Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22.
napján du. 18.00 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: 1 fő
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes, majd ismertette a napirendet,
melynek kapcsán jelzi, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztéseket szeretne még
tenni.
Kérte a Tisztelt Képviselőket a kiküldött meghívó szerinti napirend jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulóban.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ A művelődésszervező tájékoztatója a 2015. évi települési rendezvények tervezéséről.
Előadó: Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező
4./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal informatikai biztonsági szabályozási ügye.
Előadó: dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
5./ Tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező
változásokról.
Előadó: dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző

6./ 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:ismerteti, hogy minden soros ülésen megtörténik ez a
beszámoló, kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése?
Lényegi hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.
2./ Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulóban.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az előkészítő anyagot minden képviselő
megkapta, köszönti Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintézőt. Az anyag precízen
összeállított. Szeretné megjegyezni, hogy a 189 millió forintos költségvetési főösszeg azért
ennyi, mert a 2014-2015. évi pályázatokon elnyert összegek várhatóan megérkeznek, ami kb.
30 millió forint. Az önkormányzatnak azonban nem lett több pénze, sőt több a teher is, mint
korábban. Átadja a szót a pénzügyi ügyintéző hölgynek.
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: a fontosabb számadatok kapcsán ismerteti,
hogy az állami támogatások összegében még bekövetkezhet változás, jelenleg várjuk az eadatos pénzügyi információkat a kincstártól. 25 millió forint az állami támogatás a jelenleg
ismert számadatok alapján az idén. A közvilágításra kapott összeg magasabb az idén is, mint
amilyen mértékű a települési villanyszámla. Itt átcsoportosításra nincs lehetőség, ezt csak
működésre kapjuk, ebből fejleszteni nem lehet, valószínűleg vissza kell utalni a többletet
majd. Köztemető és közutak fenntartása összegszerűen nem változott. Az IFA támogatás
összege már ismert, 3.3 MFt. Ebbe a rendezvények, virágosítás is beletartozik, májusig kell
majd erről elszámolni tételes számlákkal. Az adóbevételeket az adós kolléganőkkel
egyeztette, ezek az évek óta várható bevételek, lehet számolni a bérleti díjakkal is. A
bevételek jelenleg biztonsággal kalkuláltak. A kiadásoknál ami lényeges a személyi jellegű
kiadások, erre külön kimutatás készült. A fizikai állománynál két főt érint a minimál bér
emelkedése, 105 ezer forint lett a minimálbér. Itt a testületnek kell majd eldönteni az esetleges
bérnövekményeket.
Szabó László polgármester: szerint az elveket kellene rögzíteni a bérnövekmény esetében.
Általában annyival történt béremelés egységesen, amennyivel a minimálbér növekedett,
tavaly ez négyezer forint volt.
Rolkó Gábor alpolgármester: az alsó bérkategóriában elmozdulna a 105 ezer forint felé.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: szerint akinek nagyobb a felelőssége, vezetői pozícióban van,
vagy aki régebb óta itt dolgozik, az nagyobb mértékű béremelést kellene, hogy kapjon. Van

olyan dolgozó is, aki pedig nem végzi el megfelelő hatékonysággal a munkáját, ilyen esetben
bércsökkenést is el tud képzelni.
Szabó László polgármester : A bértömeg az egyik legnagyobb teher az önkormányzati
költségvetésben, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Amennyiben növekedést szeretne
a testület, látnia kell, hogy nincs tartalék a költségvetésben, más kiadás csökkentése mellett
lehet csak bért emelni. Az első 8 hónapban különösen kell figyelni, hogy likviditási probléma
ne legyen a finanszírozás terhén.
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: a nyári kiadások kapcsán látható, hogy a
strandok üzemeltetése kapcsán tervezve lett a többletlétszám is, kapusok, pénztárosok,
takarítók, illetve ez utóbbi helyett alternatív megoldásként takarító cég alkalmazása, valamint
három fő még parkgondozásra. Tervezett strandgondnokkal is, mert szükség lenne rá.
Szabó László polgármester : véleménye szerint a takarító cég alkalmazása meggondolandó
lehet.
Tavasz László képviselő: megtakarítás illetve bérnövekmény kompenzáció lehetne a három
parkgondozó kivétele a kiadási oldalról. Inkább közmunka programban alkalmazzunk ilyen
célra dolgozókat. A négy fő takarító kivétele is megoldás lehet, és takarító céget bízzanak
meg a strandi takarításokra.
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: a könyvtár működtetése a kulturális
közfoglalkoztatotti program keretén belül van jelenleg megoldva. Bízunk benne, hogy a
február 28-i dátum meghosszabbításra kerül szeptemberig is.
Szabó László polgármester : végezetül a pénzkészlet táblázatos kimutatását szeretné
összefoglalni likviditási szempontból. Két likviditási időpont van éves szinten, amire figyelni
kell. Volt már rá példa, hogy felvételre került ugyan a likvidhitel, de mégsem kellett
hozzányúlni, mert sikerült a likviditási helyzetet megoldani anélkül is. Az elkövetkező 8
hónap is igen szoros időszak lesz.
Kerek számokkal számolva látható, hogy 40 millió forint az összes pénzkészlet, ebből durván
20 millió forint már lekötött különböző alszámlákon kötött felhasználási kiadásokra. 19,6
millió forint ami szabadon fel nem használható keret, és van egy 20,4 millió forint már
kötelezettségekkel terhelt. A szabadon felhasználhatóság azt jelenti, hogy testületi döntés
alapján használható fel, de kötelezettségekkel terhelt. A kettőt összeadva látható, hogy fél egy millió forint mínusz van a készpénzállományban. Innentől kezdve bárminemű plussz
beruházásra csak akkor van lehetőség, ha veszünk fel likvidhitelt. Ebből kifolyólag pl. egy 5
milliós udvari strandi beruházást nem tudunk megfinanszírozni.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ismerteti, hogy a 6.5 milliós BM támogatás már szerepel
a költségvetésben, a két vízi bejáró 10 millió forinttal visszajön várhatóan hamarosan. A vis
maior pályázat elszámolása december 31-ig esedékes, ez a pénz csak jövőre várható vissza. A
fövenyesi strandi pályázat elszámolása május 31-ig kell megtörténjen, ez a pénzösszeg is
visszavárható talán még az idén. Egy esetleges likvid hitelt a költségvetés elfogadásakor
célszerű felvenni, de szeptember 30-ig vissza is kell fizetni.
Szabó László polgármester : a február végi testületi ülésen tehát ismételten tárgyalásra kerül
az idei évi költségvetés.

3./ A művelődésszervező tájékoztatója a 2015. évi települési rendezvények tervezéséről.
Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező : röviden elmondja, hogy az elmúlt két
hétben igyekezett tájékozódni a helyi viszonyok felől. Látja, hogy van egy hagyományos
rendezvény eseménysor, melyen úgy tűnik nem nagyon lehet változtatni. Volt egy javaslata az
egyszerre megrendezendő fiú és nőnap, de végül mégis külön-külön szeretnék megtartani a
lakosok. A kiadott anyaghoz képest az egyes rendezvényes dátumai már jelentősen
megváltoztak. Még a fontosabb időpontokat lenne célszerű véglegesíteni.
Tavasz László képviselő: javasolja, hogy a március 15-i ünnepség legyen 13-án pénteken,
így a nőnapi műsor 14-én szombaton megrendezésre kerülhet. A fiúnap február 28-án lenne.
Szabó László polgármester: szerint a szezonnyitó egy nagyon fontos időpont, a
„Magyarország Szeretlek” rendezvénysorozathoz is jó lenne csatlakozni, de ez egy nagyon
időjárás függő esemény.
Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező : a szezonzáró szeptember 5-ére tervezett.
Az éves rendezvények kapcsán szeretné megjegyezni, hogy a reprezentációra tervezett
összegek igen magasak.
Szabó László polgármester: véleménye szerint a végső kiadási összeget jóvá kellene
hagynia a testületnek.
Tavasz László képviselő: javasolja, hogy hívják meg a strandi büféseket is egy éves
rendezvénytervvel kapcsolatos egyeztetésre.
Szabó László polgármester: a január 31-i disznóvágásra a megbeszéltek szerint 100.000 Ft
keretösszeg jóváhagyását kéri a testülettől.
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1./2015. (I.22.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a január 31-i települési
disznóvágás rendezvényre 100.000 Ft bruttó keretösszeget különít el a 2015. évi
önkormányzati költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
bekerülési költségel kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező : végezetül ismerteti, hogy a települési
honlap adatfrissítései kapcsán készült egy levél, melyet a szállásadóknak, vállalkozóknak
küldtek ki, kérve benne az aktuális adataikat.

4./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal informatikai biztonsági szabályozási ügye.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző : a napirendi pont kapcsán részletes előterjesztés készült,
ehhez nem szeretne semmit hozzátenni. Kötelező feladat, melynek költsége volt tavaly is és
most a következő üzem költségéről kell dönteni.
Szabó László polgármester: javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2./2015. (I.22.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös
Önkormányzati
Hivatal
elektronikus
információbiztonsági
követelményeinek az információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben
foglaltak szerinti kötelező biztosítása érdekében felhatalmazza Németh
Tünde jegyzőt, hogy az Albacomp (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.,
képviseli, dr. Kertész Ádám ügyvezető) céggel a feladatellátásra megbízási
szerződést kössön 2015. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig
terjedő határozott időtartamra.
A képviselő-testület a feladatellátásból ráeső 92.841 Ft + áfa/év összeget a
2015-2019. évi önkormányzati költségvetésében évente biztosítja és átutalja
a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal számlájára.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: jegyző
5./ Tájékoztató az önkormányzatokat érintő 2015. évi szociális ellátásokban bekövetkező
változásokról.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző : tájékoztatásul az alapvető szociális változásokat
érintően készített egy részletes jogszabályi tájékoztató anyagot. Alapvető tendencia ez alapján
látható is, egyre visszaszorulnak az ellátási formák és bármit is nyújt az önkormányzat a
lakosainak, azt nagyon nagy részben saját forrásból kell majd biztosítania. A 2015-ös
költségvetésben ilyen célra 1.294.190 Ft összeget kap a település az államtól. Amit ezen felül
költ el az önkormányzat, az már saját forrásból fog megtörténni. A helyi rendelet
megalkotásának határideje február 28-a, javasolja, hogy egy ezt megelőző informális ülésen
véglegesítse a települési támogatási formákat a képviselő-testület. Ehhez össze fog állítani
egy rendelet-tervezetet.
Békefi Edina képviselő: javasolja, hogy a februári testületi ülés időpontja február 26-a
legyen, délután 17.00 óra.
Tavasz László képviselő: kéri megvizsgálni a szociális tüzifaprogram települési nyújtásának
lehetőségét. Úgy tudja, hogy nagyon sokan kérnek támogatást minden évben tüzifa vásárlásra.

6./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester : javasolja, hogy haladjanak az előterjesztés szerinti
sorrendben. Első a kempingből történő házhely kialakítások ügye. Az írásbeli előterjesztést
olvashatták a képviselők, javasolja a határozati javaslat elfogadását, mivel sajnos rendezni
kell a kemping jogi helyzetét.
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3./2015. (I.22.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 725/1. hrsz. alatti „táborhely” megnevezésű ingatlan
térképi nyilvántartásának jogi rendezését határozza el.
A szükséges épületfeltüntetési dokumentáció elkészítésével megbízza a
SZÁ-VA Mérnöki Iroda Kft-t (8230 Balatonfüred, Móricz Zs. U. 2.), a
dokumentáció elkészítésének költségét 150.400 Ft + áfa vállalkozói díjban
és 6.600 Ft engedélyezési és földhivatali költségben a 2015. évi
önkormányzati költségvetés terhére jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozói szerződés aláírására és a
szükséges kifizetések megtételére.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: polgármester
b) Szabó László polgármester : a 2001 óta működő települési digitális térképállomány
kapcsán szerződés felülvizsgálatra került sor, melynek kapcsán sikerült a magas költségekből
jelentősen lefaragni, ennek kapcsán javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását.
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4./2015. (I.22.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
digitális közmű nyilvántartás folyamatos éves karbantartására az
állományt elkészítő és kezelő Pannon Geodézia Kft-vel ( 8200 Veszprém,
Victor H u. 2.) szerződésmegújítást határoz el. Az éves karbantartási díj
összegét 120.000 Ft + áfa összegben hagyja jóvá 2015. január 1-jétől
kezdődően az aktuális éves önkormányzati költségvetések terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására és a szükséges
kifizetések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

c) Szabó László polgármester : a települési napelem rendszer kapcsán beszélt a Fazekas
úrral, kint voltak a helyszínen is. A fövenyesi Paál László utcával szembeni területről van szó,
amely önkormányzati tulajdonban van. A 20 kWh-os elektromos vezeték is átmegy rajta, az
alatt lévő út is önkormányzati. Amire szükség van a továbblépéshez, az az együttműködési
szándéknyilatkozat és az E-ON csatlakozási szerződésekhez szükséges nyilatkozat aláírása. A
befektetési társaságot nem ismeri, az együttműködési nyilatkozatban véleménye szerint
kényes pont a pályázat elkészítésével kapcsolatos munkadíj összegének kérdése. Javasolja
ezzel kapcsolatban, hogy ezt maximálják a jelzett 500.000Ft összegre. Kérte, hogy a tervező
nézze meg a területet rendezési tervi szempontból is, nehogy annak módosítása váljon
szükségessé, vagy kell-e esetleg művelési ágat változtatni. A környékbeli települések közül
egyébként Balatonszőlős döntött még úgy, hogy elindul ezen a pályázati lehetőségen. Az
elhangzottak alapján kéri a testület támogatását és az írásbeli előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását az említett 500 ezer forintos kiegészítéssel.
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5./2015. (I.22.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete egy települési
naperőmű rendszer pályázati úton történő megvalósításához
együttműködési szándéknyilatkozat aláírására hatalmazza fel Szabó
László polgármestert a Central European Consulting Kft-vel (2890 Tata,
Kazincbarcikai u. 3/D, ügyvezető: Baloghné Kálny Marianna). A
szándéknyilatkozatban a pályázatírás költsége maximum 500.000 Ft + áfa
költség lehet.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az E-ONnal történő csatlakozási szerződések lefolytatásához szükséges nyilatkozat
aláírására is.
A polgármester a tárgyi ügyben folyamatosan tájékoztatni köteles a
képviselő-testület a soros képviselő-testületi üléseken.
Határidő: azonnal egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
d) Szabó László polgármester : az elmúlt ülés óta beérkezett 30.000Ft fölötti számlák
jóváhagyásához ismerteti az adatokat, melyet követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6./2015. (I.22.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:
-

Riaszto Guru Kft. bruttó 31.623 Ft (2015. 01.03.)
Gyepmesteri tevékenység bruttó 49.784 Ft (2014. dec. 16.)
Fékszerkezet bruttó 40.640 Ft ( 2014. dec. 17.)

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások
kifizetésére a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

e) Szabó László polgármester : az idei évben a kirendeltségnél egy számítógépet kellene
vásárolni, csak alapgépet, mely az igazgatási gépet váltaná fel, a régi gép pedig megmaradna
tartalék csere gépnek. A bekerülési költség az informatikus árajánlata alapján burttó 130.000
Ft. Kéri járuljanak hozzá a képviselők.
Az elhangzottakat támogatva a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7./2015. (I.22.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hivatali kirendeltség
részére egy számítógép megvásárlását hagyja jóvá bruttó 130.000 Ft összegben a
2015.évi önkormányzati költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
f) Szabó László polgármester : ismerteti a polgárőrség kérését a pólók megvásárlása
ügyében, javasolja, hogy ahány polgárőr van, annyi pólót biztosítson az önkormányzat a
részükre a kérelem szerinti áron.
Az elhangzottakat támogatva a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8./2015. (I.22.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari Polgárőr
Egyesület részére 2290 Ft + áfa / fő összegben egyen pólók megvásárlását határozza
el a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
g) Szabó László polgármester : a kultúrház kifestésére megkért árajánlat 268.600 Ft összeg,
javasolja, hogy ennyi összegért kerüljön megcsináltatásra február 28-i határidővel.
Az elhangzottakat támogatva a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9./2015. (I.22.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési kultúrház
festési munkálatainak költségét 268.600 Ft összegben a 2015. évi önkormányzati
költségvetés terhére jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
h) dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a Horváth Attiláné féle telek ügyben fénymásolatban
átadja a képviselők részére a tegnapi napon érkezett ügyvédi állásfoglalást. Javasolja, hogy
ezt küldjék meg az érintett részére, és kérjék, hogy nyilatkozzon a tovább lépés érdekében.
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette, felkérte az aljegyzőt a
szükséges levél megírására.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: átadja a képviselőknek a Kormányhivatal törvényességi
főosztályának tájékoztató levelét, melyben jelzik, hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz megalkotásáról szóló rendelet ügyében indított törvényességi eljárás
befejeződött.
Végezetül Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő kapott felszólalási lehetőséget:
Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: az alábbi súlyos problémákkal fordul a
képviselő-testülethez: véleménye szerint a Balatonudvari strand helyzete katasztrofális, a
problémáról beszéltek ugyan, de a megoldásra még nem kapott megnyugtató választ. A
strandi focipályáról lefolyó iszap és sár a csónakkikötő bejáróján folyik keresztül. Ezt a
helyzetet meg kellene oldani. Jó lenne, ha lenne újra újságvásárlási lehetőség a strandon, mert
már régóta nincsen. Egy pénzfelvételi automata is célszerű lenne a településen, mivel sajnos
az sincs. Végezetül pedig a vitorláskikötő létesítése magántőke bevonásával van-e tervbe
véve?
Szabó László polgármester: a sár kérdésében egy betoncsővel meg lehet oldani a problémát,
véleménye szerint tud biztosítani az önkormányzat erre a célra. A vitorláskikötő ügyében
jelenleg még nem ért véget a felszámolási eljárás, annak befejeződéséig nem célszerű
újratárgyalni a kérdést.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: véleménye szerint a strandon csak tűzoltó munka végzésére lesz
lehetőség az idén, amit célszerű megcsinálni, mert idén a fövenyesi strand rendbetétele
nagyon fontos és nagy feladat lesz. Az udvari strandot majd jövőre rendezzék szerinte.

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
20.40 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

