
 
Jegyzőkönyv 

 
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28. 
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:  0 fő   
 
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Békefi Edina képviselő hölgy 
késést jelzett, de meg fog érkezni. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán 
elmondta, hogy a szociális étkeztetés szakmai programjának megvitatásával szeretné bővíteni 
a napirendi pontokat, valamint a vegyes ügyek keretében lennének időközben érkezett 
ügyekben szóbeli előterjesztések. Kérte a Tisztelt Képviselőket a módosított napirend 
jóváhagyására.  
 
A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az 
alábbiak szerint elfogadta:  

 
Napirendi pont: 

 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
2./ Átfogó értékelés Balatonudvari Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2014. évi ellátásáról. 
Előadó: Szabó László polgármester  
 
3./ Önkormányzati szakmai program szociális étkeztetésre. 
Előadó: Szabó László polgármester  
 
4./ 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 4 igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  
 
 
2./ Átfogó értékelés Balatonudvari Község Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról. 
 
Szabó László polgármester : átadja a szót az aljegyző asszonynak.  
 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az előterjesztés részletesen ismerteti a beszámolót. Ezt 
minden évben meg kell tárgyalnia a képviselő-testület, majd ezt követően el kell küldeni a 
megyei gyámhivatalnak jóváhagyásra.  
 
Szabó László polgármester: javasolja az előterjesztés szerinti anyag elfogadását és a 
szükséges határozat meghozatalát.  
 
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
102./2015. (V.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.§ 
(6) bekezdésében foglaltak alapján az elkészített 2014. évi települési 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 
értékelést jóváhagyja.  
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a gyámhatóság tájékoztatására. 

Határidő: 2015. május 31.  
Felelős: polgármester 

 
 
3./ Önkormányzati szakmai program szociális étkeztetésre. 
 
Szabó László polgármester : ismét átadja a szót az aljegyző asszonynak 
 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az előterjesztést nem sikerült korábban előkészíteni, 
ezért került csak most a testület elé az anyag. A szociális étkeztetésre a jogszabályi előírások 



alapján többek között szakmai programot is kell készítenie az önkormányzatnak. Ez az anyag 
olvasható az előterjesztés szerint. Ez az anyag része az engedélyezési eljárásnak, melynek 
végén lehet a jogszabályi előírások szerint ellátni a szociális étkeztetés helyi szintű feladatát, 
melyet jelenleg egy ember vesz igénybe a településen.  
 
Szabó László polgármester: ha nincs egyéb kérdés, javasolja az előterjesztés szerinti anyag 
elfogadását és a szükséges határozat meghozatalát.  
 
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
103./2015. (V.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Balatonudvari község Önkormányzat szociális étkeztetésre vonatkozó  
szakmai programját jóváhagyja. 
A jóváhagyott szakmai program ezen határozat melléklét képezi. 

  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges  
  intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
4./ Vegyes ügyek.  
 
A/ Szabó László polgármester : javasolja, hogy haladjanak az előterjesztés alapján sorban. 
Az első a fövenyesi strandfejlesztési önkormányzati többletmunkái lezárultával egy 
jóváhagyó határozat meghozatala. Kéri az előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.  
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
104./2015. (V.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi 
strandfejlesztés önkormányzat által vállalt többletmunkáit bruttó 2.070.743 Ft  
összegben a 2015. évi önkormányzati költségvetése terhére biztosítja. A 
számla kifizetését a képviselő-testült jóváhagyja.  

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
B/ Szabó László polgármester :  a következő Kántor József felvételével kapcsolatos 
határozat visszavonása az írásbeli előterjesztés szerint, kéri az határozati javaslat elfogadását.  
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 
 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
105./2015. (V.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 94./2015. (IV.30.)  
számú határozatát visszavonja, mivel Kántor József kérelmező nem kíván az  
önkormányzatnál határozott időtartamú nyári foglalkoztatási jogviszonyt  
létesíteni.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert kérelmező 
tájékoztatására a határozatról.  

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester   

 
C/ Szabó László polgármester :  a nyári dolgozói felvétel kapcsán született egy határozat, 
melyet jelenleg még nem lehet módosítani, de szükség lesz rá, ugyanis egy jelentkező 
visszavonta a jelentkezését, egy nem elérhető és ketten is más helyre mentek el dolgozni. 
Sajnos nehéz munkaerőt találni a strandokra, de meg kell oldani a helyzetet, ezért azt 
javasolja, hogy legyen újra meghirdetve a két strandi pénztáros és az egy fő jegykezelői állás.  
Sajnos a települési parkgondozásra is kevés az ember, főleg a fűkasza kezelő dolgozói 
létszám alacsony.  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: a hulladékszállítás és lombtalanítás nagyon sok időt elvett a 
dolgozók munkaidejéből, elmaradtak a parkgondozási feladatokkal  
 
Tavasz László képviselő: javasolja, hogy ismételten menjenek ki a levelek az 
ingatlantulajdonosoknak, hogy ügyeljenek a hulladékgyűjtésre, nem fogjuk elszállítani a 
zöldhulladékot és szankcionálni fogjuk a hulladékot kihelyezőket.  
 
A dolgozói felvételre vonatkozó hirdetési javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal 
egyhangúlag jóváhagyva, felhatalmazta Szabó László polgármestert az állások további 
hirdetésére.  
 
 
18.05 órakor megérkezett Békefi Edina képviselő, Szabó László polgármester ismételten 
megállapította a testületi ülés határozatképességét 5 fő képviselő jelenlétével.  
 
 
D/ Szabó László polgármester :  a 100 e Ft feletti számlák kapcsán javasolja a szükséges 
határozat meghozatalát, azzal, hogy a Bradimpex számláját is kéri jóváhagyni, mely a 
rendezvényi költségek egy részét tartalmazza.  
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106./2015. (V.28.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:  

- Építési törmelék, rakodás, szállítás Slemmer Csaba: 2015. 05.15. 204.000 Ft  
- Építési törmelék, rakodás, szállítás Slemmer Csaba: 2015. 05.15. 216.000 Ft  
-     Bradimpex KFt. számla: 2015.05.30.: 101.304 Ft  



A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 
kifizetésére a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester   
 
E/ Szabó László polgármester :   ismerteti, hogy a strandok homokozóiba homokot, a 
fövenyesi parkolóba pedig még murvát kellene hozatni. Kb. 15 m3 sóder is kellene a lidóba. 
Kéri, hogy hatalmazza fel a testület a szükséges beszerzése maximálisan 250.000 Ft 
összegben.  
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107./2015. (V.28.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 
László polgármestert 250 ezer forint bruttó összegben standi rendezési 
munkálatokhoz homok és sóder beszerzésére.  
A képviselő-testület a költség kifizetését a 2015. évi önkormányzati költségvetése 
terhére biztosítja.    

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester   
 
F/ Szabó László polgármester :   tájékoztatja a képviselőket, hogy a már jelzett 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat kapcsán a 
Kerkápoly utca kétoldalas járdafelújításának tervezői költségbecslése elkészült. Ennek alapján 
az összes bekerülési költsége a felújításnak bruttó 12.469.076 Ft, a tervezési díj kompletten 
bruttó 613.410 Ft, így mindösszesen 13.082.486 Ft összegre tud pályázni az önkormányzat. A 
tervezői ajánlat tartalmazza a költségbecslés elkészítését, a geodéziai bemérést és a kiviteli 
tervet. Most csak a költségbecslést kell kifizetni és nyertes pályázat esetén kerülne sor a 
további díjak kifizetésére.  A pályázat benyújtási határideje igen szoros, június 9-e, ezért 
javasolja a szükséges határozatok meghozatalát. Ismerteti a határozat szövegeket.  
 
Az elhangzottakkal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatokat hozta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108./2015. (V.28.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerkápoly u. járda 
felújítási pályázata kapcsán a TRI-VIA-PLAN Kft ajánlatát elfogadja. A tervezői 
költségbecslés elkészítésének költségét 93.000 Ft + áfa összegben a 2015.évi 
önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  
Sikeres pályázat esetén a geodéziai felmérés díját 60.000 Ft + áfa, a kiviteli terv 
készítésének költségét 330.000 Ft + áfa összegben jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szerződés 
megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester   
 



 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109./2015. (V.28.) számú 
Képviselő-testületi határozata 

 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 
benyújtani a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 
törvény 3. mellékelt II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra az alábbiak 
szerint:  
Pályázati cél: b) Belterületi utak, járdás, hidak felújítása feladaton: a 
Balatonudvari község Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonudvari 383. hrsz-ú 
közút -   természetben a Balatonudvari Kerkápoly utca -  járdafelújítása.   
A fejlesztés bekerülési összköltsége: bruttó 13.082.486 Ft összeg, mely bruttó 
613.410 Ft tervezői költséget  (egyéb kapcsolódó célra igényelt támogatást) 
tartalmaz.  
Az Önkormányzat az adóerőképessége alapján 85%-os bruttó támogatás 
elnyerésére pályázik, melynek kapcsán az ÁFA nem igényelhető vissza. Az 
igényelt támogatás összege: bruttó 11.120.114 Ft.  
A képviselő-testület kijelenti, hogy sikeres pályázat esetén a pályázati önerőt  
bruttó 1.962.372 Ft összegben a 2016. évi önkormányzati költségvetésében 
biztosítja. A fejlesztés megvalósítása 2016. évben történik.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére és a pályázat határidőben 
történő benyújtására.  
  Határidő: a pályázat benyújtására: 2015. június 9.  
  Felelős: polgármester  
 
 

G/ Szabó László polgármester :  a polgármesteri illetmény média ügye kapcsán már a 
közmeghallgatáson elmondta a véleményét. Szeretné most tájékoztatni a képviselő-testületet a 
kormányhivatal által megküldött tájékoztatásról. Hangsúlyozza, hogy ez nem törvényességi 
felhívás, hanem tájékoztatás intézkedési javaslat és határidő megjelölés nélkül. Úgy gondolja, 
hogy ebben a kérdésben egyenlőre várják meg a következő kormányzati lépést, úgy tudja, 
hogy felülvizsgálat alatt van ismét a kistelepülési polgármesterek bérének rendezése.  
 
Tavasz László képviselő: nem örül a kialakult helyzetnek, mert ez a képviselő-testületre is 
kellemetlen hatással van.  
 
Szabó László polgármester: egyenlőre egy kis türelmet kér a Tisztelt Képviselőktől ebben a 
kérdésben.  

 
H/ Szabó László polgármester :  a múltkori ülésen a Focus Autó bérleti kérelme elnapolásra 
került. A főépítész asszonnyal átnézték a kérdést, a faház épület nem legalizálható, azonban 
ez egy régről maradt helyzet. A bérleti díjat minden évben rendesen fizették, javasolja, hogy 
egy új díjmegállapítással legyen a kérdés esetleg rendezve.  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: javasolja, hogy 6000 Ft / m2 + áfa összeg legyen a díja.  
 
Szabó László polgármester: kéri a javaslat kapcsán a határozathozatalt, ismertetve a 
határozati javaslat szövegét az alábbiak szerint: Balatonudvari Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Focus Auto 2005 Bt. (1038 Budapest, Tulipán u. 6.) részére a fövenyesi 



strand szezonális nyitvatartási idejében a 2015-ös nyári szezonra strandcikk, bizsu és 
ajándékárusítás  céljából 12 m2 terület bérbe adását határozza el. A területbérleti díjat 6.000 
Ft/ m2 + ÁFA összegben állapítja meg a nyári szezonra vonatkozó egyszeri díjkénti 
befizetéssel. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a területbérleti 
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2015. 
június 26. Felelős: polgármester 
 
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 
határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
110./2014. (V.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Focus 
Auto 2005 Bt. (1038 Budapest, Tulipán u. 6.) részére a fövenyesi 
strand szezonális nyitvatartási idejében a 2015-ös nyári szezonra 
strandcikk, bizsu és ajándékárusítás  céljából 12 m2 terület bérbe 
adását határozza el.  
A területbérleti díjat 6.000 Ft/ m2 + ÁFA összegben állapítja meg a 
nyári szezonra vonatkozó egyszeri díjkénti befizetéssel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
területbérleti szerződés megkötésére és a további szükséges 
intézkedések megtételére.  
 Határidő: 2015. június 26.  

                              Felelős: polgármester 
 
I/ Szabó László polgármester :  végezetül az alábbi tájékoztatásokat szeretné nyújtani a 
képviselőknek:  
A májusfa kitáncolás időpontját át szeretnék tenni technikai okok miatt 6-ára. Erről szórólapot 
fognak kiküldeni a lakosoknak. Ugyanezen a napon zajlik le a Slice Sc szervezésében a 
kajakverseny, és lesz még a faluban egy veterán autó találkozó is a Zsindelyes csárda  
körzetében.  
A strandi színpad fedés költsége belefér az éves rendezvénykeretbe, a művelődésszervező 
hölgy intézi ennek a szervezését.  
Báthory úr kérelme véleménye szerint teljesíthető, ha a testület is úgy gondolja egyeztetni fog 
vele.  
 
A polgármesteri tájékoztatóval a képviselő-testület egyhangúan egyet értett.  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: elmondja még, hogy ismételten problémát jeleztek felé a 
református templom világításával kapcsolatban, amit meg kellene nézni.  
 
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést  
19.35 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    
   


