
Jegyzőkönyv 
 
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15. 
napján de. 8.30 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  
kirendeltségének helyiségében.   
 
Jelen vannak:  
 
A képviselő-testület részéről:  
Szabó László polgármester 
Rolkó Gábor alpolgármester 
Békefi Edina képviselő  
Tavasz László képviselő  
Jánosi Attila képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző   
 
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  
Németh Tünde jegyző  
 
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő   
 
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes, majd ismertette a napirendet, 
melynek kapcsán jelzi, hogy szóbeli előterjesztések lesznek még, majd kérte a napirend 
jóváhagyását.   
 
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 
szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
2./ Az önkormányzat képviselő-testületének 2017. évi munkatervének megtárgyalása.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
3./ Szolgálati lakás pályázati ügye.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
4./ A falugazda és a művelődésszervező beszámolója az elvégzett tevékenységről.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
5./ Vegyes ügyek.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
Napirend a zárt ülésre:  
1./ Segélyezési ügyek.  
Előadó: Szabó László polgármester  



 
A napirend elfogadását követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pontok 
tárgyalását:  
 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  
 
Szabó László polgármester: kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése?  
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  
 
 
2./ Az önkormányzat képviselő-testületének 2017. évi munkatervének megtárgyalása.  
 
Szabó László polgármester: részletes előterjesztés készült a jövő évi munkatervről, javasolja 
elfogadni. A közmeghallgatás dátuma a szokásos pünkösd előtti szombat lenne, jövőre ez 
június 3-a lesz.  
 
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatát 
hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
138./2016. (XII.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a határozat  
mellékletét képező 2017. évi munkatervét jóváhagyja.  

 Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  
 megtételére.  
  Határidő: folyamatos  
  Felelős: polgármester 
 
 
3./ Szolgálati lakás pályázati ügye.  
 
Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a meghirdetett pályázatra egy ajánlat érkezett be 
zárt borítékba, melynek bontását most szeretné elvégezni.  
A boríték bontása után megállapításra került, hogy a benyújtott ajánlat a kiírási feltételeknek 
megfelel, a szolgálati lakás a pályázó Bujpál Tamás rendőr részére bérbe adható.  
 
Szabó László polgármester: javasolja a lakás kiadását január 1-jétől egy évre és kéri, hogy 
elővásárlási jogot is biztosítson a testület a bérlő részére a szerződésben.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:   
 
 
 
 
 
 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Képviselő-testületi Határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a tulajdonát képező 
fövenyesi szolgálati lakás ingatlan 47 m2 alapterületű lakását 2017. január 1. 
napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra bérbe adja 
Bujpál Tamás (8230 Balatonfüred, Petőfi S. u. 9.) rendőr részére. A bérleti 
szerződésben bérlő részére elővásárlási jogot biztosít. Bérleti díj a vonatkozó 
önkormányzati rendelet alapján fizetendő.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti 
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: szerződéskötésre 2016. december 31. egyebekben folyamatos 
  Felelős: polgármester 
 
 
4./ A falugazda és a művelődésszervező beszámolója az elvégzett tevékenységről.  
 
Szabó László polgármester: köszönti a művelődésszervező asszonyt, kéri tartsa meg 
beszámolóját.  
 
Stefanovitsné Sipos Mária rendezvényszervező: részletesen ismerteti az írásban is 
megküldött beszámoló anyagát. Az anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: kérdezi, hogy várható-e többletforrás a rendezvényekre jövő 
évben?  
 
Stefanovitsné Sipos Mária rendezvényszervező: egyenlőre nem tudni mi várható. A 
Leaderben egy kisebb összegű rendezvény pályázat várható, de az idén nem írták ki. Sajnos a 
kultúrára igen kevés pályázati forrás van.  
 
Ifj. Jánosi Attila képviselő: kérni szeretné, hogy a fontosabb települési programok előtt 
mindenképpen küldjenek ki a településen szórólapokat a postaládákba jövőre.  
 
Szabó László polgármester: köszöni a beszámolót, ismerteti a falugazda írásbeli 
beszámolóját is, majd javasolja a beszámolók elfogadását a képviselő-testületnek.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a 
falugazda és a rendezvényszervező éves beszámolóját.  
 
 
5./ Vegyes ügyek.  
 
a)Szabó László polgármester: a vegyes ügyek keretében először ismertetni, hogy december 
31-ével lejár Móró Norbert, Sörös István és Bognár Tibor munkaszerződése. Javasolja 
további egy évre meghosszabbítani a munkaviszonyukat változatlan feltételekkel.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:   
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Képviselő-testületi Határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Móró Norbert, Sörös 
István és Bognár Tibor dolgozókkal 2017. január 1-től 2017. december 31.  
napjáig terjedő határozott időre munkaszerződés kötését határozza el változatlan 
feltételekkel.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
munkaszerződések megkötésére és a további szükséges intézkedések 
megtételére.  

  Határidő: szerződéskötésre 2016. december 31. egyebekben folyamatos 
  Felelős: polgármester 
 
 
b)Szabó László polgármester: a kemping területrendezése folytatódik, a betontörmelék 
darálására beérkezett ajánlat 1500 Ft + áfa / m3 díjat tartalmaz. Kb. 500-600 m3 mennyiségre 
lehet előzetesen kalkulálni, és 12 ezer forint munkaóra a gép díja. Javasolja az elvi döntés 
meghozatalát a munkálatok elvégzéséhez.  
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:   
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Képviselő-testületi Határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Zichy Tamás  
vállalkozóval szerződés megkötését határozza el a kemping területén lévő beton 
bontási törmelék gépi darálása céljából. A díj 1500 Ft + áfa/ m3 és 12 ezer forint 
/ óra géphasználati díj.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási 
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: szerződéskötésre azonnal egyebekben folyamatos 
  Felelős: polgármester 
 
 
c)Szabó László polgármester: a külterületi utak karbantartására vonatkozó illetve 
gépbeszerzési pályázat előkészítése folyamatban van, jelenleg árajánlatok kérése történik 
meg, januárban lehet véglegesen dönteni a pályázat benyújtásáról a részletek pontos 
ismeretében.  
 
 
d)Szabó László polgármester: végezetül szeretné tájékoztatni a testületet, hogy a nyáron 
elindult egy folyamat a Szent Márton rendezvény kapcsán. Van egy tervezett út 
Franciaországba Toursba, itt van eltemetve Szent Márton. Sági Mariann történész asszony 
segítségével alakul ki egy kapcsolat, mely akár testvértelepülési is lehetne. A kirándulás egy 
buszos kirándulás lenne 5-6 éjszaka, körutazással, olcsó szállásokon. A Tihanyi Apátság 
támogatja 300 e Ft-al, amennyiben a testület is egyet ért, szeretné ha 450 e Ft-al az 
önkormányzat is támogatná az utat. Kb. 40 fő tud részt venni a kiránduláson, fele tihanyi és 
fele udvari lakosokból, a fejenkénti költség min. 100 e Ft lesz a résztvevőknek.  
 



A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:   
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Képviselő-testületi Határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben 
megszervezésre kerülő Toursi utazáshoz 450 e Ft támogatást biztosít a 2017.évi 
önkormányzati költségvetés terhére.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére.  

  Határidő: folyamatos 
  Felelős: polgármester 
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést  
10.30 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:  
 
                      
Rolkó Gábor alpolgármester      ifj. Jánosi Attila képviselő   
  


