Jegyzőkönyv

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember
24. napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes 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: 2 fő
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Békefi Edina képviselő késést
jelzett, de meg fog érkezni. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán elmondta,
hogy a vegyes ügyek keretében lennének időközben érkezett ügyekben szóbeli
előterjesztések, zárt ülési kérelem is van, ezért zárt ülés tartására is sor kerül. Kérte a Tisztelt
Képviselőket a napirend jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ A Balatonudvari község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása az
előirányzatokra vonatkozóan.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ Talajterhelési díj rendelet felülvizsgálata.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Kultúrház fűtéskorszerűsítési pályázat kivitelezői ajánlatok bontása.
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: mint ahogy az már szokás a rendes üléseken kerül sor a lejárt
határidejű határozatokról szóló tájékoztatásra. 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.

2./ A Balatonudvari község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása az
előirányzatokra vonatkozóan.
Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán elmondja, hogy a költségvetés
előirányzat módosítására a többlet pénzösszegek okán kerül sor. A módosítás most igazán jó
hír, hiszen a befolyt többletbevételek miatt kerül rá sor. Sikerült a nyári strandbevételeket is
jelentősen növelni, valamint a vitorláskikötő felszámolási eljárása eredményeképpen
visszatérülés történt, ezt mutatja a 6.4 MFt-os összeg. Nagy eredménynek könyvelheti el ezt
az önkormányzat. Az írásbeli előterjesztés részletes, kérdezi van-e a kiadott anyaggal
kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Rolkó Gábor alpolgármester: kérdezi, hogy a strandbevételek milyen összegben ismertek?
Szabó László polgármester: elmondja, hogy 24 millió forintos lett a nyári bevétel.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, Szabó László polgármester az írásbeli előterjesztés
szerinti rendelet-tervezet elfogadását javasolta a képviselőknek, melynek kapcsán a képviselőtestület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9./2015. (X.07.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előirányzatokra vonatkozóan 2015. szeptember 30-ig

A rendelet a mellékleteivel, az indoklással együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Az
előzetes hatástanulmány az írásbeli előterjesztés része.

3./ Talajterhelési díj rendelet felülvizsgálata.
Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán átadja a szót az aljegyző asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden ismerteti az írásbeli előterjesztést. A rendelet
tervezethez módosítást szeretne tenni az alábbiak szerint: a 3.§ (3) bekezdésében
negyedévente javasolja az átutalást az alap számlára, valamint a mentességeknél 4. § (2)
bekezdésében a közkutakat célszerű még mentesíteni a rendeletben.
Szabó László polgármester: kérdezi, hogy van-e kérdés a rendelet tervezettel kapcsolatban?
Amennyiben nincs a javasolt módosításokkal kéri a rendelet elfogadását a Tisztelt
képviselőktől.
Az elhangzott módosítási javaslatokkal a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag
egyet értve az alábbi rendeletet alkotta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (X.07.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

A rendelet a mellékleteivel, az indoklással és az előzetes hatástanulmánnyal együtt jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ Kultúrház fűtéskorszerűsítési pályázat kivitelezői ajánlatok bontása.
Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a meghívásos pályázat határideje a tegnapi
nappal lejárt, két ajánlat érkezett be a háromból, melyeket most bontanak fel.
Szabó László polgármester: a borítékok bontását követően ismertette az ajánlatokat,
miszerint Kiss Péter tapolcai vállalkozó bruttó 3.363.382 Ft ajánlati árat adott, Torbó Attila
szintén tapolcai vállalkozó pedig bruttó 3.566.341 Ft ajánlati árat. Mivel az ajánlatok
egységes műszaki tartalomra lettek megkérve, ezért javasolja, hogy az alacsonyabb árat adó
ajánlat kerüljön elfogadásra. Befejezési határidőnek javasolja az október 30-át az elszámolási
határidő rövidsége miatt. A tervezői díj 40 e Ft volt, melyet szintén célszerű jóváhagyni.
Majd ezt követően ismertette a határozati javaslat szövegét az alábbiak szerint:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési kultúrház
fűtéskorszerűsítésének - BM támogatás - megvalósítása érdekében meghirdetett meghívásos
pályázatot nyertes kivitelezőjének nyilvánítja Kiss Péter (8300 Tapolca, Rózsa Ferenc köz
3/1.) vállalkozót. A kivitelezés költségét bruttó 3.363.382 Ft összegben állítja meg, melynek
finanszírozását a BM támogatásból fedezi 3.304.562 Ft összegben, a fennmaradó bruttó
58.820 Ft összeget a képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. A kivitelezés befejezési határideje: 2015. október 30. A képviselő-testület
Sólyom Károly (8300 Tapolca, Béke u. 40.) tervező által készített gázterv bekerülési
költségét bruttó 40.000 Ft összegben a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka
terhére jóváhagyja, és felhatalmazza Szabó László polgármestert a kifizetésre. A képviselőtestület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kivitelezővel történő szerződéskötésre,
valamint a további szükséges munkálatok megtételére. Határidő: szerződéskötésre azonnal,
egyebekben folyamatos Felelős: polgármester

Ellenvélemény nem lévén, az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
133./2015. (IX.24.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési kultúrház
fűtéskorszerűsítésének - BM támogatás - megvalósítása érdekében meghirdetett
meghívásos pályázatot nyertes kivitelezőjének nyilvánítja Kiss Péter (8300
Tapolca, Rózsa Ferenc köz 3/1.) vállalkozót.
A kivitelezés költségét bruttó 3.363.382 Ft összegben állítja meg, melynek
finanszírozását a BM támogatásból fedezi 3.304.562 Ft összegben, a fennmaradó
bruttó 58.820 Ft összeget a képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A kivitelezés befejezési határideje: 2015. október 30.
A képviselő-testület Sólyom Károly (8300 Tapolca, Béke u. 40.) tervező által
készített gázterv bekerülési költségét bruttó 40.000 Ft összegben a 2015. évi
önkormányzati költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja, és felhatalmazza Szabó
László polgármestert a kifizetésre.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kivitelezővel
történő szerződéskötésre, valamint a további szükséges munkálatok megtételére.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester

18.00 órakor megérkezett Békefi Edina képviselő. Szabó László polgármester ismételten
megállapította a képviselő-testület határozatképességét 5 fő képviselő jelenlétével, majd
röviden tájékoztatatta a képviselő hölgyet az eddig elhangzottakról.

3./ Vegyes ügyek.
A/ Szabó László polgármester : a vegyes ügyek keretében először a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója kapcsán javasolja a
csatlakozó határozat meghozatalát az írásbeli előterjesztés alapján.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
134./2015. (IX.24.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi
pályázati fordulójához.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. okt. 1. a nyilatkozat megküldésére, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester

B/ Szabó László polgármester : a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztéseket szeretne
tenni, elsőként egy új számítógép vásárlása lenne szükséges a pénzügyi irodába. Az
informatikus árajánlata alapján kéri a Tisztelt Képviselőket, hogy bruttó 140 e Ft összegben
járuljanak hozzá a vásárláshoz.

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
135./2015. (IX.24.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db asztali számítógép
megvásárlását határozza el a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka
terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
C/ Szabó László polgármester: ezt követően tájékoztatást adott a képviselőknek az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a 2015. december 31-ig várható bevételekről és
kiadásokról. A legfontosabb, hogy két komoly összegű pályázat pénzügyi elszámolása
várható az év végéig bevételként, az innovatív vízpart fejlesztési és a vis maior pályázat. A
Kultúrház és Nyárfa sor BM támogatása és a Kerkápoly utca járdafelújítási támogatása már a
költségvetési számlán szerepel. Ismertette végül az adóbevételek alakulását is. A jövő évi
fejlesztési elképzelések előkészítése kapcsán pedig ismertette a lehetőségeket a két települési
strand fejlesztésével kapcsolatban, melyre reményei szerint az év végi üléseken pontos
költségvetési összegekkel fog tudni szolgálni az érdemi döntések meghozatala érdekében.
Bér Rudolf lakos: két kéréssel szeretne fordulni az önkormányzathoz. A művésztelep alatti
régen boltként funkcionáló épület kapcsán kérdezi, hogy lehetne-e ott valamit tenni, mert az
egész ingatlan nagyon elhanyagolt állapotban van. A másik, hogy kisgyerekes szülőként
nagyon szívesen venné, ha a fövenyesi strandon a homokozó játszó fölé a jövő nyári szezonra
fedést biztosítana az önkormányzat az erős napsütés elleni védelemként.
Szabó László polgármester: az ismert ingatlan kapcsán közli, hogy az magántulajdonú
terület, abba így beleszólása nincsen az önkormányzatnak, de a főépítész asszonynak átadja
kivizsgálásra a kérdést. A strandi napvédő kihelyezésének szerinte nem lesz akadálya.
Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: felajánlja erre a célra a régi hajója vitorláját,
lehet ez akár egy strandi színfolt is a játszórész fölött.
D/ Szabó László polgármester : ismerteti, hogy Vörösné Rita kolléganő október 5-étől nem
dolgozik a kirendeltségen. Az igazgatási szociális ügyintézői feladatokat kell az év végéig
megoldani, mivel más helyettesítési módra nincsen lehetőség a hivatalon belül, ezért az
aljegyző asszony fogja ellátni a feladatokat, de ennek segítésére javasolja, hogy ügykezelői
feladatokra Bolla Noémit vegye fel az önkormányzat megbízási szerződéssel 3 hónapra,
bruttó 50.000 Ft/ hó díj fizetése mellett. Ő látott már el iktatási feladatokat, és nagyon ügyes
az informatikai feladatokban is.

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
136./2015. (IX.24.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bolla Noémi
Balatonudvari, Levendula u. 9. szám alatti lakost 2015. október 1-től 2015.
december 31-ig, rugalmas munkaidő beosztás alapján megbízási szerződés
keretében, bruttó 50.000 Ft / hó megbízási díj ellenében az önkormányzati
kirendeltségnél kívánja foglalkoztatni ügykezelői feladatokra.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. október 5.
Felelős: polgármester

E/ Szabó László polgármester : örül, hogy sikeres nyarat zárt az önkormányzat, ebben
nagy szerepe volt az önkormányzati dolgozóknak egyaránt, ezért szeretné javasolni, hogy egy
havi jutalmat kapjanak a kinti és a benti dolgozók egyaránt, az év közben felvett dolgozók
pedig időarányosan. Szóban ismerteti a határozat javaslatot.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: szeretne személyes érintettsége okán tartózkodni a szavazástól.
Ellenvetés nem lévén a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen
szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
137./2014. (IX.24.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére egy havi bérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését
határozza el az állandó fizikai állományú önkormányzati dolgozók részére, valamint a
határozott idejű munkaszerződéses önkormányzati dolgozók részére, az év közben
felvett dolgozók időarányosan részesülnek a jutalomból.
A képviselő-testület azzal a javaslattal fordul Németh Tünde jegyző felé, hogy az
önkormányzati kirendeltségi köztisztviselők részére egy havi bérnek megfelelő
összegű jutalmat biztosítson a jogszabályi előírások figyelembe vételével, 2015. évi
munkájuk elismeréseképpen. A köztisztviselői jutalom nyújtása esetén a szükséges
pénzügyi fedezetet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére a képviselőtestület a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és Németh Tünde
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. október 15.
Felelős: polgármester és jegyző

Szabó László polgármester: végezetül a személyi ügyek kapcsán ismerteti, hogy a vízügyes
közfoglalkoztatottak foglalkoztatási ideje meghosszabbításra került 2016. február 15-ig.

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
19.40 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

