoztatását biztosítaná. A terület folyamatos
karbantartása pedig a közfoglalkoztatás területén jelentene munkahely teremtési
lehetőséget.

A létesítmény önkormányzati tulajdonba történő átadása jól szolgálná a
település gazdasági teljesítő képességének javítását, miközben a terület
ápolásával javulna a természetvédelmi viszony, amelyet a tanösvény létesítése
településünkön új minőségbe helyez.
Az ingatlan átadása esetén a segítendő feladat konkrét megjelölése:
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
13. § (1) bekezdésének
-1. pontjában foglaltak: „településfejlesztés, településrendezés”
-11. pontjában foglaltak: a „helyi környezet és természetvédelem,
vízgazdálkodás, vízkárelhárítás”
-13. pontjában foglaltak: a „helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal
kapcsolatos feladatok”.
Az Mötv. 15.§-a utal továbbá arra, hogy „a helyi önkormányzat feladat- és
hatásköreinek ellátása során - törvényben meghatározott módon és mértékben biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy feladatellátásba
történő bevonását”.
A képviselő-testület nyilatkozik, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának
költségét - megtérítését, melyeknek fedezetét az aktuális éves önkormányzati
költségvetési tartaléka terhére biztosítja.
Az ingatlan vonatkozásában örökségvédelmi, természetvédelmi illetve Natura
2000 védettség nem áll fenn.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy az
ingatlan tulajdonba adása kapcsán a szükséges jognyilatkozatokat és
intézkedéseket megtegye.
A polgármester a megtett intézkedésekről a képviselő-testületet folyamatosan
tájékoztatni köteles.
Határidő: kérelem benyújtására azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
c) Szabó László polgármester a strandi öltöző paravánok ügye kapcsán szintén javasolja az
írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
116./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó László polgármestert együttműködési megállapodás megkötésére
a Média Aréna Közterületi Médiaügynökség Kft-vel ( 1067 Budapest, Teréz krt.
23. I. em. 6/a, képviseli: Szatlóczky Zoltán ügyvezető) strandi öltöző
paravánok biztosítása tárgyában.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester

d) Szabó László polgármester: szóbeli előterjesztésként szeretné ismertetni Békefi Anett
kérelmét. Mint ismeretes, a 41-es számú határozatban döntött a testület arról, hogy az általa
ajánlott vízi sport tevékenységek végzését támogatja és annak költségét biztosítja. Sajnos
időközben változás következett be a hölgy munkavégzésében, ezért egy módosított javaslattal
él, melyet most ismertet a képviselőkkel. Amennyiben egyet értenek, javasolja, hogy fogadják
el a módosítást, így a vízi sporttevékenység megtartásra kerülhet a strandokon, színesítve a
nyári programokat. Az eszközök költsége bruttó 93.000 Ft összeg lenne, ezek az
önkormányzat tulajdonában maradnának, csak használatra kapná meg a hölgy. Az alábbi
határozati javaslatot szövegezi meg: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 41./2014. (III.27.) számú határozatát visszavonja, és Békefi Anettel a települési
strandokon történő vízi sporttevékenységek megtartására megbízási szerződést köt 2014.
július 11. napjától 2014. augusztus 22. napjáig. A megbízási díj összegét bruttó 150.000 Ftban állapítja meg, melynek költségét a kultúros részére megállapított pénzügyi keret terhére
biztosít. A vízi sporteszközök költségét bruttó 93.000 Ft összegben a képviselő-testület a
2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület
felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a szükséges Intézkedéseket megtegye.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos Felelős: polgármester
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
117./2014. (VI.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 41./2014. (III.27.) számú
határozatát visszavonja, és Békefi Anettel a települési strandokon történő vízi sporttevékenységek megtartására megbízási szerződést köt 2014. július 11. napjától 2014.
augusztus 22. napjáig.
A megbízási díj összegét bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg, melynek költségét a
kultúros részére megállapított pénzügyi keret terhére biztosít.
A vízi sporteszközök költségét bruttó 93.000 Ft összegben a képviselő-testület a 2014.
évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester

Több napirendi pont nem lévén Szabó László polgármester kérdéseknek adta meg a szót.

Tigelmann János üdülőtulajdonosi képviselő: szeretné, ha a fövenyesi strandi játszótéri
homokozó szélére padokat helyezne ki az önkormányzat, tudjanak hová leülni a szülők.
Szabó László polgármester: ismertetni, hogy már folyamatban is van az ügy, a homokozó
szélére végig deszka padozat kerül kiépítésre.
Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: sajnálattal ismerteti, hogy sok család jelezte,
az udvari strand nagyon hínáros és a föveny része nagyon köves, balesetveszélyes az ott
fürdőző gyerekek csúszásveszélynek vannak kitéve. Javasolja továbbá a játszóház lefestését,
hogy ne romoljon tovább az állapota.

Szabó László polgármester: sajnos a Balaton áramlási viszonyai nem kedveznek a fövenyek
kialakításának, a beleszállított homokot kimosta a víz. Ismételten hozatni fognak bele kisebb
kavicsokat, hogy megülepedjen a nagyobbak közé, de tökéletes megoldásra nem lehet
számítani. A játszóház festését is idővel meg fogják oldani.

Több kérdés és napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt a
megjelenteknek és a rendes nyílt testületi ülést 20.40 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

