
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26. 

napján du. 15.30 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Rolkó Gábor alpolgármester 

Jánosi Attila képviselő 

Békefi Edina 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 a 

napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy a jegyzői beszámoló anyaga is elkészült, melyet 

javasol áttekinteni 2. napirendi pontként. Majd kérte a Tisztelt Képviselőket a módosított 

napirend jóváhagyására.  

 

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./ Jegyzői tájékoztató a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Az új anyakönyvi rendelet megtárgyalása.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

5./ 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: 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./ Jegyzői tájékoztató a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 

tevékenységéről.  

 

Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a kiadott írásbeli anyagban a jegyző asszony 

beszámolt a közös hivatali tevékenységről. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek 

kérdése? Amennyiben nincs, úgy javasolja elfogadni a tájékoztatót.  

 

Kérdés nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  elfogadta a jegyzői 

tájékoztatót.   

 

3./ Az új anyakönyvi rendelet megtárgyalása.   

 

Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés részletesen tárgyalja rendelet 

felülvizsgálatának részleteit, részéről elfogadható.  

 

Békefi Edina képviselő: úgy látja, hogy csak a díjak és az anyakönyvvezetői ruhapénz miatt 

kerül sor a módosításra.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: elmondja, hogy valóban ez a helyzet, a helyi lakosokat 

változatlanul nem éri hátrány a díjak kapcsán.  

 

Szabó László polgármester :amennyiben kérdés nincsen, úgy javasolja a rendelet 

megalkotását a kiadott anyagnak megfelelően.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 

rendeletét alkotta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2016. (V.06.) önkormányzati rendelete  

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,  

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről 

 

 

A rendelet aláírt példánya és a kötelező indoklás a hatásvizsgálattal együtt jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

 



4./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra. 

 

Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán az írásbeli előterjesztés részletes 

tájékoztatót nyújt, elsőként javasolja a strandi medervizsgálat elvégeztetését a vizimentők 

ajánlata alapján. Legutóbb két éve volt ilyen szonáros vizsgálat, az idén célszerű lenne 

elvégeztetni.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

57./2016. (IV.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete a két települési 

strand medervizsgálatát a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatától 

megrendeli 60.000 Ft + áfa összegben a 2016. évi önkormányzati 

költségvetés strandi kiadásai terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

  Határidő: azonnal 

  Felelős: polgármester  

 

Békefi Edina képviselő: nem javasolja a strandi jegyárak emelését az idei szezon kapcsán.  

 

A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyet értve nem szándékozik strandi 

jegyárakat emelni.  

 

Szabó László polgármester: a fövenyesi Vén Kalóz büfé jogi helyzetének rendezése kapcsán 

tájékoztatja a képviselőket a beérkezett látványtervekről. Véleménye az, hogy a sátortető 

kialakítása a teljes épület hosszában az, ami a strandi látkép szempontjából az elfogadható 

lenne.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: egyetért, ragaszkodjanak a sátortetőhöz.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal felhatalmazta Szabó László 

polgármestert, hogy tájékoztassa a büfé tulajdonost a testületi álláspontról.  

  

Szabó László polgármester: javasolja a strandi vizesblokkok takarítására a Platinum 

Vagyonvédelmi Kft. Megbízását. Bár nem írta le, hogy vállalja az árban az önkormányzati 

rendezvényeken is a takarítást, de ezt szerződésben kellene rögzíteni. A másik korábbi 

ajánlattevő nem is válaszolt azóta a megkeresésre. Ez egy cég, nagyobb biztonsággal tudják 

ellátni a feladatot, mint egy ember egyszemélyben. Rendelkeznek a szükséges engedélyekkel 

és dolgozói létszámmal. Amennyiben a Tisztelt Képviselők is egyet értenek, úgy javasolja az 

írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat meghozatalát.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

58./2016. (IV.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi nyári 

szezonra a két települési strand WC-vizesblokk épületeinek napi rendszeres 

takarítására vállalkozói szerződés megkötését határozza el a Platinum 

Vagyonvédelmi Kft-vel (8200 Veszprém, Viola u. 2.).   

A díjat 1.155.000 Ft + áfa / két strand / szezon összegben a 2016. évi 

önkormányzati költségvetésének strandi kiadásai terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre 2016. május 30. egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester   

 

 Szabó László polgármester: haladva tovább az előterjesztésben foglaltak szerint ismerteti, 

hogy parkosítási munkálatokra két dolgozó felvételre került, valamint a galéria üzemeltetésre 

Kurucz Istvánné szintén. A többi nyári munkára a hirdetések feladásra kerültek, valamint 

elfogadásra kerültek a nagyobb kiadási volumenű nyári programok költségei is. A 

préskonténer árat pedig még nem küldte meg a Probio, mert nem tudják, hogy ki fog 

számlázni a jelenlegi új rendszer kapcsán.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: az udvari strandi terepmunkálatok kapcsán szeretne, ha 

ejtenének pár szót. A legutóbbi egyeztetésen abban maradtak, hogy a hétvégén bekerül a 

locsolórendszer és rotációval a teljes felület elrendezésre kerül. Ezt követően indulhat a 

füvesítés.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: vélemény az, hogy úgy érzi nem az lett megcsinálva, amiről 

beszéltek a strand kapcsán. Javasolja a strand első részének gyepszőnyeggel történő 

füvesítését, mivel nagyon rövid már a hátralévő idő.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: egyet ért a gyepszőnyeggel, a hátsó rész még füvesíthető lesz.  

 

 

 

 

5./ Vegyes ügyek.  

 

Szabó László polgármester : a vegyes ügyek kapcsán ismerteti, hogy a földhordásról 

született döntés, az ivóvíz pályázat benyújtásra került, a rendőrségi támogatásról is döntöttek, 

az előterjesztés elírásra került, a pontos összeg 76.390 Ft. A 100 e Ft feletti számlákról 

kellene dönteni, erről is tudnak a Tisztelt Képviselők, javasolja a határozati javaslat 

elfogadását.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

59./2016. (IV.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az alábbi 

önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:  

Slemmer Csaba külterületi utak karbantartása: 2016.04.02. 139 e Ft. 

Slemmer Csaba külterületi utak karbantartása: 2016.04.04. 139 e Ft. 

Slemmer Csaba külterületi utak karbantartása: 2016.04.05. 139 e Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

Szabó László polgármester: ismerteti, hogy döntöttek az autóvásárlás ügyében, a fűmag 

vásárlásról és a fizikai dolgozók munkaruha ügyében. A következő a kötelező betelepítési 

kvóta ügyében történő határozati  javaslat, melyet elfogadásra javasol.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

60./2016. (IV.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari  Község Önkormányzat képviselő-testülete elutasítja a kötelező  

betelepítési kvótát. A kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a 

bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt.  

A kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, 

vállalhatatlan terheket jelentet a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre.  

Kérjük, a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az 

illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg 

Magyarországot és a magyar embereket! 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az ügyben illetékes 

kormányzati szerveket értesítse. 

Határidő: azonnal  

Felelős: Polgármester  

 

Szabó László polgármester: a következő a művelődésszervező hölgy kérése, az igényelt 

eszközlista mellékletben olvasható, javasolja, hogy amire most a legnagyobb szükség van, az 

kerüljön megvásárlásra.  

 

Békefi Edina képviselő: javasolja, hogy legyen a laptop és a hangosító, a többi várhat még.  

Ez kb. 300 e Ft.  

 

Szabó László polgármester:  egyet ért, javasolja a határozati javaslat ennek az összegnek 

megfelelően történő elfogadását.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

61./2016. (IV.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari  Község Önkormányzat képviselő-testülete bruttó 300.000 Ft  

összegben laptop és hangosító berendezés eszközvásárlásokat hagyja jóvá a  

2016. évi önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére a  

művelődésszervező munkavégzéséhez.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére és a kifizetésre.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

Szabó László polgármester:  a likvidhitelhez szükséges határozatban a bank változtatásokat 

eszközölt, ezért szükséges a korábbi hatályon kívül helyezése mellett egy új határozat 

meghozatala az írásbeli előterjesztés szerint. Kéri annak elfogadását a képviselő-testülettől.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

62./2016. (IV.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a 39./2016. (III.31.) számú 

képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.  

A képviselő-testület az átmeneti likviditás biztosítása céljából 15.000.000 Ft összegű, naptári 

éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-

től 2016. szeptember 30. lejáratig. 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat  kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 

költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 

fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános 

működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból, helyi 

adóból származó bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít 

más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben 

megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb 

számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek összegét 

az OTP Bank Nyrt-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből eredő 

tartozás törlesztésére fordítja. 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé váló 

fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak 

biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes 

visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi 

adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető rész erejéig) 

számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési Számlájára átvezesse. 

 



Balatonudvari Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Szabó László 

polgármestert, hogy az első pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, 

és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló 

beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében (helyettesítő: Rolkó Gábor 

alpolgármester). 

 

Határidő: szerződéskötésre 2016. május 10., egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

Szabó László polgármester: az ismételten megjelenő Akali Info újság kapcsán kéri a 

képviselők véleményét.  

 

Békefi Edina képviselő: javasolja az újságban való megjelenést.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

63./2016. (IV.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonakali 

Önkormányzata szervezésében elkészítésre kerülő Akali info térségi 

információs kiadványban a település reklámozásának költségét 35.000 Ft + 

áfa összegben hagyja jóvá a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.    

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

Szabó László polgármester: a Balaton Fishing Kft. turisztikai ügye kapcsán az Mötv-ben 

foglaltak szerint zárt ülés tartását kezdeményezi, az alábbi határozati javaslat szerint.  

 

Felolvassa a határozati javaslatot: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX törvény 46. § 

c) bekezdése értelmében zárt ülés tartását rendeli el a Balaton Fishing Kft.- t érintő ügyek 

tárgyalása kapcsán. Indoklás: a Balaton Fishing Kft. horgászturizmus fejlesztésére 

vonatkozó szerződéses információinak üzleti tikokként történő kezelését kérte.  A zárt ülés 

tartása az üzleti érdek megvédésének célját szolgálja. Határidő: azonnal Felelős: 

polgármester  . Javasolja határozati javaslat elfogadását és a téma zárt ülésen történő 

tárgyalását a folytatásban.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

64./2016. (IV.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX törvény 46. § c) 



bekezdése értelmében zárt ülés tartását rendeli el a Balaton Fishing Kft.- t 

érintő ügyek tárgyalása kapcsán.  

Indoklás: a Balaton Fishing Kft. horgászturizmus fejlesztésére vonatkozó 

szerződéses információinak üzleti tikokként történő kezelését kérte.  A 

zárt ülés tartása az üzleti érdek megvédésének célját szolgálja.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 

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

18.10 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    

   


