Jegyzőkönyv

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27.
napján du. 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester
Tavasz László képviselő
Békefi Edina képviselő és Jánosi Attila képviselő 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 3 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Békefi Edina és Jánosi Attila
képviselők munka elfoglaltságuk okán nem tudnak jelen lenni. Ezt követően ismertette a
napirendet, melynek kapcsán elmondta, hogy a vegyes ügyek keretében lennének időközben
érkezett ügyekben szóbeli előterjesztések. A rendkívüli ülés összehívására az
adósságkonszolidációs támogatás rövid határideje miatt került elsősorban sor. Kérte a Tisztelt
Képviselőket a napirend jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ A települési viziközmű rendszer 2016-230. évi beruházási-felújítási és pótlási tervének
megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Adósságkonszolidációban nem részesült települések 2015. évi támogatási ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester

A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:

1./ A települési viziközmű rendszer 2016-230. évi beruházási-felújítási és pótlási tervének
megtárgyalása.
Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztést olvashatták a képviselők. Véleménye
szerint igen optimista tervezést kell végrehajtani annak, aki 2030-ig tervez. Az elkövetkező
pár év adataira szeretné helyezni inkább a hangsúlyt. Az már most is látható, hogy a
beruházási-felújítási és pótlási terv hatalmas pénzösszegeit az önkormányzat nem tudja saját
forrásból finanszírozni, ezért kizárólag csakis az eszközhasználati díj összegéig lehet felelősen
gondolkodni. Javasolja, hogy az elfogadó határozatban ez rögzítésre is kerüljön, tehát úgy
fogadja el a testület a tervet, hogy az abban megjelölt fejlesztési feladatok finanszírozását
kizárólag a rendelkezésére álló eszközhasználati díj terhére - annak kimerüléséig - tudja
felvállalni, saját forrást a megjelölt időszak fejlesztéseire nem tud rendelkezésre bocsátani.
Kéri az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatotok elfogadását az említett
módosítással.
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatokat hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
128./2015. (VIII.27.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014.
iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Balatonudvari
szennyvízelvezető mű Ellátásért Felelőse, a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
Törvény 11.§ szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2016-2030 időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet az alábbi megjegyzéssel elfogadja:
Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete a 2016-2030 időszakra szólóan
elkészített gördülő fejlesztési tervben megjelölt fejlesztési feladatok finanszírozását kizárólag
a rendelkezésére álló eszközhasználati díj terhére - annak kimerüléséig - tudja felvállalni,
saját forrást a megjelölt időszak fejlesztéseire nem tud rendelkezésre bocsátani.
Határidő: 2015. szept. 15. aug. 18.
Felelős: Szabó László polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
129./2015. (VIII.27.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 84193-13-10/2014.
iktatószámú működési engedély módosítása iránti kérelemben szereplő Balatonudvari
szennyvízelvezető mű Ellátásért Felelőse, a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
Törvény 11.§ szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Határidő: 2015. szept. 15. aug. 18.
Felelős: Szabó László polgármester

2./ Adósságkonszolidációban nem részesült települések 2015. évi támogatási ügye.
Szabó László polgármester : elmondja, hogy ismét van lehetőség az
adósságkonszolidációban részt nem vett településeknek támogatásért pályázni, az írásbeli
előterjesztés részletesen tartalmazza a feltételeket. A mostani körben ugyan a 2000 fő feletti
településeké a prioritás, de azért mindenképpen érdemes támogatási kérelmet benyújtani. A
jelen kiírásban új elem a köztemetők felújításának lehetősége. Elkészült egy tervezői
költségbecslés, melynek alapján a kerítés és kandelláber kiépítésére lehetne pályázni, sajnos a
6.5 MFt új ravatalozó építésére nem elég.
Részletesen ismerteti a költségbecslést és a műszaki paramétereket, majd javasolja az írásbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A fentiek alapján a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
130./2015. (VIII.27.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. számú melléklet II. 10.
pontjában meghatározott adósságkonszolidációban nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása jogcímű pályázatban bruttó 6.499.987 Ft
támogatási igényt nyújt be.
A pályázatban megvalósítani kívánt célfeladat: c) alcélon: köztemető felújítása –
egyéb infrastruktúra építése.
Ténylegesen: A Balatonudvari község Önkormányzat tulajdonában lévő
Balatonudvari 7., 8/1. és 8/2. hrsz-ú temetők infrastrukturális fejlesztése – fém
anyagú kerítés kialakítása és 4 db közvilágítási kandelláber elhelyezése.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére a pályázat határidőben történő elektronikus rögzítése
és benyújtása érdekében.
Határidő: 2015. szeptember 1.
Felelős: polgármester

3./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester : először egy támogatási kérelmet ismertet, melynek kapcsán
javasolja, hogy 10.000 Ft összeggel támogassa az önkormányzat a szerencsétlenül járt
köztisztviselőt.
A támogató javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
131./2015. (VIII.27.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kálmánháza község
Önkormányzat kérelmére 10.000 Ft összeggel támogatja Kotrányiné Sebestyén
Zsuzsanna köztisztviselőt. A támogatási összeget a 2015. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
b) Szabó László polgármester : a következőkben örömmel tájékoztatja a képviselőket,
hogy a Kerkápoly u. kétoldalú járdafelújítási pályázatát megnyerte az önkormányzat. A
támogatással 2016. év végéig kell elszámolni. A kultúrházra tervezett nyílászáró pályázat
azonban két okból is visszamondásra kertül. Egyrészről a pályázati kiírásnak nem tudott volna
megfelelni az önkormányzat, mivel a korszerűsítést követően sem tudtuk volna produkálni a
jogszabály szerinti hőtechnikai értékeket, másrészt az építési napló megnyitása megkezdett
beruházást jelent, melyet követően komolyabb pályázaton nem tudna indulni az
önkormányzat. A fűtéskorszerűsítés kapcsán azonban mindenképpen javasolja egy
egyszerűsített meghívásos pályázat kiírását a kivitelező kiválasztására, legalább 3 céget
célszerű meghívni ajánlattételre. A főépítész asszony által javasolt egyik cég a Magict-Therm
Kft. Veszprém, Pásztor u. 13. További kivitelezői javaslatokat kér a képviselőktől.
Tavasz László képviselő: javasolja még meghívásra Torbó Attila és Kiss Péter tapolcai
vállalkozókat.
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
132./2015. (VIII.27.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési kultúrház
fűtéskorszerűsítésének - BM támogatás - megvalósítása érdekében meghívásos
pályázatot ír ki a kivitelezésre, melyben az alábbi három vállalkozástól kér be
ajánlatot:
Magict-Therm Kft. (8200 Veszprém, Pásztor u. 13.), Kiss Péter vállalkozó ( 8300
Tapolca, Rózsa F. köz 3/1.), Torbó Attila vállalkozó ( 8300 Tapolca, Vajda J. u.
119.).
Ajánlattételi határidő: 2015. szeptember 23. délután 16.00 óra. Ajánlatok bontása
és döntés a 2015. szeptember 24-i rendes képviselő-testületi ülésen.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a meghívásos
pályázat kiírásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: pályázat kiírására azonnal
Felelős: polgármester

c) Szabó László polgármester : végezetül az alábbi tájékoztatásokat szeretné még adni: 12i hétvégén a virti testvértelepülés látja vendégül az önkormányzat képviselőit, kéri a
képviselőket, hogy aki tud jöjjön el a falunapra. Az idei strandbevételek nagyon szerencsésen
alakultak, az eddigi kimutatások alapján bruttó 23 millió forintot értük el, ebből az áfát
természetesen be kell fizetni. A két strandi vízi bejáró a jövő héten lebontásra kerül és
raktárba helyezésük megtörténik. Szeptember 20-25-e között őszi teszthorgászatra kértek
engedélyt az udvari strandra, melyhez véleménye szerint célszerű hozzájárulni. A víziügyes
közmunkaprogram meghosszabbításra kerül, valamint Móró Norbert szeptember 7-től október
31-ig terjedően a munkaügyi központ keretén belül kerülne közfoglalkoztatásra a településen.
A fövenyesi vitorláskikötő felszámolási ügye kapcsán a betonelemek értékesítésre kerültek,
jelenleg várják a felszámoló és a Várinvest írásbeli elszámolását a végleges lezárás érdekében.
Rolkó Gábor alpolgármester: szeretné javasolni, hogy a tél folyamán a műhelyben
elvégezhető munkálatokat a fizikai dolgozók végezzék el, és akkor nem kell kapkodni majd a
tavasszal a nyár eleji munkák feltorlódása miatt, nem lesz csúszás amikor kevés lesz az
ember.
Szabó László polgármester: egyet ért a javaslattal. Visszatérve a strandi feladatokra,
szeretné még tájékoztatni a képviselőket, hogy beszélt szakemberrel az udvari strand kotrása
ügyében, továbbá el szeretne menni a vízügyi igazgatóságra is ahol átbeszélnék a technikai
részleteket a mederkotrás, strandi területrendezés, halkeltető medertisztítása és legális
nádtisztítás kérdéseit. Ezt követően tájékoztatni fogja a testületet milyen irányban célszerű
elmozdulni annak érdekében, hogy a két települési strandot hosszú évekre rendezni lehessen.

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést
20.10
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
Ig. távol

