
Jegyzőkönyv 
 
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 7. 
napján de. 9.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség 
helyiségében.   
 
Jelen vannak:  
 
A képviselő-testület részéről:  
Szabó László polgármester 
Rolkó Gábor alpolgármester  
Békefi Edina képviselő 
Jánosi Attila képviselő 
Tavasz László képviselő 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    
 
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  
Németh Tünde jegyző  
 
Résztvevő állampolgárok száma:  1 fő   
 
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Ezt követően ismertette, hogy a 
rendkívüli ülés összehívására a strandi medertisztítás ügye és egy rendezvény pályázat gyors 
határideje miatt került sor. Kérte a Tisztelt Képviselőket, hogy a rendkívüli ülés napirendjét 
hagyják jóvá.   
 
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 
szerint elfogadta:  

 
Napirendi pont: 

 
 
1./  Balatonudvari strand medertiszítási ügye.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
2./ 2016 évi fesztivál pályázat ügyének megbeszélése.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
 
A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:  
 
 
 
 
 
 
 



1./  Balatonudvari strand medertiszítási ügye.  
 
 
 
Szabó László polgármester: átadja a három zárt borítékot Rolkó Gábor alpolgármester úrnak 
bontásra, és felkérte, hogy ismertesse az ajánlatokat. Továbbá elmondja, hogy szeretné 
javasolni felelős műszaki vezető megbízását erre a komoly munkára, ilyen feladattal 
foglalkozó műszaki ellenőrtől árajánlat kérésére került sor, javasolja a megbízását 100e Ft + 
áfa összegben.  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: ismerteti, hogy az alábbi cégek adtak be ajánlatot:  
Oktaéder Kft. nettó 14.954 ezer forint, Aqua Ponor Plusz Kft. nettó 14.377.600 forint és a 
BÉTA-Q Kft. nettó 13.906.700 forint.  
Javasolja a munkálatok kapcsán, hogy a kivitelezés határideje legyen kicsit rövidebb, pl. 
április 15.  
 
Szabó László polgármester: megállapítja, hogy a legalacsonyabb árajánlatot a BÉTA-Q Kft. 
adta, ezért javasolja a megbízását, majd felolvasta a határozati javaslatot és kérte a 
képviselőket annak elfogadására.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbi határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1./2016. (I.7.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari strand 
medertiszítási munkálatai kapcsán meghirdetett meghívásos pályázat nyertesének 
nyilvánítja  BÉTA-Q Kft. (Bartos József ügyv., 2457 Adony, Dózsa Gy. u. 5.) 
vállalkozást. 
A kivitelezés költségét a nyertes ajánlat alapján 13.906.700 Ft + áfa  összegben 
állítja meg, melynek finanszírozását a 2016. évi önkormányzati költségvetésében 
biztosítja a tartalékkeret terhére.   
A kivitelezés befejezési határideje: 2016. április 15.  
A képviselő-testület a munkálatok elvégzése kapcsán Hanga Csaba (8613 
Balatonendréd, Bem J. u. 9. engedélyszáma: ME-VZ/07-50307) műszaki ellenőrt 
bízza meg a műszaki ellenőri feladatok ellátásával. A műszaki ellenőri feladatok 
költségét 100.000 Ft + áfa összegben hagyja jóvá a 2016. évi önkormányzati 
költségvetés tartaléka terhére.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kivitelezővel és 
a műszaki ellenőrrel történő szerződéskötésekre, valamint a további szükséges 
munkálatok megtételére és a képviselő-testület folyamatos tájékoztatására a 
munkálatok kapcsán.       

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 
 Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
 
2./ 2016 évi fesztivál pályázat ügyének megbeszélése.  
 
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán köszönti a művelődésszervező 
hölgyet és át is adja neki a szót.  
 
Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: egyszer már volt egyeztetés ebben a 
kérdésben, de most döntés előtt áll a testület, mivel a pályázat benyújtási határideje január 28. 
Ami fontos, hogy az idei év Szent Márton emlékéve, melynek kapcsán a Bencések egy 
zarándoklatot szerveznek Balatonudvari települését is érintve. Erre az eseményre építve lenne 
érdemes pályázatot benyújtani az NKA által kiírt fesztivál pályázatra. A pályázat nagyon 
komoly, sok buktatója is van, és jelentős költségbe kerül. Minimálisan 5 millió forintra lehet 
pályázni, melyhez 20% önerőt kell hozzátennie az önkormányzatnak, a megvalósításra kerülő 
fesztivál nem lehet csak zenés rendezvény, és nem lehet gasztronómiai témájú sem. Egyszerre 
több program futtatásáról van benne szó, illetve bevételt is kell termelnie. Készített egy rövid 
összefoglalót is a lehetséges tervekről. Ami mindig nagyon nehéz az a nagyfellépő 
lefoglalása. Mivel sok pénzbe kerülnek a neves előadók, egy sikertelen pályázat esetén a 
visszamondás esetén is ki kell fizetni a fellépti díj 50%-át. A járulékos költséges is jelentősek 
lehetnek pl. a sátor, színpadtechnika stb. Ismerteti, az előzetesen kalkulált költségvetést is.  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: véleménye szerint induljanak a pályázaton, amennyiben nem 
nyer az önkormányzat, akkor is lehet egy kisebb költségvetésből egy kisebb programot ennek 
kapcsán felállítani.  
 
Szabó László polgármester: támogatja a javaslatot és ismerteti a határozat tervezett 
szövegét, majd kérte annak elfogadását a képviselőktől.   
 
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2./2016. (I.7.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kulturális Fesztiválok 
Kollégiuma nyílt pályázati felhívásában meghirdetett kiemelkedő kulturális 
értéket létrehozó és bemutató kulturális – művészeti fesztiválok megrendezésének 
támogatása kiírt pályázatra települési fesztivál pályázat benyújtását határozza 
2016.évben.  
A képviselő-testület a pályázatban bruttó 4.355.248 Ft vissza nem térítendő 
támogatás elnyerésére pályázik, melyhez a kötelezően vállalandó bruttó 20% 
önkormányzati önerőt 1.088.812 Ft összeget, a 2016. évi önkormányzati 
költségvetésben biztosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervezőt 
a pályázat előkészítésére, a részletes költség- és programtervezet összeállítására és 
sikeres pályázat esetén a lebonyolításra, valamint az elszámolásban történő 
közreműködésre, továbbá felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 
kapcsán szükséges intézkedések és nyilatkozatok megtételére.  

Határidő: pályázat benyújtására 2016. jan. 28., egyebekben  
folyamatos 

 Felelős: polgármester és művelődésszervező  



 
 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést              
10.15 órakor bezárta.  

K.m.f. 
 

 Szabó László    
  polgármester               

 
 
Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen 
lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:  

    
 

dr. Panyi Szilvia Orsolya  
         aljegyző    

 
Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:  
          
 

Németh Tünde  
         jegyző  
Jegyzőkönyv hitelesítők:  
 
 
                      
 
Rolkó Gábor alpolgármester       Jánosi Attila képviselő  
  
  


