Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26.
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
Kéri Katalin települési főépítész
Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező
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. Ezt követően ismertette a
napirendet, melynek kapcsán az alábbi módosító javaslatok elfogadását kérte: az első
napirendi pont után kerüljön tárgyalásra a 4. a felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra,
mivel a művelődésszervező kollégát meghívta a napirendi pont tárgyalására. A közbeszerzési
terv tárgyalását követően új napirendi pontként javasolja elfogadni a likviditási hitel
felvételének megtárgyalását, majd ezt követően a szociális étkeztetés ügyének, ezt követően
pedig a községi könyvtár nyitva tartási ügyének megtárgyalását. Ezután következne a vegyes
ügyek, melyben további szóbeli előterjesztéseket szeretne még tenni az időközben érkezett
döntést igénylő ügyekben. Kérte a Tisztelt Képviselőket a módosított napirend jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra
Előadó: Szabó László polgármester
3./ Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása.
Előadó: Szabó László polgármester

4./ A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Előadó: Szabó László polgármester
5./ A likviditási hitel felvételének megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
6./ A szociális étkeztetés ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
7./ A községi könyvtár nyitva tartási ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
8./ 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?
Ifj. Jánosi Attila képviselő: csak kiegészítésképpen szeretné hozzátenni, hogy a traktor
javítási határozat kapcsán a bekerülési költség jóval 500 e Ft alatti összeg volt, kb.370 e Ft,
csak a pénzügyi ügyintéző a gumijavítás költségét is hozzátette az elszámoláshoz.
Több kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.

2./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra
Szabó László polgármester : javasolja, hogy haladjanak végig az írásbeli előterjesztés
anyagán. Az első a strandi nyitva tartás meghatározása. Időpontoknak javasolja az udvari
strand esetében a június 12. péntektől, augusztus 30-ig, a fövenyesi strand esetében pedig a
június 26-tól augusztus 30-ig terjedő időszakot.
Rolkó Gábor alpolgármester: az udvari strand esetében a június 19-ét javasolja, a
szezonnyitó közelsége miatt.
Szabó László polgármester: egyet ért a javaslattal, ha más elképzelés nincs, akkor kéri a
testületet az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására az elhangzott nyitvatartási
időszakokkal, tehát az udvari strand június 19-augusztus 30., fövenyesi strand június 26augusztus 30-ig.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi határozatot hozta
meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
48./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi nyári
szezon vonatkozásában az alábbi strandi nyitvatartási időszakot állapítja
meg:
Balatonudvari Strand: 2015. június 19-től 2015. augusztus 30-ig.
Fövenyesi Strand: 2015. június 26-tól 2015 augusztus 30-ig.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester és aljegyző
Szabó László polgármester: a strandi jegyárakkal kapcsolatban javasolja, hogy
gondolkodjanak el a képviselők egy esetlegesen este 7 óráig történő strandi nyitvatartáson,
mert a tapasztalat az, hogy délután 5-6 után is még sokan jönnek a strandokra. A másik
javaslata pedig, hogy a két strand jegyárait hozzák összhangba, legyen egységesen 400 Ft a
napidíj. Igaz, hogy ez az udvari strandon 50 Ft csökkenést jelent, a fövenyesin pedig 100 Ft
növekedést, de ezen a strandon jelentős volt a fejlesztés is a szezonra. Ebben az esetben a
környék legolcsóbb színvonalas strandjaként lehetne meghirdetni a települési strandokat. 5
óra után lehetne pl. adni a kedvezményes árú jegyet. Erről most nem kell dönteni, a
strandrendelet módosítása szükséges hozzá majd a következő ülésen.
A strandi bérlők földhasználati szerződése kapcsán tehát az udvari strandon a Hami és a
L’akoma büfé ügye van hátra. Ennek előkészítő munkálatait a földmérőkkel elkezdtük
megbeszélni, a főépítész asszony előkészíti a szükséges dokumentumokat hozzá. A
bonyodalmat tehát az okozza, hogy az önkormányzati főépület és a két büfé egy épületben
van és így kell külön választani, peresíteni őket. A fövenyesi strandon a Kagyló büfé esetében
el lehet indítani véleménye szerint az ügy előkészítését, de a Vén Kalóz büfé esetében a
jelenlegi formában nem, mivel a fennmaradási engedélyezése a jelenlegi épületre nem
támogatható. Egy ilyen színvonalas strandon az az épület ebben a formában nem megfelelő
képet mutat. A másik javaslata, hogy a faházas első büfé kerüljön lebontása a szezonkezdésig.
Ennek részleteit előzetesen meg kell beszélni, célszerű körbejárni, milyen költségekkel járhat.
A lebontást követően üres területre lehetne meghirdetni a földhasználati jogot.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatja az elhangzott javaslatok
alapján a szükséges munkálatok előkészítését, melyre felhatalmazták a polgármestert.
Szabó László polgármester: ismerteti továbbá, hogy a WC-vizesblokk helyiségek
takarítására egy ajánlat érkezett be, több cégtől is kértek, de vagy drágák voltak, vagy nem
adtak ajánlatot. Tehát lehetőségként merült fel a költségvetés tárgyalásakor, hogy munkaerő
spórolás okán a vizesblokkok takarítását takarító cégre lehetne bízni. Mindenki előtt ismerete
tény, hogy a strandokon a napi zárás után a büfések nem biztosítják a saját üzlethelyiségükben
a mosdó használatot, mivel vagy nincs is nekik, vagy egyszerűen nem nyitják ki azt, tisztelet a
kivételnek. A folyamatos önkormányzati wc használat pedig nagyon sokba kerülne, nem
finanszírozható. Kivételt képeznek az önkormányzati rendezvények, melyek alatt nyitva
vannak a wc-k. Igazán jó megoldás erre a problémára sem született még. Az, hogy a zárás
után a büfések használják és a többlet takarításért fizetnek az önkormányzatnak, nem volt
járható út. Talán a legegyszerűbb az, ha a takarító céggel egyeznek meg függetlenül az
önkormányzattól.

Ifj. Jánosi Attila képviselő: véleménye szerint 8 óráig legalább nyitva kellene lenniük a wcéknek.
Tavasz László képviselő: javasolja, hogy nézzék meg a vizesblokk bővítés lehetőségét is,
hátha van mód egy külön bejáratú wc építésére ami nyitva lehetne zárás után is erre a célra.
Szabó László polgármester: meg lehet nézni egy ilyen lehetőséget is. Viszont a takarítás
kapcsán javasolja az ajánlat elfogadását, mert kedvezőnek látszik, két strandra vonatkozik és
hét óráig szólna. A 8 óráig tartó wc takarítás vállalása esetén a többlet napi 1500 Ft-ot pedig
még vállalja fel az önkormányzat.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
49./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi nyári
szezonra a két települési strand WC-vizesblokk épületeinek napi rendszeres
takarítására vállalkozói szerződés megkötését határozza el Újházi Béla
(8243 Balatonakali, Kossuth u. 13/b) vállalkozóval.
A díjat bruttó 760.000 Ft összegben a 2015. évi önkormányzati
költségvetésében biztosítja, tovább a képviselő-testület a 18.00-19.00 óra
közötti időszakra az 1500 Ft többletköltség biztosítását is vállalja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: szerződéskötésre 2015. május 30. egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: a következő kérdésben átadja a szót a művelődésszervező
hölgynek. Sajnos az ajánlattevő nem vállalja fel az animátorok koordinálását, így azonban
nagyon drágának tűnik az ajánlata a játszóházi foglalkozásokra.
Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: röviden ismerteti a véleményét a
játszóházzal kapcsolatban. Több megoldás is lehetséges: a legegyszerűbb lenne helyi fiatalt
felvenni a feladatra, vagy fel kell venni a kapcsolatot egy megfelelő főiskolával, egyetemmel,
és nyári szakmai gyakorlati lehetőséget felajánlani erre a célra. A harmadik pedig a
diákmunka alkalmazása, melynek a részletei azonban nem ismeretesek egyenlőre. Nyilván
mindegyiknek megvan az előnye és a hátránya is. A küldős animátoroknak szállást kellene
biztosítani és étkezést, míg egy helybelinek ezt nem. A külsős szakmai gyakorlatként
dolgozna, míg a helyi fiatalnak díjat kellene fizetni. Tudomása szerint már csak a Mini Óvoda
jöhetne szóba szálláslehetőségként, azonban el szeretné mondani azt is, hogy több igény,
jelzés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy nem lenne-e lehetőség csoportos szállás
biztosítására az önkormányzatnál, turisták fogadására egy-két éjszakára. Erre a célra
esetlegesen a Mini Óvoda megfelelő lehet, de nem tudja miben gondolkodik a testület az
ingatlannal kapcsolatosan. A játszóház kapcsán pedig vannak a környéken népi iparművészek,
kézművesek, akik 4-5000 Ft-os díjért óránként el tudnának jönni különböző foglalkozásokat
tartani a nyáron.
Szabó László polgármester: javasolja, hogy a kolléganő hirdesse meg az animátori
lehetőséget a honlapon, illetve amennyiben a testület is egyet ért, elutasításra javasolja a
játszóházi ajánlatát Konczné Rédling Anikónak.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
50./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári
szezonban mindkét települési strandon játszóházi kézműves
foglalkozások megszervezésére benyújtott ajánlatát Konczné Rédling
Anikó vállalkozónak nem támogatja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a tájékoztatásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: végezetül az április 17-i idősek napja
kapcsán szeretné, ha döntene a testület a költségekről. A költségvetésbe 200 ezer forint lett
erre a célra tervezve.
Szabó László polgármester: úgy gondolja, hogy a rendezvény költsége maradjon ennyi.
Ebbe a keretbe egy szép, színvonalas műsor és megvendégelés belefér. Amennyiben a
Vöröskereszt támogatja majd az eseményt, annak keretében lehet esetleg ajándékokat adni.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az április 17-i
idősek napi rendezvény költségét bruttó 200.000 Ft összegben a 2015.
évi önkormányzati költségvetésében biztosítja.
Felkéri a művelődésszervezőt a szükséges intézkedések megtételére, és
felhatalmazza a polgármestert a költségek kifizetésére.
Határidő: elszámolásra április 30.
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: a napirendi pont keretébe kellene döntést hozni a vizimentős
költségekről is, melyek ugyan évről évre növekednek, de nincs más megoldás a kérdésre.
Enélkül strandot üzemeltetni nem lehet, itt súlyos felelősségi és biztonsági kérdésekről van
szó. Javasolja elfogadni az ajánlatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az idén ne kérjenek szonáros
medervizsgálatot, hiszen azt tavaly megcsináltatták. Helyben meg fogják oldani a láncos
medervizsgálatot, ahogy korábban is.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
52./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi nyári
szezonra a Balatonudvari és a Fövenyesi Strandok vonatkozásában a strandi
vízimentős feladatok ellátására szerződés kötését határozza el a Vízimentők
Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével ( 8250 Zánka, 030/8. hrsz.).
A szolgáltatás díja:
- a vízimentő szolgáltatás díja 8.164,- Ft + ÁFA/ nap /fő,
- a rádió bérlés díja: 764,- Ft + ÁFA/ nap / rádió,
- az albérleti hozzájárulás 1.425,- Ft + ÁFA/ nap.
A képviselő-testület a vízimentős feladatok nyári szezonra vonatkozó költségét,
a 2015. évi önkormányzati költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza Szabó
László polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: szerződéskötésre 2015. május 15. egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: a két strandi pénztár bevételének elszállítására bevált módszert
volt tavaly a pénzszállítás megrendelése biztonsági céggel. Most is beérkezett az ajánlatuk,
ezt javasolja elfogadni.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: kérdezi, hogy ezt nem lehetne megoldani a polgárőrség
közreműködésével? Minden záráskor egy polgárőr kísérné be a pénztárost a pénzleadáshoz.
Szabó László polgármester: az ötlet nem rossz, a részleteit kell megbeszélni, hová és hogyan
helyezik el a pénzt az önkormányzatnál, vagy a bankban, egyáltalán vállalja-e ezt a feladatot a
polgárőrség. Javasolja a kérdések tisztázásáig elnapolnia a tárgyban a döntést, és az áprilisi
ülésen térjenek majd rá vissza a válaszok ismeretében.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elnapolta a
pénzszállítás ügyében való döntést, és felhatalmazta Szabó László polgármestert a szükséges
információk beszerzésére az áprilisi rendes ülésre.

3./ Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása.
Szabó László polgármester a napirendi pont kapcsán átadja a szót az aljegyző asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: véleménye szerint az írásbeli előterjesztés részletesen
ismerteti a módosítás indokát, olvasható a rendelet tervezete is. A melléklet kapcsán annyi
kiegészítést szeretne tenni, hogy a kormányzati funkciók kapcsán a szociális étkeztetés mellett
az egyéb szociális támogatások funkciója is kerüljön bele a rendeletbe 107060 számon.
Szabó László polgármester : amennyiben kérdés nincsen, javasolja a rendelet tervezet
elfogadását.
Érdemi kérdés és hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület testület 5 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4./2015.(IV.9.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12./2014.(XI.27.) önkormányzati rendelete módosításáról
A rendelet és a hatásvizsgálat az indoklással együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4./ A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása.
Szabó László polgármester a napirendi pont kapcsán átadja a szót az aljegyző asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az írásbeli előterjesztés itt is részletesen ismerteti a
témát. A határozati javaslat nemleges, azonban ha az az eset fordulna elő, hogy a Nyárfa sor
kapcsán mégis közbeszerzésre kerülne sor, ami majd az ajánlatok után fog eldőlni, akkor a
határozatot és a tervet módosítani szükséges.
Szabó László polgármester : amennyiben kérdés nincsen, javasolja az írásbeli előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
53./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§ (1)
bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megállapítja,
hogy az Önkormányzatnak 2015. évben a hatályos éves
költségvetési rendelete alapján nincs olyan tervezett beruházása,
amely a közbeszerzési törvény előírásai alapján közbeszerzési
eljárás alá esne.
Ennek alapján a képviselő-testület megállapítja, hogy az
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve nemleges.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. március 31.
Felelős: polgármester

5./ A likviditási hitel felvételének megtárgyalása.
Szabó László polgármester : a likviditási hitel kapcsán a javaslata az, hogy 15 millió forintra
kérelmezze meg az önkormányzat a felvétel lehetőségét. Az összes pályázati elszámolás miatt
június 20. és július 10-e között lesz egy likviditási nehézséget esetleg okozható időszak. A
nyár eleje mindig az, amikor a legnagyobb a likviditási nehézség, ilyenkor a legnagyobb a
kiadás a nyári feladatok és költségek miatt is, illetve a nyár végével jönnek be a strandi
bevételek és a helyi adók második féléves összegei is. Amennyiben a testület egyet ért
javasolja a határozati javaslat elfogadását.

A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
54./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete átmeneti likviditás
biztosítása célra 15.000.000,- Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú
folyószámla hitelkeret nyújtására vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank
Nyrt.-től 2015.09.30. lejáratig.
Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a futamidő alatti költségvetésébe a kölcsön és járulékai
visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,
jóváhagyja és biztosítja.
Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a kölcsön fedezetéül
biztosítja az átengedett gépjárműadóból és helyi adóból származó bevételeire
alapított, a kölcsön összege és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjogot és
annak bejegyzését a Hitelbiztosítéki Nyilvántartó Rendszerbe.
Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál megnyitásra kerülő
valamennyi önkormányzati fizetési számlájára (beleértve a fizetési számlát és
az egyéb számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi,
hogy ezen bevételek összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött
folyószámlahitel-szerződésből eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete visszavonhatatlan
megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a kölcsön futamideje alatt,
amennyiben a fizetési számláján a folyószámlahitel-szerződés alapján
esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll
rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a
folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig
a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint megillető
rész erejéig) fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Adós
fizetési számlájára átvezesse.
A Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete nyilatkozik, hogy
az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10. §
(3) bek. b) pontja értelmében.
Balatonudvari Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó László polgármestert, hogy az első bekezdés szerinti feltételekkel
történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a
kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési
megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: szerződéskötésre 2015. április 30., egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester és jegyző

6./ A szociális étkeztetés ügye.
Szabó László polgármester a napirendi pont kapcsán szintén átadja a szót az aljegyző
asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az írásbeli előterjesztés jól részletezetten mutatja a
problémát, nem tud egyebet hozzátenni.
Szabó László polgármester : amennyiben kérdés nincsen, javasolja az írásbeli előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó László polgármestert, hogy Szegvári Tibor (8243 Balatonakali,
Pántlika u. 34.) vállalkozóval megkösse a szociális étkeztetés biztosítására
vonatkozó szerződést.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az aljegyzőt felkéri a nyilvántartásba vételi feladatok
elvégzésére.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekre 2015. május 30,
majd folyamatos
Felelős: polgármester és aljegyző

7./ A községi könyvtár nyitva tartási ügye.
Szabó László polgármester a napirendi pont kapcsán ismét átadja a szót az aljegyző
asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: nem szeretne egyebet hozzátenni az írásbeli
előterjesztéshez, a könyvtár nyitva tartását a könyvtáros hölggyel előzetesen egyeztették, neki
ez az időszak így megfelelne.
Szabó László polgármester : amennyiben kérdés nincsen, javasolja az írásbeli előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
könyvtári szolgáltató hely szervezeti és működési szabályzatának
módosítását a könyvtár nyitva tartási idejének módosulása miatt 2015.
április 1. napjával jóváhagyja.
Az szmsz jelen határozat mellékletét képezi.
Az új nyitva tartási idő:
Hétfő: 17.00 órától 19.00 óráig
Kedd: szünnap
Szerda: szünnap
Csütörtök: 17.00 órától 19.00 óráig
Péntek: szünnap
Szombat: 9.00 órától 11.00 óráig
Vasárnap: szünnap
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy az
önkormányzat és a Veszprém Megyei Eötvös Károly Megyei Könyvtár
között fennálló könyvtárellátási szolgáltatás nyújtásáról és igénybevételéről
szóló megállapodást a nyitva tartási idő megváltozása miatt módosítsa, a
megállapodás módosítást aláírja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: könyvtár nyitva tartásának ismertetésére április
egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
8./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester: javasolja, hogy itt is haladjanak az írásbeli anyag alapján. Az
első a nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék vonatozásában kötendő közszolgálati
szerződés, melynek tervezetét olvashatták a Tisztelt Képviselők. Javasolja annak
jóváhagyását.
Kérdés és hozzászólás nem lévén, a javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal
egyhangúlag egyet értve az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó László polgármestert, hogy a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére kijelölt közszolgáltatóval – Kontirak
Kft. 8230 Balatonfüred Vázsonyi út 31/B, Aradi Ferenc ügyvezető – a
2015-ös évre szóló közszolgáltatási szerződést megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

b) Szabó László polgármester: a tihanyi óvodának 30.000 Ft támogatást javasol a játszótéri
eszközök megvásárlásához.
Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tihanyi
„Visszhang Óvodáért „ Alapítvány részére óvodai játszó eszközök
vásárlásának támogatására 30.000 Ft támogatási összeget nyújt a 2015. évi
önkormányzati költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére és az összeg átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
c) Szabó László polgármester: ismerteti, hogy eddig három napot dolgozott a vállalkozó,
kérdezi ifj. Jánosi Attila képviselőt, hogy véleménye szerint mennyi munkaórára van még
szükség a befejezéshez?
Ifj. Jánosi Attila képviselő: úgy gondolja, hogy még pár óra munkára, de kéri, hogy együtt
menjenek ki és nézzék meg a munkavégzést, döntsenek azt követően.
Szabó László polgármester: akkor javasolja a napirendi tárgyban a döntés elhalasztását az
áprilisi ülésre.
Az elhangzott javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve
elnapolta a földrostálás tárgyában meghozandó döntést az áprilisi ülésre, és felhatalmazta a
polgármestert a további szükséges információk beszerzésére.
d) Szabó László polgármester: a közvilágítási lámpatestek karbantartása kapcsán ismerteti,
hogy idén január 1-től nincsen szerződése az önkormányzatnak a feladat ellátásra. Sajnos
nagyon drága a karbantartás, de még drágább lenne, ha nem az E-ON-on keresztüli cég látná
azt el. Az ajánlatukat megküldték, javasolja elfogadásra a két éves időtartamra. Szeretné még
ismertetni, hogy az E-ON-nal sajnos problémák vannak, mert egy utólag felszerelt árammérő
későbbi hitelesítése kapcsán folyamatosan többletszámlázásra kerül sor, melyet ügyvédi úton
több alkalommal vitatott már az önkormányzat képviseletében. A problémára eddig megoldás
nem született, mivel az E-ON-nál nincs olyan illetékes aki érdemben egyáltalán válaszolna a
számlareklamációra. Nem tudja mi legyen ebbe a kérdésben a megoldás, de a számla már 1.5
millió forint körüli tételt mutat, kiegyenlítésére pedig nem kerül sor a jogi kérdés tisztázásáig.
Ezt csak tájékoztatásul szerette volna elmondani, az EH-SZER Kft.-vel ettől függetlenül meg
kell kötni a szerződést, mivel karbantartás nélkül nem maradhat a közvilágítási rendszer. A
két évre szóló szerződést esetében a díj ugyan magasabb egy kicsivel, de rövidebb távra
célszerűbb lenne megkötni.
Selmeczi Ferenc üdülőtulajdonosi képviselő: véleménye szerint elég rossz a karbantartási
munkavégzésük, nem lehetne ezzel valamit csinálni?

Szabó László polgármester: véleménye szerint a munkákat elvégzik, mégha sokszor késve
is, nem célszerű mással végeztetni, kényszerpályán van ebben a kérdésben is szerinte az
önkormányzat.
Más javaslat nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhatalmazza Szabó
László polgármestert az EH-SZER KFt-vel (9027 Győr, Kandó Kálmán út 13.) a
közvilágítási aktív elemek karbantartására vonatkozó üzemeltetési szerződés
megkötésére.
A szerződés tartama: 2015. január 1-től 2016. december 31-ig.
Szerződés szerinti díjtétel: lámpatestenként 2400 Ft + áfa / év.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére,
valamint a szerződés szerinti kifizetések éves megtételére az aktuális önkormányzati
költségvetések terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

e) Szabó László polgármester: a következő a Slide SC kérése az udvari strand használata a
nyári rendezvényükhöz. Véleménye szerint a június 6-7-i időpontra térítésmentesen biztosítsa
részükre a testület a szükséges területet. Áramcsatlakozási lehetőséget kapnak, de az Ady E.
utca csak részelegesen kerülhet lezárásra, és minden felelősséget vállalniuk kell a rendezvény
lebonyolítása kapcsán.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Slide SC kérelme
kapcsán a 2015. június 6-7. napokon tervezett sportesemény megrendezéséhez a
Balatonudvari Strandon, az önkormányzati közterület használatához
térítésmentesen hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
f) Szabó László polgármester: Holczer András strandi bérlő nyújtott be kérelmet az
önkormányzathoz, el szeretné adni a L’akoma büfét. Javasolja, hogy járuljon hozzá a testület,
ne éljünk az elővásárlási joggal. Az új bérlő már bemutatkozott, egy füredi vállalkozó sok
éves vendéglátós tapasztalattal.

A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 560/3. hrsz-ú
önkormányzati strandon lévő L’akoma büfé felépítmény értékesítése tárgyában
az elővásárlási jogáról lemond, a felépítmény értékesítéséhez Holczer András
bérlő részére hozzájárul.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
g) Szabó László polgármester: a Levendula utcai szolgáltató ház bérlője kéri a bérleti
időtartam meghosszabbítását, mivel április 15-én lejár a bérlet időtartama. A kezdeti szándék
az volt, hogy legyen egy ilyen helyi szolgáltatás, mégha nem is tudja rentábilisan üzemeltetni
az épületet az önkormányzat. A téli fűtési költséget ugyani felvállaltuk, az elszámolás
augusztusban esedékes, az előzetes kalkuláció alapján kb. 150 ezer forint lesz, az éves bérleti
díj bruttó 200.000 Ft. Kéri ebben a kérdésben a képviselők véleményét.
Békefi Edina képviselő: véleménye az, hogy szükség van a szolgáltatásra, javasolja, hogy
kerüljön meghosszabbításra a bérleti szerződés.
Szabó László polgármester: egy évre javasolja meghosszabbítani.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Balatonudvari Levendula u. 10. szám alatti szolgáltató ház bérleti szerződését
2015. április 1. napjától további egy év időtartammal 2016. április 1. napjáig
meghosszabbítja, a bérleti feltételek változatlanul hagyása mellett.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
h) Szabó László polgármester: a 100.000 Ft feletti számlák kapcsán javasolja az alábbiak
jóváhagyását: földhordás 143 ezer Ft, gázolaj számla 103.466 Ft.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:
- gázolaj számla 2015.03.17: bruttó 103.466 Ft
- Slemmer Csaba földszállítás 2015.03.12.: bruttó 143.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások
kifizetésére a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
i) Szabó László polgármester: a tavaszi buszkirándulás költségének jóváhagyását kéri a
testülettől bruttó 150 ezer forint összegben.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tavaszi
buszkirándulás buszbérlési költségét bruttó 150.000 Ft összegben a 2015.
évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
kifizetésre, és felkéri a művelődésszervezőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
j) Szabó László polgármester: a fizikai dolgozók munkaruha költségének jóváhagyását kéri
a testülettől 20.000 Ft / fő összegben.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fizikai
dolgozók részére bruttó 20.000 Ft / fő munkaruha vásárlási összeget hagy
jóvá a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
kifizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

k) Szabó László polgármester: a Nyárfa sor kivitelezői pályázata kapcsán ismeretes, hogy
nem a korábbi határozat szerinti határidők alapján készült el a kiírás, mivel szükség volt még
egy egyeztető megbeszélésre, melyen a képviselők is jelen voltak. Ott az új időpontok
egyeztetve lettek, melyek alapján a pályázat ajánlattételi felhívási dokumentációja a megjelölt
cégek részére megküldésre is került. Javasolja a korábbi, erről szóló határozat módosítását az
időpontok tekintetében.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
66./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27./2015.
(II.26.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. április 1. délután 16.00 óra,
bontás az április 2-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen.
A határozat egyebekben nem változik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
l) Szabó László polgármester: korábban is kérte már a képviselőket, hogy gondolkodjanak el
a kemping sorsán.
Rolkó Gábor alpolgármester: javasolja meghirdetni kiadásra vagy eladásra.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: javasolja, hogy az ottani faházak kerüljenek értékesítésre, nem
képviselnek ugyan nagy értéket, de 100.000 Ft / db áron meg lehetne próbálni eladni a 12 db
házat.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
kemping területén lévő 12 db faház értékesítését határozza el 100.000 Ft / db áron.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A kemping hasznosítása ügyében a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet
értve felhatalmazta Szabó László polgármester, hogy készítse elő annak pályázati úton
történő értékesítését, és nyújtsa be az áprilisi soros testületi ülésre.

m) Szabó László polgármester: volt már korábban szó a T25-ös traktor értékesítéséről,
ennek kapcsán kéri a képviselők javaslatait.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: véleménye szerint a traktor a jelenlegi állapotában még
viszonylag jó áron értékesíthető a pótkocsival együtt van csak értelme. A meghibásodásokat
javították rajta, a váltója csúszik, erre fel kell hívni majd a vevő figyelmét. Úgy gondolja,
hogy egy millió forint körüli értéken lehetne kompletten értékesíteni.
Szabó László polgármester: javasolja a traktor értékesítésének meghirdetését a Farmer
pótkocsival együtt egy millió forintos áron.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező T25-ös
traktor és Farmer pótkocsi értékesítését határozza el. Az értékesítési árat 1 millió forint
bruttó összegben határozza meg.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
n) Szabó László polgármester: kér a testületet, hogy 150 ezer forint összegben járuljanak
hozzá fűmag vásárláshoz, melyet a fövenyesi strand parkosítására kellene felhasználni.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi strand
parkosítási céljára fűmag vásárlásra bruttó 150.000 Ft keretösszeget állapít meg a
2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

o) Szabó László polgármester: javasolja a nyár strandi dolgozók meghirdetését a honlapon
és a Naplóban. 2-2 fő strandi pénztárosra, és két fő jegykezelőre lenne szükség még a
fövenyesi strandra.
A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve felhatalmazta
Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Békefi Edina képviselő: jelzi, hogy két tavalyi szezonális dolgozó jelezte, hogy vissza
szeretnének jönni az idénre is. Nagy szükség lenne rájuk a parkgondozásnál, virágültetésnél.

Szabó László polgármester: jelzi, hogy a költségvetés tárgyalásakor a szezonális dolgok
felvétele kivételre került, ha így dönt a testület, akkor az kb. 1.4 millió forint többletkiadással
jár.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70./2015. (III.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi
nyári szezonra kertészeti munkára az alábbi dolgozókat kívánja foglalkoztatni:
Himmer Istvánné (8242 Balatonudvari, Kis u. 4.)
Kántor Gyuláné ( 8242 Balatonudvari, Levendula u. 19.)
Foglalkoztatás a munka törvénykönyve előírásai alapján történik, napi 8 órai
munkavégzéssel, bérezés minimálbér, foglalkoztatási jogviszony: 2015. április
7-től 2015. október 31. napjáig. Erzsébet utalvány összege az önkormányzati
dolgozókéval megegyező összegben történik.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
időtartamra szóló munkaszerződések megkötésére és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: végezetül a lombtalanítás időpontjának az április 26-i időpontot
javasolja.
Tavasz László képviselő: javasolja, hogy tájékoztató levél kerüljön kiküldésre valamennyi
ingatlan tulajdonos részére a kulturális hulladékszállítás, kihelyezés kérdése körében. Ebben
jelezni kellene, hogy amennyiben változatlanul hatalmas mennyiségű közterületi hulladék
elszállítását kell az idén megoldania az önkormányzatnak, úgy a testület fontolóra fogja venni
az építményadó megemelését.

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
20.55 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

