Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13.
napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Rolkó Gábor alpolgármester
Békefi Edina képviselő
Jánosi Attila képviselő
Tavasz László képviselő
Szabó László polgármester igazoltan távol
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Novák-Nász Péter rendőr őrnagy
Dávid Lajos rendőr zászló
Sötét György polgárőr vezető
Mészáros Zsuzsa és Mászáros Katalin Bfüred BSZAK képviseletében
Németh Borbála művelődésszervező
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző köszöntötte a megjelenteket, ismertette, hogy Szabó
László polgármester úr sajnos családi okok miatt nem tud a mai ülésen jelen lenni, ezért
felkérte Rolkó Gábor alpolgármestert az ülés levezetésére.
Rolkó Gábor alpolgármester: megállapította, hogy a képviselő-testület 4 fő képviselő
jelenlétével határozatképes, majd kérte a Tisztelt Képviselőket a kiküldött meghívó szerinti
napirend jóváhagyására. Javasolja azonban, hogy az szmsz megtárgyalását tegyék a vegyes
ügyek végére, hátha addigra megérkezik a polgármester úr.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Közbiztonsági fórum 2014./II. fordulója.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester

3./ Törvényességi ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
5./ A Balatonudvari község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának rendeleti
felülvizsgálata.
Előadó: Szabó László polgármester
Napirend a zárt ülésre:
1./ Döntés a BURSA Hungarica pályázat 2015. évi fordulójára jelentkezett tanulók ügyében.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Segélyezési ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:
1./ Közbiztonsági fórum 2014./II. fordulója.
Rolkó Gábor alpolgármester: átadta a szót a rendőrség képviselőjének.
Novák-Nász Péter r.őrnagy: röviden ismerteti, hogy évente kétszer kötelező megtartani a
közbiztonsági fórumot, melyre meg kell hívni az érintett feleket. Most az érdemes áttekinteni,
hogy az elmúlt félévhez képest mi történt. Azt tudja elmondani, hogy az elmúlt év nagyon
eredményes volt, nagyon kevés bűncselekmény történt a településen, elmondható, hogy az itt
élők nyugodt körülmények között lehetnek ebből a szempontból. Júliusban indult az idén az 5
megyés program, melynek keretében 24 órás jelenléti szolgálatot tartottak több településen,
így Balatonudvariban is naponta egyszeri rendőri jelenlétet tapasztalhattak. A polgárőrséggel
havonta egyszer személyesen egyeztetnek és a szolgálati ütemtervnek megfelelően alakítják
ki a közös szolgálati idejüket. Az előforduló bűncselekmények a községben inkább pince
betörések voltak a jellemzőek. Amit még el szeretne mondani, az a települési rendezvények
előre jelzése a rendőrség részére, ebben kéri az önkormányzat segítségét a jövőt illetően.
Sötét György polgárőr vezető: jelzi, hogy november 1-től folyamatos lesz a polgárőr
szolgálat működése a településen. Kéri még, hogy tolmácsolják a polgármester úrnak, hogy
feliratos pólókat ígért a polgárőrség számára az önkormányzat, erről szeretne majd egyeztetni.
Rolkó Gábor alpolgármester: megköszönte a tájékoztatót.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a közbiztonsági beszámolót.
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Rolkó Gábor alpolgármester: kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése?
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.

3. Törvényességi ügyek.
Rolkó Gábor alpolgármester: átadta a szót az aljegyző asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden összefoglalta az írásbeli előterjesztés lényegét,
majd kérte a képviselőket a folyékony hulladék rendelet kapcsán a határidő hosszabbításról
szóló határozat meghozatalára.
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
179./2014. (XI.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém
Megyei Kormányhivatal főigazgatójának VEB/ 004/1096/2014. számon írt
törvényességi felhívását – a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás tárgyú rendeletalkotási
kötelezettség ügyében - megismerte.
A törvényességi felhívásban foglalt jogalkotási kötelezettség
elmulasztásában megnyilvánuló törvénysértés kiküszöbölése több
időigényes előkészítő feladat elvégzését igényli a jogszerű rendeletalkotás
érdekében, mely előkészítő feladatok a megadott határidőig érdemben
nem befejezhetők. Ezért a képviselő-testület a felhívásban foglaltaktól
eltérően ismételt határidő hosszabbítási kérelemmel fordul a
Kormányhivatalhoz, kérve, hogy a rendelet megalkotásának határidejét
2014. december 15. napjáig engedélyezze. .
A képviselő-testület felkéri Szabó László polgármestert, hogy a határozati
döntésről a főigazgatót tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4./ Vegyes ügyek.
Rolkó Gábor alpolgármester: átadta a szót az aljegyző asszonynak.
a) dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden ismertette az írásbeli előterjesztés lényegét,
majd kérte a képviselőket a szükséges határozat meghozatalára.
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
180./2014. (XI.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott kötelező
felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének meghatározásához, a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. §-ában meghatározott feladatkörében
eljárva véleményt nyilvánít a Balatonfüredi járás területén Balatonudvari település
teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító iskoláról:
Javasolja a 037002 Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Nádor u.
17., valamint a 037003 Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola 8230
Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 2. intézmények meghatározását, az előterjesztett
Kormányhivatali tervezetnek megfelelően.
A véleménynyilvánítás során az önkormányzat figyelemmel volt a településen
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező halmozottan
hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermeklétszámra a következő szerint:
Intézmény neve, címe

Településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező,
általános iskolába járó tanköteles korú tanulók
létszáma

Ebből halmozottan hátrányos

037073 Bencés Apátság Illyés Gyula
Általános és Zeneiskola 8237 Tihany,
Csokonai u. 73.
037003 Eötvös Lóránd Általános Iskola
8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u.
2.
Radnóti Miklós Általános Iskola 8230
Balatonfüred, Nádor u. 17.
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helyzetűek létszáma
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Kozmutza Flóra Általános Iskola és
Speciális Szakképző 8200 Veszprém,
Tüzér u. 44.

2

0

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát értesítse.
Határidő: 2014. november 28.
Felelős: polgármester
b) Rolkó Gábor alpolgármester: a művelődésszervező beszámolóját elolvasta. Amit hozzá
tenne az az, hogy a pályázatokkal kapcsolatban egy kicsit többet várt volna, sérelmezi, hogy a
szezonnyitón az eseményt egyszer otthagyta a kultúros.
Békefi Edina képviselő: egyetért az alpolgármester úrral.
Tavasz László képviselő: úgy látja, hogy a honlap nem megfelelően működik.
Rolkó Gábor alpolgármester: úgy érzi, hogy ár érték arányban kicsit többet várt volna el,
az a javaslata, hogy ne hosszabbítsák meg a kultúros munkaszerződését.
Az írásbeli előterjesztéstől eltérően a képviselő-testület Rolkó Gábor alpolgármester
javaslatával egyet értve, 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
181./2014. (XI.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Németh Borbála
művelődésszervező munkaszerződését nem kívánja meghosszabbítani
2015. január 1-jével.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: alpolgármester

Jánosi Attila képviselő: bejelenti személyes érintettségét, nem kíván szavazni a falugazda
vezetői tisztsége kérdésében.
Békefi Edina és Tavasz László képviselők: javasolják, hogy a falugazdai tisztség a ciklus
végéig legyen meghosszabbítva.
Rolkó Gábor alpolgármester: egyet ért a javaslattal, kérte az írásbeli előterjesztés szerinti
határozati javaslatot így kiegészítve elfogadni.
Rolkó Gábor alpolgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
182./2014. (XI.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jánosi Attila
falugazda fizikai állományú dolgozó falugazdai tisztségét 2015. január 1.
napjától meghosszabbítja 2019. december 31-ig terjedő határozott
időtartamra. A 25% egyéb bérpótlék továbbra is megilleti.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
c) Rolkó Gábor alpolgármester: a külterületi utak javítása kapcsán arról volt szó
szeptemberben, hogy legalább 50 óra munkát fog végezni a vállalkozó, ennek ellenére a
végére a duplája lett a munkaóra. Elvárta volna a polgármester úrtól, hogy legalább
tájékoztassa arról, hogy jóval több munkaórát dolgozott a megbízott vállalkozó. Ennek
ellenére javasolja a szükséges határozat meghozatalát a képviselőknek.
Rolkó Gábor alpolgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
183./2014. (XI.13.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település
külterületén a szeptemberi esős időjárás miatti mezőgazdasági utak
vízkárok okozta helyreállítása kapcsán a polgármesteri tájékoztatást
tudomásul veszi, a helyreállítási költségeket bruttó 1.387.708 Ft összegben
a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói díj kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5./ A Balatonudvari község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
rendeleti felülvizsgálata.
Rolkó Gábor alpolgármester: átadta a szót az aljegyző asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ismerteti, hogy az szmsz kapcsán nagyon részletes
írásbeli előterjesztés készült el, melyet megismerhettek a képviselők. A jobb érthetőség
kedvéért szeretné végig ismertetni a rendeletben javasolt módosításokat.
Ennek megfelelően végig olvasta a dőlt betűvel jelzett szövegrészeket és szükség szerint
magyarázattal látta el azokat.
A kiküldött anyagtól eltérő szövegezést javasol a bizottsági struktúra esetében és a helyi
népszavazás fejezetében. Az előbbi indoka, hogy a vagyonnyilatkozat kezelő bizottság
feladata bővülne az összeférhetetlenségi és méltatlansági eljárás szabályaival. Az
önkormányzat kis mérete nem indokolja ezekre a feladatokra másik bizottság felállítását. Az
helyi népszavazás kapcsán azért szükséges a módosítás, mivel a helyi népi kezdeményezés
intézménye megszűnt, a jogszabályok pedig nagyon részletesen szabályozzák a helyi
népszavazás intézménykörét, így annak szmsz-beli szabályozását nem szükséges részletezni.
A rendeleti ismertetés közben Jánosi Attila és Békefi Edina képviselők javasolták a
polgármester feladatait érintően az 54. §-nál a 100 ezer forintos értékhatár lecsökkentését
30.000 Ft-ra. Jánosi Attila képviselő felvetette az ismertetett bekezdés teljes törlését is.
Továbbá Rolkó Gábor alpolgármester javasolta, hogy a képviselők kapjanak tiszteletdíjat a
korábbi mértéknek megfelelő összegben, ami bruttó 38.650 Ft volt havonta.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ismerteti, hogy a képviselői tiszteletdíj szmsz-beli
szabályozása nem törvénysértő, azonban semmilyen egyéb jogszabályi háttér szabályozás
jelenleg nem áll ebben a kérdésben egyenlőre még rendelkezésre. A polgármestert megillető
feladatok szabályozása azonban kötelező szmsz-beli feladat az Mötv. szabályozása alapján,
tehát az említett bekezdés nem törölhető, mert az jogszabálysértő lenne, valamilyen
összeghatárt szükséges ezért szabályozni.
Rolkó Gábor alpolgármester: a két elhangzott módosítási javaslat elfogadását kéri a
testülettől.
A képviselői tiszteletdíj szmsz-beli szabályozását és a polgármesteri hatáskörök 30.000 Ft-ra
történő csökkentését érintő módosítási javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal
egyhangúlag jóváhagyta.
Rolkó Gábor alpolgármester: az elhangzottak alapján kéri az szmsz rendelet elfogadását.
Az alpolgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi rendeletét alkotta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12./2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A rendelet az indoklással és a hatásvizsgálattal együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén az alpolgármester a rendes nyílt testületi ülést
19.45 órakor bezárta.
K.m.f.
Rolkó Gábor
alpolgármester
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
A polgármestert helyettesítő jogkörében írt alá.

Jánosi Attila képviselő

