Jegyzőkönyv

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23.
napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Békefi Edina képviselő
Jánosi Attila képviselő
Tavasz László képviselő
Rolkó Gábor alpolgármester igazoltan távol
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 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Rolkó Gábor alpolgármester
munka elfoglaltsága okán nem tud jelen lenni. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek
kapcsán elmondta, hogy a vegyes ügyek keretében lennének időközben érkezett ügyekben
szóbeli előterjesztések, zárt ülési kérelem nem érkezett be, így zárt ülés tartására nem kerül
sor. Kérte a Tisztelt Képviselőket a módosított 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./ Vegyes 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: röviden tájékoztatja a képviselőket, hogy a Nyárfa sor
kivitelezője a kért hibákat kijavította, kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban
van-e valakinek kérdése?
Ifj. Jánosi Attila képviselő: elmondja, hogy a hídfejek nem kerültek még kijavításra.
Szabó László polgármester: intézkedni fog ez ügyben.
Egyéb 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, az írásbeli előterjesztés
részletes, kérdezi van-e a kiadott anyaggal kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés, hozzászólás nem lévén, Szabó László polgármester az írásbeli előterjesztés szerinti
rendelet-tervezet elfogadását javasolta a képviselőknek, melynek kapcsán a képviselő-testület
4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8./2015. (VIII.5.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
szóló 2/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

az előirányzatokra vonatkozóan 2015. június 30-ig

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

3./ Vegyes ügyek.
A/ Szabó László polgármester : a vegyes ügyek keretében először Marton Éva kérelme
kapcsán javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
121./2015. (VII.23.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Balatonudvari 729/8. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a beépítési
kötelezettség biztosítására szóló ingatlant terhelő elidegenítési tilalom
törléséhez hozzájárulását adja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

B/ Szabó László polgármester : a 100 e Ft feletti számlák kapcsán javasolja a szükséges
határozat meghozatalát, ismertetve a beérkezett számlák összegét.
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
122./2015. (VII.23.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:
- KITE Zrt. kasza eszközvásárlás – 2015.06.26. bruttó 469.900 Ft
- Pannon Comp Kft. – pénztárgép szerviz, jav. – 2015.06.22. bruttó
110.490 Ft
- Slemmer Csaba váll. Gépi földmunka – 2015. 06.30. – bruttó 416.250 Ft
- Csomor Vilmos váll. Strandok hínárvágása – 2015.07.15. – bruttó
176.000 Ft
- Complex CD jogtár éves előfizetési díj – 144.282 Ft + áfa.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások
kifizetésére a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
C/ Szabó László polgármester :
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a gazdabolt
meghirdetett pályázati kiírására egy ajánlat érkezett be, melynek kapcsán felkéri az aljegyző
asszonyt bontsa fel és tekintse át, hogy megfelel-e a pályázati kiírásnak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző a beérkezett pályázat áttanulmányozását követően
ismertette, hogy a pályázati kiírásnak megfelel a benyújtott anyag.
Szabó László polgármester: javasolja a pályázat elfogadását, kéri a testületet az írásbeli
előterjesztés szerinti határozat meghozatalára a pályázat szerinti cégadatokkal, valamint az
éves bérleti díjra tett 378 e Ft + áfa összeggel.
Tavasz László képviselő: javasolja, hogy a bérleti szerződés a ciklus végéig szóló legyen.

Az elhangzott javaslatokkal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
123./2015. (VII.23.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 387/1. hrsz-ú ingatlan bérbeadása kapcsán bérleti
szerződés megkötését határozza el az ARK Technik & BAU Kft (8226
Alsóőrs, Balaton u. 13., ügyvezető Kiss István) céggel gazdaboltkénti
üzemeltetés céljából.
A bérleti díjat 378.000 Ft + áfa / év összegben állapítja meg a képviselőtestület, a bérleti időtartama 2019. december 31-ig terjedő határozott
időtartamú.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a fövenyesi strandi büfé helyre sajnos
nem érkezett be most sem ajánlat, azonban javasolja, hogy október végi határidővel
ismételten kerüljön kiírásra a pályázat.
Az elhangzott javaslatokkal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
124./2015. (VII.23.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete ismételt pályázatot ír ki
a tulajdonát képező Balatonudvari 720/6. hrsz. alatti fövenyesi strandon lévő
strandi vendéglátó egység üzemeltetésére vonatkozó területre. A pályázati kiírás
feltételei változatlanok, a pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 21.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat ismételt
kiírására.
Határidő: kiírásra azonnal
Felelős: polgármester

D/ Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a fövenyesi strandi pályázat pénzügyi
elszámolása folyamatban van. Ennek kapcsán a parkoló villamosítása is elkészült, a korábban
megadott ajánlathoz képest alacsonyabb összegbe került 420 e Ft + áfa. Javasolja erre a
szükséges jóváhagyó határozat meghozatalát.
Az elhangzott javaslatokkal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
125./2015. (VII.23.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi strand
parkoló megvilágítás kiépítése fejlesztés bekerülési költségét 420 e Ft + áfa
összegben a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
E/ Szabó László polgármester : az augusztus 20-i tüzijáték megrendezéséhez kéri a testület
véleményét, a bekerülési költség igen magas, az engedélyezéssel együtt min. 5 perc 260 e Ft +
áfa. Véleménye szerint a strandi büféseket is be lehetne vonni a költségek csökkentése
érdekében. Az augusztusi ünnepség kapcsán még kb. 60 db fáklya vásárlását is javasolja,
melynek költsége kb. 70 e Ft lenne. Szeretne még a főzőverseny kapcsán ajándék kötényeket
is vásárolni, ezek darabja 454 Ft, 200 db megvásárlására gondolt.
Tavasz László képviselő: egyet ért a büfések bevonásával, így csökkenteni lehet a
költségeket.
Az elhangzottakkal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
126./2015. (VII.23.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztusi tüzijáték
megrendezésének költségét 260 e Ft + áfa összegben a 2015. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére,valamint a fáklyák és kötények megvásárlására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester : végezetül örömmel tájékoztatja a képviselőket, hogy Bálint
János úr pályázatot nyert 4 komolyzenei koncert megrendezésére, melyekre a templomban
kerülne sor. A pályázathoz 120 e Ft önkormányzati támogatásra lenne még szüksége,
javasolja a támogatást.
Az elhangzottakkal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
127./2015. (VII.23.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 120 e Ft összeget
biztosít komolyzenei koncertek megrendezésére a 2015. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére.

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 rendes nyílt testületi ülést
19.15 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
Ig.távol

Jánosi Attila képviselő

