Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 13.
napján du. 18.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Marton János képviselő
Fodor Péter képviselő
Rolkó Gábor képviselő
Békefi Edina alpolgármester igazoltan távol
Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Kéri Katalin települési főépítész
Németh Borbála művelődésszervező
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma:3 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendkívüli
ülés 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Békefi Edina alpolgármester betegség miatt
igazoltan távol van. Majd ismertette a napirendet, melyet a kiosztott anyagnak megfelelően
elfogadásra javasol, annyi eltéréssel, hogy a vegyes ügyek lenne az 5. napirendi pont még,
illetve, mivel két érintett bérlő is jelen van, így javasolja, hogy a 4. napirendi ponttal kezdjék
az ülést. Mivel a rendes havi ülés május 29. napjára kerül át és időközben érkeztek olyan
ügyek, melyekben a döntés sürgős lenne, ezért vált szükségessé a mai rendkívüli ülés
telefonon történt összehívása.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés módosított napirendjét 4 igen szavazattal, 0
ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra – strandi ügyek megbeszélése, strandi bérleti
szerződések, rendezvények egyeztetése.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Törvényességi felhívások ügyében tájékoztatás.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ A fövenysei strandi faházas büfé hasznosítási pályázati ügyének megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester

4./ A fövenyesi strandi pályázat kapcsán a közbeszerzési lebonyolító és a műszaki ellenőr
személyének pályázati kiírása.
Előadó: Szabó László polgármester
5./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
A napirend elfogadását követően a képviselő-testület megkezdte annak tárgyalását:
1./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra – strandi ügyek megbeszélése, strandi
bérleti szerződések, rendezvények egyeztetése.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy április 28-i ülésen elnapolásra került a döntés a
strandi bérleti szerződések ügyében, az ügyvéd úr mostanra elkészítette a szerződés tervezetet
Holczer András bérlő esetére. Ezen minta alapul vételével el lehet már készíteni a többi
szerződést is, így dönteni lehet az idei strandi szerződések ügyében. Holczer András bérlő
kérelme kapcsán javasolja, hogy kerüljön megkötésre az idén a bérleti szerződés, azonban a
hátralékos bérleti díjat rendeznie kell. Bérlő további albérletbe szeretné adni a büféjét,
melyhez szintén szükség van a képviselő-testület hozzájárulására. A bérleti szerződés
tervezete ennek megfelelően készült el, egy évre javasolja a hozzájárulás megadását a további
bérbe adáshoz.
Holczer András bérlő: szeretné elmondani, hogy a tavalyi szezon végén született meg a
vitatott m2-t tartalmazó bérleti szerződés, melynek kapcsán ő az előző évnek megfelelő díjat
fizette meg. Úgy gondolja, hogy mindig a szezon elején kellene, hogy ilyen dolgok
kiderüljenek, mert ha előbb tudja, hogy megnövekszik a m2 nagyság, akkor még a szezon
elején kisebb területet bérelt volna. Véleménye szerint a szezon végén nem lehetne ilyen
helyzetbe hozni a bérlőket. A másik, hogy tudomása szerint egyedül ő fizette be a WC mosdó
használati díjat, a többi büfés pedig nem.
Szabó László polgármester: pontosítani szeretné, hogy a tavalyi bérleti szerződés nem a
szezon végén, hanem szezon közben született meg, a bérlővel történt előzetes személyes
egyeztetés alapján.
Rolkó Gábor bérlő: véleménye szerint a többi büfés is fizesse meg utólag a WC használati
díjat. Az elmaradást pedig rendezni kell, ez esetben hozzájárul a további bérbe adáshoz.
Holczer András bérlő: kijelenti, hogy a 60.000 Ft összeggel csökkentett elmaradást befizeti,
és ha a többiek is megfizetik a WC használati díjat, akkor ő is be fogja fizetni azt is.
Szabó László polgármester: ismerteti a határozati javaslatot és kérte annak elfogadását.
A fentiek alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 560/3. hrsz-ú strandon lévő Lakoma Büfé

vonatkozásában Holczer András (8230 Balatonfüred, Arad u. 4.) bérlővel
a 2014. évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el, egyúttal
hozzájárul ahhoz, hogy bérlő a bérleményét további albérletbe adja Nagy
Aladár részére egy évre.
A bérleti díjat a 2013. évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg
az éves hivatalos KSH szerinti inflációs ráta mértékével növelten.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések ügyvédi iroda
általi előkészíttetésére és a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: kéri a képviselőktől, hogy Bokányi Barna, Tamaga Zsuzsanna
és Nagy Attila bérlőkkel is kösse meg a testület a bérleti szerződést az írásbeli előterjesztés
szerinti határozati javaslatok alapján.
A fentiek alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 720/6. hrsz-ú strandon lévő Vén Kalóz Pizzéria
vonatkozásában Nagy Attila (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 157/B)
bérlővel a 2014. évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el.
A bérleti díjat a 2013. évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg
az éves hivatalos KSH szerinti inflációs ráta mértékével növelten.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések ügyvédi iroda
általi előkészíttetésére és a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 720/6 hrsz-ú strandon lévő Kagyló Büfé
vonatkozásában Tamaga Zsuzsanna (8200 Veszprém, Victor H. u. 24.)
bérlővel a 2014. évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el.
A bérleti díjat a 2013. évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg
az éves hivatalos KSH szerinti inflációs ráta mértékével növelten.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések ügyvédi iroda
általi előkészíttetésére és a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 560/3. hrsz-ú strandon lévő Hami Büfé
vonatkozásában Bokányi Barna (Bokányi Kft. 8241 Vászoly, Imre u. 19.)
bérlővel a 2014. évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el.
A bérleti díjat a 2013. évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg
az éves hivatalos KSH szerinti inflációs ráta mértékével növelten.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések ügyvédi iroda
általi előkészíttetésére és a bérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: a sima strandi területbérletek kapcsán a szokásos bérlők a Focus
Autó és Ocskó Péter kérelmezi a szerződés megkötését. Utóbbi esetében a vatta cukor és
popcorn árusítását engedélyezze a képviselő-testület, a napozóágy szolgáltatást ne, ugyanis
arra érkezett be egy másik kérelem Rolko Gábor kérelmezőtől, aki 10 m2 területen szeretné
végezni a szolgáltatást a fövenyesi strandon. A Focus Auto bérlő kérelmezi, hogy
visszahelyezésre kerüljön a faháza a bejárathoz, de ezt nem javasolja, tekintettel a faházas
büfé értékesítési helyzetére és arra, hogy a strandot végre sikerült az új főbejárati épülettel
rendezni. Javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozatok meghozatalát, illetve az új
kérelem elfogadását Rolkó Gábor kérelmező esetében.
Rolkó Gábor képviselő: a kérelme kapcsán személyes érintettségére való hivatkozással
bejelenti, hogy a szavazásnál tartózkodni kíván.
A fentiek alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
74./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Focus
Auto 2005 Bt. (1038 Budapest, Tulipán u. 6.) részére a fövenyesi
strand szezonális nyitvatartási idejében a 2014-es nyári szezonra
strandcikk, bizsu és ajándékárusítás céljából 12 m2 terület bérbe adását
határozza el.
A területbérleti díjat 5.500 Ft/ m2 + ÁFA összegben állapítja meg a
nyári szezonra vonatkozó egyszeri díjkénti befizetéssel.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
területbérleti szerződés megkötésére és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ocskó Péter
vállalkozó ( 8230 Balatonfüred, Siske u. 20.) részére a fövenyesi
strand szezonális nyitvatartási idejében a 2014-es nyári szezonra
vattacukor és popcorn árusítás céljából 10 m2 terület bérbe adását
határozza el.
A területbérleti díjat 5.500 Ft/ m2 + ÁFA összegben állapítja meg a
nyári szezonra vonatkozó egyszeri díjkénti befizetéssel.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
területbérleti szerződés megkötésére és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester
Végezetül a képviselő-testület 3 igen szavazattal 0 ellenszavat és Rolkó Gábor képviselő
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rolkó
Gábor vállalkozó ( 8242 Balatonudvari, Margaréta u.10/a .) részére a
fövenyesi strand szezonális nyitvatartási idejében a 2014-es nyári
szezonra napozóágy szolgáltatás nyújtása céljából 10 m2 terület bérbe
adását határozza el.
A területbérleti díjat 5.500 Ft/ m2 + ÁFA összegben állapítja meg a
nyári szezonra vonatkozó egyszeri díjkénti befizetéssel.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
területbérleti szerződés megkötésére és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. május 30.
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: a napirendi pont részeként felkéri Németh Borbála
művelődésszervezőt, ismertesse a települési programtervezet alakulását.
Németh Borbála művelődésszervező: részletesen ismerteti a programtervezet változásait,
melyeket a testülettel egyeztet. A részletes program a májusi újságban került kihirdetésre,
felkerül a honlapra és a térségi kiadványban is megjelenik, valamint további internetes
felületeken is.
Szabó László polgármester: köszöni a részletes tájékoztatót, majd a strandi belépőjegy árak
kapcsán javasolja képviselő-testületnek, hogy az idei nyáron ne emeljék a jegyárakat egyik
strandon sem.
Rolkó Gábor képviselő: nem ért egyet a javaslattal, mivel az elmúlt évben abban egyeztek
meg, hogy az idei évtől emelik az árakat fövenyesen, annak érdekében, hogy egy szintre

kerüljenek. Az idén fejleszteni fogják a fövenyesi strandot, ezért jegyár emelést javasol ezen a
strandon.
Szabó László polgármester: úgy gondolja akkor lesz értelme jegyárat emelni, ha az idei év
végén elkészül a fövenyesi strandi fejlesztés, addig nem.
Szabó László polgármester ezt követően szavazásra tette fel a strandi jegyárak emelésének
kérdését, melyben a képviselő-testület 2 igen és 2 nem szavazattal nem tudott döntésre jutni.
Szabó László polgármester ismételt szavazást rendelt el, melynek az eredménye ismételten 2
igen és 2 nem szavazat lett, mely alapján a strandi jegyárak kérdését a képviselő-testület
döntés hiányában elnapolta a soron következő rendes ülésre.
2./ Törvényességi felhívások ügyében tájékoztatás.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az aljegyző asszony részletes írásbeli
előterjesztést készített elő a napirendi ponttal kapcsolatban, melyet megkaptak a képviselők,
majd át is adta a szót.
Kéri Katalin települési főépítész: csak annyit szeretne hozzátenni, hogy a törvényességi
felhívással érintett rendeleteket a főépítészi kollégium szakemberei készítették elő. A
megyében valamennyi önkormányzati testület kapott törvényességi felhívást ezekre a
rendeletekre. Ezzel kapcsolatban egy főépítészi megbeszélésre kerül sor a holnapi napon a
törvényességi főosztály kollégáival együtt. Bízik benne, hogy ezen a fórumon sikerül
átbeszélni a kérdéskört, és annak függvényében előkészíteni a szükséges rendelet
módosításokat.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a kiküldött írásbeli előterjesztés véleménye szerint
részletesen ismerteti a beérkezett törvényességi felhívások ügyeit, egyebet nem kíván
hozzátenni.
Szabó László polgármester: javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Ellenvélemény nem lévén, Szabó László polgármester javaslatával egyet értve a képviselőtestület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a
Balatonudvari Község Önkormányzata képviselő-testületének a
településképi bejelentési eljárásról szóló 3./2012.(I.28.) önkormányzati
rendelete kapcsán a VEB/004/835/2014. számú, valamint a településképi
véleményezési eljárásról szóló 1./2012.(I.28.) önkormányzati rendelete
kapcsán a VEB/004/899/2014. számú törvényességi felhívásban
foglaltak szerint észrevételeket és a következő döntést hozta:
A törvényességi észrevételekkel kapcsolatban szükségesnek látja
szakmai egyeztetés lefolytatását a települési főépítésszel, valamint a

kormányhivatalban május 14-én megrendezésre kerülő szakmai fórum
eredményének függvényében további megbeszélést folytatni az érdemi
döntés meghozatala érdekében.
Az alapos és még több időt igénylő döntés előkészítés érdekében a
képviselő-testület indítványozza a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál
a törvényességi észrevételekben megállapított május 31-i illetve június
10-i határidők - mindkét esetben - 2014. június 30-ig történő
meghosszabbítását.
A VEB/004/864/2014. számú törvényességi javaslatban foglaltakat a
képviselő-testület megismerte, az abban foglaltakra történő észrevétel
megtétele érdekében is felkéri Szabó László polgármestert a határidő
hosszabbítási kérelem benyújtására 2014. június 30-i határidővel.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
határidő hosszabbítási kérelmek megkérésére, valamint dr. Panyi Szilvia
Orsolya aljegyzőt és Kéri Katalin települési főépítészt a szükséges
képviselő-testületi előterjesztés előkészítésére.
A VEB/004/856-1/2014. számú törvényességi felhívásban foglaltakat a
képviselő-testület megismerte, az abban foglaltak szerinti javítás
elvégzését tudomásul veszi.
Határidő: azonnal illetve 2014. június 30.
Felelős: polgármester, aljegyző, települési főépítész
Szabó László polgármester: a szervezeti és működési szabályzat módosítása kapcsán pedig
javasolja a rendelet tervezet elfogadását.
Ellenvélemény nem lévén, Szabó László polgármester javaslatával egyet értve a képviselőtestület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
rendeletét hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6./2014.(V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14./2013.(IX.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ A fövenyesei strandi faházas büfé hasznosítási pályázati ügyének megtárgyalása.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az ügyvéd úr elkészítette a pályázati kiírás
tervezetét, ez megküldésre került a képviselők részére. Javasolja a pályázati értékesítés
kiírását június 20-i határidővel, annak érdekében, hogy a június végi testületi ülésen esetleg
dönteni lehessen ebben a kérdésben. A földhasználati szerződés itt is 50 év időtartamra
szóljon ne pedig határozatlan idejű legyen.
Ellenvélemény nem lévén, Szabó László polgármester javaslatával egyet értve a képviselőtestület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező 720/6. hrsz-ú fövenyesi strandon található 82 m2 + 52 m2
alapterületű faházas büfé ingatlan megvásárlására, átépítésére és
földhasználati jog alapítására pályázatot ír ki, melynek tervezetét a
képviselő-testület megismerte és jóváhagyólag elfogadja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázati hirdetés
feladására a települési honlapon és a helyben szokásos módon, valamint
a Veszprém Megyei Naplóban.
Határidő: hirdetésre azonnal, pályázati határidő: 2014. június 20.
Felelős: polgármester
4./ A fövenyesi strandi pályázat kapcsán a közbeszerzési lebonyolító és a műszaki ellenőr
személyének pályázati kiírása.
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán átadja a szót Kéri Katalin települési
főépítésznek.
Kéri Katalin települési főépítész: ismerteti az elkészített írásbeli előterjesztés szövegét,
melyben a meghívásos pályázat anyaga szerepel. 3 szakembert javasol meghívni a pályázatra,
a pályázatok benyújtási határidejének pedig május 26-a, délután 16.00 órát javasol. Így a
május 29-i testületi ülésen döntést lehetne hozni ebben a kérdésben is, mivel a határidők igen
szorosak ahhoz, hogy az idén elkészüljön a fejlesztés és az elszámolás is megtörténhessen.
Szabó László polgármester: amennyiben más javaslat nincs, úgy kéri a képviselőket az
írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.
Más javaslat nem lévén, Szabó László polgármester javaslatával egyet értve a képviselőtestület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete meghívásos pályázatot
ír ki, a Balatonudvari települési Fövenyes strand 11./2013. (III.5.) VM rendelet alapján
LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások
jogcímen elnyert pályázatának közbeszerzés bonyolítói és műszaki ellenőri munkáinak
elvégzésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alábbi szakembereket
kérje fel pályázat benyújtására: Beck Károly okl.építész, Kreatív-terv Kft. ( Demény
Zoltán építőmérnök) , Ádám László építőmérnök.
Nyertesnek tekintendő az a pályázó, aki a legkedvezőbb árat adja meg.
A pályázat hirdetményét a képviselő-testület megismerte, tartalmát jóváhagyólag
tudomásul veszi.
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. május 26. du. 16.00 óra.

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5./ Vegyes ügyek.
a)Szabó László polgármester: a vegyes ügyekben először a Slide SC kérelmét ismerteti. Az
anyag a képviselők részére is megküldésre került, melynek kapcsán a június 7-8-i időpontot
megfelelőnek tartja, azonban az augusztus 23-24. napokon a strandi programok véleménye
szerint nem teszik lehetővé az akkorra tervezett bajnokság zökkenőmentes megrendezését.
Ezért nem javasolja, hogy az augusztusi időponthoz járuljon hozzá a testület.
Amennyiben a testült is egyet ért, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Slide SC kérelme kapcsán a 2014.
06.7-8. napokon tervezett Balaton Quadratlon Középtávú Világkupa Futam megrendezéséhez
a Balatonudvari Strandon, az önkormányzati közterület használatához térítésmentesen
hozzájárul. Felkéri kérelmezőt, hogy a 2014. 08. 23-24. napokra tervezett sporteseményeknek
másik időpontot szervezzen, mivel a két augusztusi időpont önkormányzati nyári strandi
rendezvények miatt nem alkalmas további sportrendezvények egy helyszínen történő
megtartására, így azok Balatonudvari strandi lebonyolításához a képviselő-testület nem járul
hozzá. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
Más javaslat nem lévén, Szabó László polgármester javaslatával egyet értve a képviselőtestület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
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Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Slide SC kérelme kapcsán
a 2014. 06.7-8. napokon tervezett Balaton Quadratlon Középtávú Világkupa Futam
megrendezéséhez a Balatonudvari Strandon, az önkormányzati közterület
használatához térítésmentesen hozzájárul.
Felkéri kérelmezőt, hogy a 2014. 08. 23-24. napokra tervezett sporteseményeknek
másik időpontot szervezzen, mivel a két augusztusi időpont önkormányzati nyári
strandi rendezvények miatt nem alkalmas további sportrendezvények egy helyszínen
történő megtartására, így azok Balatonudvari strandi lebonyolításához a képviselőtestület nem járul hozzá.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
b) Szabó László polgármester: a Tihanyi Óvoda ügye kapcsán átadja a szót az aljegyző
asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden ismerteti, hogy a jegyző asszony jelzett
problémát a Tihanyi Óvoda társulási ügyével kapcsolatban. Összefoglalva a helyzet az, hogy

a korábbi 2009-ben megalakult óvodai társulást, melynek Balatonudvari is a tagja volt, az új
jogszabályok értelmében 2013. július 31. napjával meg kellett szüntetni. Ehhez a társult
önkormányzatok meghozták a szükséges határozataikat, azonban a MÁK felé az alapító okirat
módosított és egységes szerkezetű szövege nem került benyújtásra. Ennek most utólag tesz
eleget a jegyző asszony. Abban a kérdésben, hogy létrejöjjön-e új társulás a tihanyi óvoda
működtetésére, május 31-ig kell döntenie az érintett önkormányzatoknak. Időközben azonban
Aszófő és Örvényes is tagja lett a füredi közoktatási megállapodásnak, így a részükről az
óvodai kötelező feladat ellátása jogilag megoldott lett. Balatonudvari esetében azonban
szükség van egy megállapodás megkötésére Tihany község önkormányzatával, melyben
rögzítik, hogy a feladat ellátását a Tihanyi Visszhang Óvoda keretein belül biztosítják a
balatonudvari óvodáskorú gyermekek részére. A gyakorlatban települési óvodáskorú gyermek
ellátatlanul nem maradt, csak a jogi dokumentálása nem történt meg a feladatellátásnak. Az
óvodát Tihany község Önkormányzata tartja fenn, hozzájárulást korábban sem kért a
településektől, csak az óvodásokat szállító busz fenntartásáért kellett meghatározott összeget
fizetni. A helyzet jogszerűvé tétele érdekében van szükség egy határozat meghozatalára a
megállapodás megkötése érdekében. Ismerteti a határozat szövegét.
Szabó László polgármester: javasolja a testületnek a határozat elfogadását.
A javaslattal 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
81./2014. (V.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 13.§ (1) bek. 6)
pontjában meghatározott óvodai feladat ellátásról a Tihanyi Visszhang Óvoda keretein
belül kíván gondoskodni. A feladatellátásra megállapodás megkötésére hatalmazza fel
Szabó László polgármestert visszamenőleges hatállyal 2013. augusztus 1. napjától.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést
21.50 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

