Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 19.
napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Fodor Péter képviselő
Marton János képviselő
Rolkó Gábor képviselő
Békefi Edina alpolgármester igazoltan távol
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester: megállapította, hogy a képviselő-testület 4 fő képviselő
jelenlétével határozatképes, Békefi Edina alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt nem
tud jelen lenni az ülésen. A rendkívüli nyílt ülés összehívásának indoka elsősorban a szilárd
hulladék rendelet megtárgyalásának ügye, a DRV Zrt gördülő tervezése és a Helyi Választási
Bizottság megválasztása miatt vált sürgőssé. A meghívó szerinti vegyes ügyek keretében
szeretne még további rövid szóbeli előterjesztést, tájékoztatást tenni.
Kéri a Tisztelt Képviselőket a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontok jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Szilárd hulladék rendelet.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Anyakönyvi rendelet.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester

A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:
1./ Szilárd hulladék rendelet.
Szabó László polgármester : a rendelet-tervezet az előterjesztéssel együtt részletesen
elkészült, ezzel kapcsolatban átadja a szót az aljegyző asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy 26-án jegyzői
értekezlet lesz Balatonfüreden, ahol szeretné a kormányhivatal törvényességi dolgozóival
véglegesíteni a hulladék rendeletet, mert néhány kérdéses pont sajnos még mindig van a
rendelet-tervezetben. A rendelet elfogadására egy augusztus végi rendkívüli ülésen kerülhet
így sor. A Tisztelt Képviselők megértését kéri.
Szabó László polgármester: kérdezi, hogy van-e a tervezettel kapcsolatban kérdés?
Amennyiben nincs úgy javasolja a 28-i rendkívüli ülésre ismételten bevinni a napirendi pontot
a végleges elfogadás érdekében.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és
0 tartózkodás mellett egyhangúlag elnapolta a szilárd hulladék rendelet megalkotásának
napirendi pontját az augusztus végi rendkívüli ülésre.
2./ Anyakönyvi rendelet.
Szabó László polgármester : átadja a szót az aljegyző asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ismerteti, hogy a mai rendkívüli ülésre csak tájékoztatás
céljából került napirendre az anyakönyvi rendelet módosításának ügye. A becsatolt rendelettervezet a települési honlapra kerül fel társadalmi egyeztetésre, és majd a szeptemberi rendes
testületi ülésen tudja véglegesen elfogadni az új rendeletet a testület. A felülvizsgálat oka, az
új anyakönyvi jogszabály és a közös hivatali struktúra miatti jogszabályhelyek és
megnevezések pontosítása, valamint az anyakönyvvezető részére a ruhapénz rendeleti
szabályozása. A 2012-es rendeletet az új rendelet hatályon kívül helyezi.
Szabó László polgármester: köszöni a tájékoztatást, akkor jelen ülésen határozatot a
napirendi pont kapcsán nem szükséges hozni.
3./ A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása.
Szabó László polgármester : ismerteti az írásbeli előterjesztést, melynek kapcsán kéri a
szükséges határozati javaslat elfogadását a Tisztelt Képviselőktől.
Kérdés nem lévén, a polgármester javaslatával 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
134./2014. (VIII.19.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonudvari Helyi
Választási Bizottság
Tagjának:
Csikhon Gabriella ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 30. )
Varga Gyuláné (( 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 34.)

Teklovicsné Stáhl Ibolya ( 8242 Balatonudvari, Hunyadi u. 25.)
Ivacs Ágnes ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 24.)
Bakonyi Istvánné ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 10.)
Póttagjának: Mészáros János ( 8242 Balatonudvari, Barackvirág u. 17.)
Meilinger Gézáné ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 18.)
megválasztja.
Felelős: jegyző, HVI vezető
Határidő: jogszabály szerinti választási határidők
4./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester: a vegyes ügyek kapcsán javasolja az írásbeli előterjesztés
szerinti sorrendben haladni. Elsőként a Tihany község várossá nyilvánítása ügyében a
támogató határozat meghozatalát javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával 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
135./2014. (VIII.19.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tihany fejlettségét
és a térségben betöltött szerepét figyelembe véve egyetért Tihany
Község Önkormányzat Képviselő-testületének azon szándékával, hogy
a település városi rangot szerezzen. Balatonudvari Község Önkormányzat
Képviselő-testülete támogatja Tihany várossá nyilvánítását.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a támogató
határozat megküldésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
b) Szabó László polgármester: a DRV Zrt. elkészítette a 15 évre szóló gördülő tervezést,
melynek írásos anyaga az előterjesztés mellett olvasható volt. Nem érte egyet azzal, hogy
ilyen hosszú távra előre lehessen egyáltalán tervezni, de bármilyen fejlesztés volt eddig,
mindig előtte az éves költségvetésben egyeztetni kellett a szükséges tervet a rendelkezésre
álló forrással. Mivel szeptember 15-ig az Energiahivatalhoz be kell nyújtani az anyagot,
javasolja elfogadni azt a szükséges határozattal az írásbeli előterjesztésnek megfelelően.
Kérdés és ellenvélemény nem lévén, a 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
136./2014. (VIII.19.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. Törvény
(Vksztv.) 11. § rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15
éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a település
viziközművét üzemeltető DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg.

Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete, mint ellátásért felelős, a
DRV Zrt. által elkészített 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet
elfogadja.
A képviselő-testület megbízza a DRV Zrt-t, hogy a 15 éves időtartamra szóló Gördülő
Fejlesztési Tervet jóváhagyásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
részére megküldje.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntésről a határozat
kivonat megküldésével tájékoztassa a DRV Zrt-t.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
c) Szabó László polgármester: ismerteti, hogy annak érdekében, hogy biztonsággal lehessen
az elnyert pályázati támogatásokat előfinanszírozni, hitelfelvétel szükséges. Kéri a Tisztelt
Képviselőktől, hogy eljárhasson az OTP felé a szükséges dokumentációk összeállítása
érdekében. A hitelfelvételhez testületi határozatra lesz szükség, melyet szintén elő kell majd
készíteni, remélhetőleg az augusztus végi rendkívüli ülésre ez az anyag is össze tud állni.
Kérdés és ellenvélemény nem lévén, a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag felhatalmazta Szabó László polgármestert a hitelfelvételhez
szükséges dokumentációk összeállítására.
d) Szabó László polgármester: a strandi terepjavítási munkálatokhoz kéri a
képviselők utólagos hozzájárulását.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával 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
137./2014. (VIII.19.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a települési strandok
tereprendezési, karbantartási, vízvezeték szerelési és parkoló javítási munkálatainak
elvégzését utólagosan jóváhagyja. A felmerült költségek kifizetését 949.537 Ft
összegben a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kifizetésre és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
e) Szabó László polgármester: végezetül a kormányhivatali tájékoztató
jóváhagyását javasolj a képviselőknek.
Más javaslat nem lévén, a polgármester javaslatával 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
138./2014. (VIII.19.) számú
Képviselő-testületi határozata

Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a Veszprém Megyei
Kormányhivatal
VEB/004/864-5/2014.
számon
megküldött
tájékoztatóját
jóváhagyólag tudomásul veszi.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a határozatról
tájékoztassa a Kormányhivatalt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
f) Szabó László polgármester: sajnálattal tájékoztatja a képviselőket, hogy az idén nyári
nagy esőzések a külterületi utak bizonyos pontjaink nagy károkat okozott. Jött egy lakossági
felajánlás 150.000 Ft összegben egy útszakasz megcsináltatására. Javasolja, hogy még
ugyanennyi összeget tegyen hozzá az önkormányzat is és a legrosszabb helyeken
végeztessenek úthelyreállítást.
A polgármester javaslatával 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
139./2014. (VIII.19.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a külterületi utak rendkívüli
úthelyreállítási munkálatainak költségére a 2014. évi önkormányzati költségvetés
tartaléka terhére 150.000 Ft összeget biztosít.
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
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:

Marton János képviselő

Rolkó

Gábor

képviselő

