Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29.
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
Rolkó Gábor képviselő
Fodor Péter képviselő
Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Kéri Katalin települési főépítész
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma: 2 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendes ülés
5 fő képviselő jelenlétével határozatképes, 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 strandi feladatok kapcsán. Mivel a főépítész asszonynak
el kell mennie, ezért javasolja, hogy a 3. napirendi pontot vegyék előre.
Amennyiben más napirendi ponti módosító javaslat nincsen, kéri az ismertetett napirend
jóváhagyását.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:
1./ Döntés a fövenyesi strandi pályázat közbeszerzési lebonyolítójának és műszaki
ellenőrének személyéről.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ A fövenyesei Mini Pláza ingatlan pályázati értékesítésének ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra – strandi dolgozók felvétele, egyéb strandi
ügyek megbeszélése.
Előadó: Szabó László polgármester

5./ A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Előadó: Szabó László polgármester
6./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal informatikai biztonsági szabályozási ügye.
Előadó: dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
7./ Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése.
Előadó: Szabó László polgármester
8./ 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./ Döntés a fövenyesi strandi pályázat közbeszerzési lebonyolítójának és műszaki
ellenőrének személyéről.
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán át is adja a szót a főépítész
asszonynak.
Kéri Katalin települési főépítész: ismerteti, hogy a fövenyesi strandi fejlesztést érintő
közbeszerzési lebonyolítói és műszaki ellenőri pályázat egy meghívásos pályázat volt, mely
szabályszerűen kiírásra került. A három meghívott határidőre megadta az ajánlatát, melyet
most ismertet is. Ádám László tervező a két tevékenység ellátására összesen 450 ezer forint +
áfa árajánlatot adott, Beck Károly építészmérnök a két tevékenységre 530.000 Ft + áfa,
Demény Zoltán a Kreatívterv Kft. képviseletében pedig 580 ezer forint + áfa ajánlatot adott
be. A pályázati kiírás értelmében a nyertes a legalacsonyabb árat adó, vagyis jelen esetben
Ádám László úr.
Szabó László polgármester: javasolja, hogy a képviselő-testület hozzon határozati döntést a
nyertes megbízásáról az alábbiak szerint: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 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 elvégzésével Ádám László tervezőt
bízza meg. A vállalkozói díjat a közbeszerzési lebonyolítói tevékenység esetén 250.000 Ft +
áfa, a műszaki ellenőrzési tevékenység esetében 200.000 Ft + áfa összegben hagyja jóvá a
2014. évi önkormányzati költségvetési tartaléka terhére. A képviselő-testület felhatalmazza
Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vállalkozói szerződés
megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
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
82./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 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 elvégzésével Ádám László tervezőt bízza
meg. A vállalkozói díjat a közbeszerzési lebonyolítói tevékenység esetén 250.000 Ft +
áfa, a műszaki ellenőrzési tevékenység esetében 200.000 Ft + áfa összegben hagyja
jóvá a 2014. évi önkormányzati költségvetési tartaléka terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére és a vállalkozói szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ 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 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót.

3./ A fövenyesei Mini Pláza ingatlan pályázati értékesítésének ügye.
Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés tartalmazza a pályázati kiírás anyagát
is, melynek kapcsán javasolja, hogy a pályázatok benyújtásának határideje június 25-e 16.00
óra legyen, így a június 26-i soros ülésen sikeres pályázat esetén akár döntést is lehetne hozni.
A pályázat a szokásoknak megfelelően a faliújságokon, a honlapon és a megyei Naplóban
kerüljön meghirdetésre. A minimális pályázati árra 14 millió forint + áfa összeget javasol.
Rolkó Gábor képviselő: javasolja, hogy a minimális ár 15 millió forint + áfa legyen.
Szabó László polgármester: szavazásra tette fel az írásbeli előterjesztés szerinti határozati
javaslatot a 15 millió forintos minimális ajánlati áron, melynek kapcsán a képviselő-testület 5
igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
83./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 813. hrsz-ú (ABC és lakás) fövenyesi ingatlan
értékesítésére nyilvános pályázatot ír ki, melynek tervezetét a képviselőtestület megismerte és jóváhagyólag elfogadja.

A minimális pályázati kiírási árat 15 millió forint + áfa díjban állapítja
meg.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázati hirdetés
feladására a települési honlapon és a helyben szokásos módon, valamint
a Veszprém Megyei Naplóban.
Határidő: pályázat kiírására azonnal
Felelős: polgármester

4./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra – strandi dolgozók felvétele, egyéb
strandi ügyek megbeszélése.
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán fontos, hogy a nyári strandi dolgozók
kapcsán döntés szülessen. Ismerteti a jelentkezők névsorát, melynek alapján javasolja, hogy
az udvari strandra az elmúlt éveknek megfelelően pénztárosi munkakörbe Szakál Ivett és
Bakonyi Bianka legyenek felvéve, strandi takarítói feladatokra Pajer János füredi lakos, a
jegykezelést pedig a fizikai állományból Békefi László látná el. A fövenyesi strandon a
jegypénztárosoknak javasolja Nagy Istvánné akali lakost és Smarandoiu Viorelné Munk
Mária pécselyi lakost, a strandi takarítói feladatokra a szintén pécselyi Czupor Miklóst
javasolja. A két beléptető Krajcz Dániel és Borbély Sándor lenne. A galéria működtetésére a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően Kurucz Istvánnét javasolja, szépen ellátja évek óta
ezt a feladatot. Mint látható nem sikerült helyi dolgozókat felvenni teljes mértékben, és
nagyon kevés a jelentkező is a meghirdetett állásokra, de bízik benne, hogy az új
jelentkezőkkel is minden rendben lesz és sikerül ellátni a nyári strandi feladatokat
maradéktalanul. Kéri, hogy a szükséges határozatot hozza meg a testület a dolgozók
feltételéről, az előterjesztési minta alapján. A megbeszéltek alapján minden dolgozó 11.800 Ft
Erzsébet utalványt is kapna külön juttatásként.
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
84./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es nyári szezonra
strandi dolgozói munkákra az alábbi munkavállalókat kívánja foglalkoztatni:
Balatonudvari strand:
Strandi pénztáros munkakörben: Szakál Ivett (8242 Balatonudvari, Nyárfa sor 7.) és
Bakonyi Bianka (8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 10.)
Strandi takarítói munkakörben : Pajer János ( 8230 Balatonfüred, Bajcsy u. 4.)
Fövenyesi strand:
Strandi beléptető munkakörben: Borbély Sándor (8242 Balatonudvari, Nyárfa sor 17.)
és Krajcz Dániel ( 8243 Balatonakali, Orgona u. 8.)
Strandi pénztáros munkakörben: Nagy Istvánné (8243 Balatonakali, Pántlika u. 51.)
és Smarandoiu Viorelné (8245 Pécsely, Templom u. 6.)
Strandi beléptető munkakörben: Czupor Miklós (8245 Pécsely, Templom u. 6.)
Galéria üzemeltető munkakörben: Kurucz Istvánné (8242 Balatonudvari, Árpád u.23.
lakost kívánja foglalkoztatni.
Foglalkoztatás a munka törvénykönyve előírásai alapján történik, napi 8 órai
munkavégzéssel, bérezés minimálbér, foglalkoztatási jogviszony:
a strandi

nyitvatartási időben (Budvari Strandon: 2014. június 12. - augusztus 30. Fövenyesi
Strandon: 2014. június 26. - augusztus 30.)
Étkezési jegy juttatás Erzsébet utalványban 11.800 Ft / fő / hó összegben biztosítja a
képviselő-testület.
A foglalkoztatási költségeket az önkormányzat 2014. évi önkormányzati
költségvetésében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
időtartamra szóló munkaszerződések és megbízási szerződés megkötésére és a további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: az elmúlt évben került sor először arra, hogy a strandi pénztári
bevételeket pénzszállító céggel szállíttatta el az önkormányzat. Ez a megoldás igen
biztonságosnak bizonyult és nem okozott gondot. Javasolja, hogy az idén is bízzák meg a
céget, melynek árajánlata olcsóbb is, mint tavaly, strandonként 1300 Ft + áfa / nap.
Más javaslat nem lévén, 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
85./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-es nyári szezon
kapcsán a két települési strand napi pénztári bevételének elszállítására
szerződéskötésre hatalmazza fel Szabó László polgármestert a Zoé Securiti Kft.
(képviseli: Bodaki Csaba) céggel.
A szállítási költséget 1300 Ft + áfa / nap / strand összegben a 2014. évi önkormányzati
költségvetésében biztosítja a szükséges időszak vonatkozásában.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza
a napirendi pont anyagát. Javasolja az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.
Kérdés nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
86./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy Aszófő Község Önkormányzata csatlakozzon a
Balatonfüredi Többcélú Tárulás Társulási Megállapodásának
12.4. pontjában meghatározott belső ellenőrzési feladatellátáshoz
2014. július 1. napjától.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiekkel módosított Társulási
Megállapodást aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal informatikai biztonsági szabályozási ügye.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző : részletes írásbeli előterjesztés készült a tárgyban, mely
sajnos egy jogszabály szerinti kötelező feladatellátást jelent a közös hivatalra nézve. Ennek
költsége sem kevés, melyet településekre lebontva láthattak a Tisztelt Képviselők.
Szabó László polgármester: véleménye szerint nincs más lehetőség, amennyiben eleget
kívánnak tenni a jogszabálynak, úgy vállalni kell ezt a többletkiadást. Javasolja az
előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.
Kérdés nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
87./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal elektronikus információbiztonsági
követelményeinek kialakítása érdekében felhatalmazza Németh Tünde
jegyzőt, hogy az Albacomp (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.,
képviseli, dr. Kertész Ádám ügyvezető) céggel a feladatellátásra megbízási
szerződést kössön egy év időtartamra.
A képviselő-testület a feladatellátásból ráeső 163.947 + áfa Ft összeget a
2014-2015. évi önkormányzati költségvetésében biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

7./ Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése.
Szabó László polgármester : a korábbi évek gyakorlatának megfelelően most is eleget kell
tennie a képviselő-testületnek a gyermekvédelmi törvény szerinti értékelési feladatnak. Az
írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza a szükséges információkat. Javasolja a határozati
javaslat elfogadását a Tisztelt Képviselőknek.
Kérdés nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
88./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.§
(6) bekezdésében foglaltak alapján az elkészített 2013. évi települési

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelést jóváhagyja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a gyámhatóság tájékoztatására.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: polgármester

8./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester : szóbeli előterjesztésként kerül be az ülés anyagába, de
írásbeli anyag is készült az ügyben, de annak kiküldésére már idő hiányában nem kerülhetett
sor. Varjú István és a Kormos Ügyvédnő elkészítették a Közbiztonságért Alapítvány alapító
okiratának módosítási anyagát. Ennek eleget kell tenni az új jogszabályi előírások értelmében.
Ismerteti az elkészült módosítási anyagot, valamint a határozati javaslat szövegét, melyet
elfogadásra javasol a Tisztelt Képviselőknek.
Kérdés nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
89./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari község Önkormányzatának Képviselőtestülete
Balatonudvari Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratát az alább felsoroltak szerint
módosítja kiegészíti és átdolgozza a megváltozott, hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelően.
A módosítás az alapító önkormányzat alapításkori szándékaival mindenben egyező elveket
tartalmaz, megfelel a Veszprém Megyei Bíróság 425 sz. nyilvántartás alatt bejegyzett
alapítvány időközbeni Alapító Okiratának módosításaival együtt az Alapító Okiratban
foglaltaknak.
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány alapítása 1992-ben történt és az utolsó módosítása 2000ben volt, így szükséges az Alapító Okirat teljes átdolgozása, kiegészítése, módosítása,
melyből a lényeges elemek az alábbiak:
1.) Az Alapítvány neve: Balatonudvari Közbiztonságáért Közalapítvány
2.) Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Elnök + 3 fő az alábbiak szerint:
Elnök: Jánosi Attila
Tagok: Kurucz István
Meilinger Róbert
Ifj. Kántor József

8242 Balatonudvari, Nyárfasor 21.
8242 Balatonudvari, Árpád út 23.
8242 Balatonudvari, Fűzfa utca 18.
8242 Balatonudvari, Levendula út 8.

3.) A közalapítvány alapító okiratának II. fejezete kiegészül az alábbi 2.3-2.5.
rendelkezésekkel:
2. 2.
A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá

országgyűlési képviselői, valamint önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem
támogat.
2.3.
A Közalapítvány közhasznú tevékenysége:
Közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt
közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja.
A Közalapítvány közhasznú tevékenységét a következő, jogszabályban előírt közfeladathoz
kapcsolódóan végzi.
A közalapítvány feladata, hogy a megfogalmazott célok érdekében végzett tevékenységével
elősegítse az Mötv. 13. §. 1. bek. 17. pontban meghatározott alábbi közcélú, közérdekű és
közhasznú feladatok megvalósítását:
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában.
2.4.
A közhasznú jogállás kérelmezésének feltételének teljesülése a 2011. évi CLXXV.
törvény 32. § (4) és (5) bekezdései alapján:
Megfelelő erőforrás áll az Egyesület rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év
vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető tisztségviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.
Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki a Közalapítványnál, ha az előző két lezárt
üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a
szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül
számított összes bevétel kettő százalékát, vagy
b) közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, rá-fordítások elérik az összes
ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű
önkéntes tevékenységét végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.
4.) Cél a működés törvényes feltételeinek részletes meghatározása, illetve a
közhasznúságú feltételeknek megfelelő módosítás az alábbiak szerint:
III.
Csatlakozás a közalapítványhoz
3.1. A Közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, illetve egyéb
vagyoni értékű felajánlással bárki csatlakozhat, aki a Közalapítvány céljaival egyetért,
ezt írásban is kinyilvánítja, és akinek adományát az Alapítvány elfogadja.
3.2. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. Ennek során a Kuratórium a
csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló
információkat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli.
Elnapolhatja a felajánlások elfogadására vonatkozó döntést, ha a csatlakozni kívánó jogi
vagy magánszemélyről további információk bekérését tartja szükségesnek. Elutasíthatja
azon célhoz kötött felajánlások elfogadását, amelyek esetében a megjelölt cél nem vagy
csak részben illeszkedik a Közalapítvány Alapító Okiratában rögzített célokhoz.

3.3. A Kuratórium köteles elutasítani azon felajánlások elfogadását, amelyek esetében a
csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemélyt erre méltatlannak ítéli, továbbá azon célhoz
kötött felajánlások elfogadását, amelyek estében a megjelölt cél ellentétes a Közalapítvány
Alapító Okiratában rögzített célokkal.
5.) A közalapítvány alapító okirata az összeférhetetlenség szabályozásával az alábbiak
szerint kiegészül:
X.
Összeférhetetlenségi szabályok
10.1. Az összeférhetetlenségi szabályok: az Egyesülési jogról, a Közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény
38. §-sa alapján:
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közlapítvány által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, ill. könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja (ide nem értve a Közalapítvány döntéshozó szervének azon
tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a Közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Közalapítvány által tagjának a létesítő
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
10.2. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet ezen Közalapítvány
Kuratóriumának elnöke, vagy tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
10.3. A Kuratórium elnöke vagy tagja, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

A Közalapítvány a kuratórium tagjait, a támogatót, ill. e személyek hozzátartozóját – a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerint juttatásban nem
részesítheti.
6. ) Rendelkezés az Alapítvány nyilvánosságával kapcsolatosan az alábbiak szerint:
XI.
A Közalapítvány működésének nyilvánossága

11.1 Az alapítvány működése nyilvános.
11.2. Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az elnök által megadott
időpontban, az elnök, vagy megbízottja jelenlétében az alapítvány székhelyén az ügyben
való nyilvánvaló és közvetlen érdekeltségének valószínűsítése mellett bárki betekinthet.
11.3. Az iratokba való betekintési igényt a nyilvánvaló, és közvetlen érdek fennállásának
valószínűsítésével együtt a Kuratórium elnökénél kell írásban bejelenteni. Az alapítvány
irataiba betekintett személyek nevéről, és a betekintés időpontjáról az elnök nyilvántartást
vezet.
11.4. Az alapítvány tevékenységéről, gazdálkodásáról, a tárgyévben nyújtott, és a jövőben
nyújtani tervezett szolgáltatásairól, cél szerinti juttatásokról évente írásos beszámolót
készít. A beszámolót a Kuratórium tagjainak szótöbbségével hagyja jóvá. Az írásos
beszámoló hiteles másolati példányát az alapítvány bárki kérésére rendelkezésére bocsátja.
7.) Egyebekben az alapító okiratban feltüntetésre kerülnek az új jogszabályi hivatkozások,
valamint új jogszabályi változtatások miatt szükséges kiegészítések.
8.) A Képviselőtestület, mint alapító felkéri a kuratóriumot, hogy a Közalapítvány kérelmezze
a jogszabály által meghatározott határidőben a közhasznúsági jogállás nyilvántartásba vételét
a Veszprémi Törvényszéken.
9.) A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosításának,
átdolgozásának és a bírósági bejegyzéshez szükséges intézkedések megtételére, a bejegyzés
költségeit költségvetése tartalék kerete terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

polgármester, kuratórium
azonnal

b) Szabó László polgármester : a következő vegyes ügyben az írásbeli előterjesztés szerinti
határozati javaslat elfogadását javasolja a Balatonvilágos BAHA részvényei kapcsán.
Kérdés nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás
mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
90./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván élni a
Balatonvilágos község Önkormányzata által a szindikátusi szerződés szerint felajánlott
BAHA Zrt részvényvásárlási lehetőséggel, elővásárlási jogáról lemond.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntésről
tájékoztassa Balatonvilágos község Önkormányzatát.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
c) Szabó László polgármester : ismerteti Szabó Nóra kérelmét, melynek kapcsán javasolja,
hogy támogassák az udvari strandon a hennafestés nyújtását. Amennyiben a testület is egyet
ért, úgy javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Rolkó Gábor képviselő: véleménye szerint csak a hennafestést engedélyezze az
önkormányzat, az ékszer árusítást ne, mivel már van ilyen tevékenységi köre a
strandcikkesnek.
A képviselő 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
91./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó Nóra
(6724, Szeged, Pulz u. 17/B) vállalkozó részére a Balatonudvari
strand szezonális nyitvatartási idejében a 2014-es nyári szezonra
hennafestés szolgáltatás 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. június 12.
Felelős: polgármester

d) Szabó László polgármester : időközben érkezett be Pomikál Zoltán kérelme, aki a
strandcikkes épületet működteti albérlőként az udvari strandon. 36 m2 területet szeretne
bérelni még kirakodás céljára, javasolja elfogadni a kérelmet, az előző határozat mintájára, de
itt a díj az egyéb előkert díja.
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
92./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pomikál
Zoltán (1221 Budapest, Pedellus u. 28.) vállalkozó részére a
Balatonudvari strand szezonális nyitvatartási idejében a 2014-es nyári
szezonra strandcikk árusítás céljából 36 m2 terület bérbe adását
határozza el. A területbérleti díjat 2.853,- 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. június 12.
Felelős: polgármester
e) Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a két strandon előkészítő munkálatokat
kellett végezni annak érdekében, hogy az akadálymentes vízi bejáró letelepítésre kerülhessen.
Kiépült a vízvezeték leállás a területekhez, valamint egy strandi csőtörés is volt a mentős
helyiségben. Ezek a költségek összesen munka és anyagdíjjal együtt 114.225 Ft-ba kerültek.
Murva és sóder szállítására is szükség volt a standra 3 fuvarral, melynek költsége 95 ezer
forint + áfa. Kéri a képviselőket, hogy a költségeket utólag hagyják jóvá.
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
93./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két
települési strandon végzett vízszerelési munkák költségét bruttó
114.225 Ft összegben, valamint a strandi murva és sóder szállítás
költségét 95. 000 Ft + áfa összegben utólag jóváhagyja a 2014. évi
önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
f) Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a strandi kandeláberek felújítása, illetve
elemek cseréje miatt szükség van pótlólagos alkatrészek vásárlására. 8 db talp, 4 db köztes
elem és lámpa üveg tartalékok vásárlása szükséges. Ennek költsége 137.897 Ft bruttó összeg,
kéri a képviselőket, hogy a járuljanak hozzá a vásárláshoz.
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
94./2014. (V.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két
települési strandon elhelyezett kandeláberek alkatrészcseréjének,
pótalkatrészek, elemek vásárlásának költségét bruttó 137.897 Ft
összegben a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére
biztosítja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több kérdés és napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt a
megjelenteknek és a rendes 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

