
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30. 

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    

Varjas Margit és Csizmazia Noémi pénzügyi ügyintézők a 2. napirendi ponthoz 

 

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 elmondta, hogy zárt ülési segélykérelmek is érkeztek be a 

tegnapi napon, így a meghívóban még nem szerepelt zárt ülés. Amennyiben a testület hóvá 

hagyja, úgy  javasolja zárt ülés tartását is, valamint a vegyes ügyekben szeretne további 

kisebb szóbeli előterjesztéseket tenni. 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./ A Balatonudvari Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló zárszámadás 

megtárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Az Önkormányzat  2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ A Helyi Építési Szabályzat rendelet módosítás megtárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  



 

 

5./ Strandrendelet módosítás megtárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

6./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

7./ A fövenyesi strandi büfé terület pályázati értékesítésének 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: kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e 

valakinek kérdése?  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: kérdezi, hogy a faházakra milyen érdeklődés volt?   

 

Szabó László polgármester elmondta, hogy két faház már eladásra került, és a többire is van 

bőven érdeklődés.  

 

Több kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

 

 

2./ A Balatonudvari Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 

zárszámadás megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : röviden elmondja, hogy egy részletes anyag került kiküldésre, 

melyet a képviselők olvashattak, majd átadta a szót a pénzügyi ügyintéző hölgynek.  

 

Varjas Margit pénzügyi ügyintéző: azt kell elmondja, hogy véleménye szerint 2014. évben 

nem a legjobb irányban változott meg a könyvelési rendszer. Az ami a kiküldött anyagból is 

látható, hogy a táblázatok sokkal bonyolultabbak, kevésbé áttekinthetőek, mint korábban. 

Keveredik a rendszerben a vállalkozói szemléletű és a költségvetési szemléletű pénzügyi 

rendszer. Az első négy táblázat a pénzforgalmi táblákat mutatja be, a 3. és a 4. tábla teljes 

mértékben a beszámoló táblái. Igyekszik válaszolni a kérdésekre.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: annyi kiegészítést szeretne hozzátenni, hogy az 

előterjesztésben is olvasható a jogszabályi kötelezettség, mely szerint a kincstári jelentést a 

zárszámadási rendelet tervezethez kell mellékelni. Ezzel kapcsolatban érkezett egy kincstári 

levél, melyet mellékelt az előterjesztéshez. A levél szerint ugyanis az önkormányzatnak jelen 



esetben nem kell mellékelnie semmit, csak akkor, ha az idén kincstári ellenőrzést kap, és azt 

is csak a jövő évi zárszámadáshoz kell becsatolni. A törvényi kötelezés mellé jelen esetben 

jogilag ezt a levelet tudja csak alátámasztásképpen hozzátenni.   

 

Szabó László polgármester: amennyiben nincs kérdés, úgy javasolja először jóváhagyni a 

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló beszámolót az 

írásbeli előterjesztés szerinti határozati formában.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző sajnálattal állapította meg, hogy a székhely szerint 

megküldött kimutatás a közös hivatal elmúlt évi költségvetésével kapcsolatban nem 

tartalmazza a fenntartó települések általi 2014. évi befizetések pontos településenkénti 

elszámolását, melyet véleménye szerint a beszámolóban látnia kellene a testületeknek. 

Azonban a közös hivatali beszámolót jóvá kell hagynia minden testületnek, annak érdekében, 

hogy a székhely település el tudja fogadni a zárszámadását.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 

tudomásul veszi a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költségvetéséről szóló beszámolót.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Németh Tünde jegyző   

 

Szabó László polgármester: javasolja a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadását is a 

benyújtott anyag alapján.  

 

Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi rendeletét alkotta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5./2015.(V.15.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

A rendelet a mellékleteivel és az indoklással és a hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

 

3./ Az Önkormányzat  2014-2019. évi gazdasági-ciklusprogramjának jóváhagyása.  

 

Szabó László polgármester : véleménye szerint egy részletes anyag készült el, amely a 

lehetőségekhez képest tartalmazza a ciklusprogram részleteit. Nagyon jó lenne, ha olyan 

világot élnénk, amikor megfontoltan és tudatosan lehetne előre tervezni ennyi évre, ahelyett, 

hogy azt sem látjuk ma, hogy holnap mi történik és milyen jogszabályok alakítják az 

önkormányzatok életét és pénzügyi lehetőségeit.  

A képviselői indítványok az anyag mellékletét képezik, az előterjesztés alapján javasolja a 

program jóváhagyását.  

 



A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az 

Önkormányzat 2014-2019. közötti időszakra szóló gazdasági programját, 

mely a határozat mellékletét képezi.  

Felhatalmazza a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges javaslatok és 

intézkedések megtételére. 

Határidő: folyamatos 

                           Felelős: polgármester 

 

 

4./ A Helyi Építési Szabályzat rendelet módosítás megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán elmondja, hogy a rendezési tervben 

az Üh területek vonatkozásában merült fel probléma, melynek következtében nem tudnak 

bizonyos utcákban felújítani, bővíteni az ingatlantulajdonosok. A kormányhivatallal 

egyeztetett a főépítész asszony a kérdésben és a megküldött előterjesztés szerinti anyag 

született meg. Javasolja a rendelet  módosítást jóváhagyni.  

 

Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi rendeletét alkotta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6./2015. (V.15.) önkormányzati rendelete 

Balatonudvari község 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 

1./2014. (I.15.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

A rendelet a mellékleteivel és az indoklással és a hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

 

5./ Strandrendelet módosítás megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester a strandrendelet módosítása kapcsán az alábbi javaslatot szeretné 

előterjeszteni: egységesen mindkét strandon a napijegy árának megváltoztatását javasolja 400 

Ft-ra. Ez ugyan a fövenyesi strandon 100 Ft-os növekedést jelent, az Udvari strandon pedig 

50 Ft-os csökkenést, azonban a fövenyesi strandon egy jelentős fejlesztés végére ért az 

önkormányzat, melynek eredményeképpen nőtt a színvonala a strandnak. Egységes árképzés 

alapján a környék legalacsonyabb strandi áraival működhetne a két települési strand, mely 

jelentős vonzó erő lehet. A kedvezményes jegyárra 250 Ft / nap összeget javasol, a bérletek 

ára legyen egységesen 2.200, 1.100, 10.000 és 5.000 Ft. A strandi nyitva tartási idő 

meghosszabbítására 19 órában tesz javaslatot, és a kedvezményes belépőjegyet 17 órától 

lehessen megvásárolni.  

 

A módosító javaslatokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta.  

 



Békefi Edina képviselő: kérdezi, hogy a takarító cég a meghosszabbított nyitvatartást 

vállalja?  

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy a megállapodás alapján este 20 óráig fogja a 

takarítást biztosítani.  

Kérdezi, hogy van-e kérdés? Ha nincs javasolja a rendelet módosítás elfogadni.  

 

Egyéb kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi rendeletét alkotta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete 

a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról 

 

A rendelet a mellékleteivel és az indoklással és a hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

 

6./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.  

 

Szabó László polgármester a napirendi pont kapcsán először javasolja a préskonténer 

megrendelését az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1 db 5 m3-es 

préskonténer megrendelését határozza el a nyári szezonra  4 hónap időtartamra, 

melynek költségét nettó 55.000 Ft + ÁFA / hó / db bérleti díjban és nettó 99.000 

Ft + ÁFA ürítési díjban hagyja jóvá  a 2015. évi önkormányzati költségvetés 

tartaléka terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Kft-vel 

történő szerződéskötésre és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

Szabó László polgármester a következőkben a szúnyogírtás idei évi költségét kéri 

jóváhagyni a képviselő-testülettől a határozati javaslat alapján. Információi szerint most 

kezdenek a biológiai írással.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

79./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi 

szúnyogirtás településre eső költségét bruttó 596.750 Ft összegben hagyja jóvá a  

2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására és a költség 

kifizetésére.   

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

Szabó László polgármester a következő a vöröskeresztes támogatási ügy, melyben szintén 

javasolja a határozat javaslat jóváhagyását. Minden évben támogatni szokta az önkormányzat 

a vöröskeresztet, 30.000 Ft összeget javasol az idén is.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

80./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015 évi nyári 

szezonban, a települési strandok nyitvatartási idejében vöröskeresztes 

elsősegélynyújtó szolgálat ellátására szóló megállapodás megkötését a Magyar 

Vöröskereszttel utólagosan jóváhagyja.   

A szolgálatot ellátó személyzet részére az Önkormányzat a 2015. évi 

önkormányzati költségvetésének tartaléka terhére biztosítja a napi egyszeri 

étkezési költséget, valamint 30.000 Ft támogatást nyújt a feladat ellátásához a 

szervezet részére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntéssel 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester  

 

 

Szabó László polgármester a nyári dolgozói felvétel kapcsán ismerteti a beérkezett 

pályázatokat. Az alábbi dolgozókat javasolja felvételre: Kakukk Éva, Nagy Nikolett, Kiss 

Vivien és Nagy Istvánné pénztárosnak, Borbély Sándor és Vas Márk jegyszedőnek. Galéria 

üzemeltető változatlanul Kurucz Istvánné lenne 6 órában. Javasolja a határozat meghozatalát.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

81./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015-ös nyári 

szezonra strandi dolgozói munkákra az alábbi munkavállalók foglalkoztatását 

határozza el:   

Balatonudvari strand:  

Strandi pénztáros munkakörben: Kakukk Éva (1196 Budapest, Rákóczi u. 98.) és 

Nagy Nikolett (8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 16.) 

 



Fövenyesi strand:  

Strandi beléptető munkakörben: Borbély Sándor (8242 Balatonudvari, Nyárfa sor 

17.) és Vas Márk (1147 Budapest, Kerkégyártó u. 60.) 

Strandi pénztáros munkakörben: Kiss Vivien (8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 

10/a) és Nagy Istvánné (8243 Balatonakali, Pántlika u. 51.).  

Galéria üzemeltető munkakörben: Kurucz Istvánné (8242 Balatonudvari, 

Árpád u.23.) lakost kívánja foglalkoztatni 6 órás munkaviszonyban.  

Foglalkoztatás a munka törvénykönyve előírásai alapján történik, napi 8 órai 

munkavégzéssel, bérezés minimálbér, foglalkoztatási jogviszony: a strandi 

nyitvatartási időben (Budvari Strandon:  2014. június 19. - augusztus 30. 

Fövenyesi Strandon: 2014. június 26. - augusztus 30.)  

Étkezési jegy juttatás Erzsébet utalványban 11.800 Ft / fő / hó összegben 

biztosítja a képviselő-testület.  

A foglalkoztatási költségeket az önkormányzat 2015. évi önkormányzati 

költségvetésében biztosítja.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges  

 időtartamra szóló munkaszerződések és galéria üzemeltetői megbízási szerződés  

 megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

Szabó László polgármester a strandi négy büfé bérleti szerződése kapcsán javasolja az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását.    

 

Rolkó Gábor alpolgármester: javasolja, hogy a fövenyesi két büfésnek a szerződésében 

jelzésre kerüljön, hogy 2016. évre a földhasználati szerződés megkötésére kerül majd sor, erre 

készüljenek fel.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

82./2015. (IV. 30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Balatonudvari 720/6. hrsz-ú strandon lévő Vén Kalóz Pizzéria 

vonatkozásában Nagy Attila (1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 157/B) 

bérlővel a 2015. évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el. 

A bérleti díjat a 2014. évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg 

a képviselő-testület.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések aláírására.    

            Határidő: 2015. május 30. 

            Felelős: polgármester   

 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

83./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Balatonudvari 720/6 hrsz-ú strandon lévő Kagyló Büfé 

vonatkozásában Tamaga Zsuzsanna (8200 Veszprém, Victor H. u. 24.) 

bérlővel a 2015. évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el. 

A bérleti díjat a 2014. évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg 

a képviselő-testület.     

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések aláírására.    

            Határidő: 2015. május 30. 

            Felelős: polgármester   

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Balatonudvari 560/3. hrsz-ú strandon lévő Hami Büfé 

vonatkozásában Bokányi Barna (Bokányi Kft. 8241 Vászoly, Imre u. 19.) 

bérlővel a 2015. évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el. 

A bérleti díjat a 2014. évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg 

a képviselő-testület.     

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések aláírására.    

            Határidő: 2015. május 30. 

            Felelős: polgármester   

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

85./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Balatonudvari 560/3. hrsz-ú strandon lévő L’akoma Büfé 

vonatkozásában Lukács Renáta (8230 Balatonfüred, Szivárvány u. 30.) 

bérlővel a 2015. évi nyári szezonra bérleti szerződés kötését határozza el. 

A bérleti díjat a 2014. évi bérleti díj összegének megfelelően állapítja meg 

a képviselő-testület.     

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, a bérleti szerződések aláírására.    

            Határidő: 2015. május 30. 

            Felelős: polgármester   

 

Szabó László polgármester : a Focus Auto kérelmét viszont elnapolásra javasolja, mivel 

meg kell nézni, hogy a faház engedély köteles-e. 

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag elnapolta a 

következő soros ülésre a Focus Autó területbérleti ügyét.  

 

 

7./ A fövenyesi strandi büfé terület pályázati értékesítésének ügye.  

 

Szabó László polgármester javasolja a pályázat kiírását. Az épület elbontása folyamatban 

van, a terület rendezése megtörténik a nyitásra. Célszerű egy hosszabb időtávot megadni a 



pályázatok benyújtására, mivel látványtervet is kér az önkormányzat. A pályázat anyaga a 

tavalyi alapján készült el. Javasolja július 22-e, délután 16.00 órát a benyújtási határidőnek.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a határozati javaslatban módosítani célszerű a m2 

számot összesen 137 m2-re, illetve pontosítani, úgy hogy a testület a137 m2 alapterületű 

területre földhasználati jog alapítására szóló pályázatot ír ki – a földhasználati jog keretében a 

területre vendéglátó egység építhető és üzemeltethető -, melynek tervezetét a képviselő-

testület megismerte és jóváhagyólag elfogadja. 

Az ügyvédnővel még nem sikerült véglegesen egyeztetni a pályázat szövegét, ezzel 

kapcsolatban még pontosítani szeretne. 

 

Rolkó Gábor alpolgármester: kéthetente legyen meghirdetve Naplóban két-két alkalommal.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

86./2015. (IV. 30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

720/6. hrsz-ú fövenyesi strandon található 137 m2 alapterületű területre 

földhasználati jog alapítására szóló pályázatot ír ki – a földhasználati jog 

keretében a területre vendéglátó egység építhető és üzemeltethető -, melynek 

tervezetét a képviselő-testület megismerte és jóváhagyólag elfogadja.  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázati hirdetés feladására a 

települési honlapon és a helyben szokásos módon, valamint a Veszprém Megyei 

Naplóban.  

Határidő: hirdetésre azonnal, pályázati határidő: 2015. július 22.  

du. 16.00 óra 

            Felelős: polgármester 

 

 

8./ Vegyes ügyek.  

 

a)Szabó László polgármester : a Nyárfa sor felújítási ügye kapcsán javasolja az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal a változással, hogy a műszaki 

tartalmak részletes kidolgozását követően a számarányok megváltoztak. A Nyárfa sori volt 

tsz-területekre fordítandó BM támogatás összege a tervezői költségvetés alapján bruttó 

3.195.438 Ft lenne, melynek következtében a kultúrházra fennmaradó összeg bruttó 

3.304.562 Ft lesz. Ezt kell megfelelő műszaki tartalommal megvalósítani. Javaslata, hogy a 

fűtéskorszerűsítés és nyílászáró cserére kerüljön felhasználásra a támogatási összeg.  

 

Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 23./2015. 

(II.26.) számú határozatát visszavonva – a 197128 azonosító számú 



támogatási szerződés módosítási kezdeményezés kapcsán az alábbi új 

módosítási kezdeményezésről határoz:   

 

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok 

részére 2014. évben nyújtott 6.5 millió forintos BM támogatás kapcsán a 

képviselő-testület a célfeladat módosítását kéri az alábbiak szerint:  

 

A/  Támogatási szerződés szerinti eredeti építési célfeladat:  

Balatonudvari 380. hrsz. kultúrház korszerűsítése, mely célfeladatra 3.304.562 

Ft támogatás előirányozását kérelmezi fűtéskorszerűsítésre (10/2014. (II.19.) 

BM rendelet 2.§ (1) bek. dc) kulturális tevékenység ) 

 

B/ Új építési célfeladat:  

Balatonudvari 969/2., 968/2., 967/2. és 965/7. hrsz-ú területek 10/2014. 

(II.19.) BM rendelet 2.§ (1) bekezdés szerinti a) a település belterületén út, híd 

vagy járda építésére, felújítására, karbantartására, b) vízrendezési és 

csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására.  

Az új célfeladatra 3.195.438 Ft támogatás előirányozását kérelmezi az alábbi 

bontás szerint: a) pontra: 1.409.746 Ft b) pontra 1.785.692 Ft összegben.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a támogatási 

szerződés módosításának kezdeményezésére és a további szükséges 

intézkedések megtételére.  

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester  

 

 

b)Szabó László polgármester : Balatonfüredi Rendőrkapitányság támogatási kérelme 

kapcsán javasolja az előterjesztés szerinti támogató határozat elfogadását.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

88./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság részére a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére  

bruttó 77.558 Ft  összegű támogatást nyújt egy rendőr kolléga jutalmazásához.   

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

megtételére.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

c)Szabó László polgármester : az EH-SZER szerződés kapcsán hozott határozat kijavítása 

ügyében szintén kéri az írásbeli előterjesztés szerinti határozat elfogadását.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 



 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az 59./2015. (III.26.) 

számú határozatot elírás miatt  kijavítja a díjtétel vonatkozásában az alábbiak 

szerint: Szerződés szerinti díjtétel: lámpatestenként 2200 Ft + áfa / év.  

A határozat egyebekben nem változik.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

d)Szabó László polgármester : a fűmag vásárlás kapcsán is kéri az írásbeli előterjesztés 

szerinti határozat elfogadását az előzetes megbeszélésnek megfelelően.   

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 69./2015. (III.26.) számú 

határozatát visszavonva a fövenyesi strand parkosítási céljára fűmag vásárlásra bruttó 

411.480 Ft összeget hagyj jóvá a 2015. évi önkormányzati költségvetés tartaléka 

terhére.  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester 

e)Szabó László polgármester : a földrostálási és hordási munkálatok kapcsán javasolja az 

írásbeli előterjesztés szerinti határozat elfogadását, erről szintén volt már egyeztetés.    

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari  

Strandi területrendezési feladatokhoz a földrostálási és hordási 

munkálatok költségét nettó 580.000 Ft összegben a 2015. évi 

önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozói szerződés megkötésére, 

a költség kifizetésére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

f)Szabó László polgármester : a települési reklám célú megjelenését javasolj az Akali Info-

ban, amennyiben a testület is egyet ért, javasolja a határozati javaslat jóváhagyását.  A 

bekerülési költség nem változott a tavalyi árhoz képest.   



A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonakali 

Önkormányzata szervezésében elkészítésre kerülő Akali info térségi 

információs kiadványban a település reklámozásának költségét 35.000 Ft + 

áfa összegben hagyja jóvá a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.    

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

g)Szabó László polgármester : a füvesítés kapcsán szükség volt az előzetes 

megbeszéléseknek megfelelően két öntözőszivattyú megvásárlására, melyhez utólag kéri a 

testületi határozat meghozatalát.    

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete két db öntözőszivattyú 

megvásárlását hagyja jóvá bruttó 91.980 Ft összegben a 2015. évi önkormányzati 

költségvetés tartaléka terhére. 

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, 

valamint a szükséges tartozékok megvásárlására.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

h)Szabó László polgármester : a 100 e Ft fölötti számlákat ismertetve kéri a testületi 

határozat meghozatalát.    

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

94./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:  

- HOBO festékbolt: 2015.04.14. – festékek vásárlása bruttó 144.830 Ft.  

- KITE Zrt.: 2015. 04.23. előlegfizetési értesítő alkatrészvásárlásról: 98.997 + 

áfa.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   



 

i)Szabó László polgármester : ismerteti Miklós Béláné kérelmét, miszerint a Levendula 

étterem melletti parkolóban szeretne a nyári időszak alatt zöldség-gyümölcs árusítást végezni. 

Nem javasolj a kérelem támogatását, nem célszerű ilyen árusításra azt a parkolót átengedni.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: van elég zöldséges a faluban, nem támogatja ő sem a 

kérelmet.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 nem szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Miklós Béláné 

kérelmét zöldség-gyümölcs árusítás céljából elutasítja.  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert kérelmező írásbeli 

tájékoztatására a döntésről.  

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

j)Szabó László polgármester :  ismerteti a pénzügyi kolléganők által készített kimutatást a 

strandi pénztári bevételek elszállítási ügye kérelmében. Nem kerülne sokkal többe a 

pénzszállító cég, viszont biztonsági szempontból ez a legjobb megoldás. Javasolja az ő 

megbízásuk elfogadását az idénre is, a díjat 3000 Ft/ alkalom összegre sikerült lecsökkenteni.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő:  egyet ért, ez esetben nem kell változtatni, legyen a pénzszállító 

cég és ne a polgárőrség.   

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 2015-ös nyári szezon 

kapcsán a két települési strand napi pénztári bevételének elszállítására 

szerződéskötésre hatalmazza fel Szabó László polgármestert a Zoé Securiti  Kft.  

(képviseli: Bodaki Csaba) céggel.  

A szállítási költséget 3000 Ft + áfa alkalom összegben a 2015. évi önkormányzati 

költségvetésében biztosítja a szükséges időszak vonatkozásában.  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

k)Szabó László polgármester :  Kántor József kérelmét ismerteti, miszerint a nyári 

időszakra szeretne ismét elhelyezkedni az önkormányzatnál.  

 



Ifj. Jánosi Attila képviselő:  javasolja a felvételt, mivel szükség lenne még dolgozóra, május 

5-től szeptember 30-ig.  

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kántor József Balatonudvari 

lakost nyári foglalkoztatásra felveszi parkgondozói állásba. Foglalkoztatás a munka 

törvénykönyve előírásai alapján történik, napi 8 órai munkavégzéssel, bérezés 

minimálbér, foglalkoztatási jogviszony: 2015. május 5 -2015. szeptember 30-ig, 

étkezési jegyjuttatás Erzsébet utalványban 11.800 Ft / hó összegben biztosítja a 

képviselő-testület. A foglalkoztatási költséget az önkormányzat 2015. évi 

önkormányzati költségvetésében biztosítja.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges  

 időtartamra szóló munkaszerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.   

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

l)Szabó László polgármester :  ismerteti, hogy a művelődésszervező a fövenyesi rendezvény 

kapcsán szeretne szerződést kötni a fellépő zenészekkel. Mivel eddig nem született rá 

határozat, kéri a testülettől, hogy egy felhatalmazó határozatot hozzon arra vonatkozóan, hogy 

a költségvetésben szereplő 6.5 millió forintos keretösszegen belül szabad felhasználással 

tudjon programot alakítani és kiadásokat eszközölni folyamatosan egyeztetve a 

polgármesterrel. Ne kelljen minden egyes számlával a testület elé jönni, mert az ellehetetleníti 

a munkáját.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

98./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 

László polgármestert, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésében éves 

települési rendezvényekre, programokra biztosított 6.5 millió forintos keretösszeg 

erejéig, azon belül a települési művelődésszervezővel folyamatosan egyeztetve és 

eljárva szerződéseket kössön, kiadásokat eszközöljön. A programok folyamatos 

szervezése a művelődésszervező koordinálása keretében történik.  

A polgármester köteles folyamatosan tájékoztatni a képviselő-testületet az éves 

programok helyzetéről és az aktuális, megtörtént kifizetésekről.   

Határidő: folyamatos 

 Felelős: polgármester  

 

m)Szabó László polgármester :  végezetül ismerteti, hogy az új kábel tv szolgáltató cégnél 

sajnos még nincsen internet elérhetőség, de reményeik szerint ez is elérhető lesz a lakosok 

számára. A kultúrházban, a könyvtárban viszont meg kellene oldani addig is az internet 

elérhetőséget, mivel a nyári időszakban a nyaralósoknak is biztosítani kellene lehetőséget az 



internet hozzáféréshez.  Ennek érdekében javasolja, hogy egy előfizetéssel oldják meg az 

internetezést, és wifi-vel a környéken is lehessen netezni.  

 

A javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta 

meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

99./2015. (IV.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 

László polgármestert a települési kultúrházba történő internet előfizetés 

lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére. A szükséges költségeket a 

képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetésében biztosítja.  

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

Tavasz László képviselő: felháborodva ismerteti a képviselőkkel, hogy vízhiány van több 

napja az utcájukban és a DRV-t nem lehet elérni, nem küldik ki a lajtos kocsit. Nem tudnak a 

lakosok főzni sem.  

 

Szabó László polgármester: pedig ennek automatikusan kellene mennie a DRV részéről, de 

intézkedni fog ebben a kérdésben.  

 

 

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes 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    

   


