Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 18.
napján de 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali
kirendeltségének helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester
Jánosi Attila képviselő
Tavasz László képviselő
Békefi Edina képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a
képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Ezt követően ismertette a
napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy az első napirendi pontban sor kerül az előirányzat
módosításra is. Majd kérte a Tisztelt Képviselőket a napirend jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ A 2016. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ A volt kemping HÉSZ módosításának megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Átfogó értékelés Balatonudvari Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak 2016. évi ellátásáról.
Előadó: Szabó László polgármester
5./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.
Előadó: Szabó László polgármester
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: kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése? A szokás szerint a határozati döntések láthatók az előterjesztésben
folyamatukban.
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.
2./ A 2016. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása.
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán köszönti Varjas Margit pénzügyi
ügyintézőt és átadja a szót az aljegyző asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a napirend
kapcsán először a 2016. évi önkormányzati költségvetés előirányzat módosítására kerülne sor,
mely a kiadott anyagban olvasható. Ez egy rendeleti módosítás, a jogszabály értelmében a
zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően kerülhet rá sor legkésőbb.
Ezt követően a 2016. évi zárszámadás kapcsán a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.
évi költségvetési előirányzat módosításáról, illetve zárszámadásának elfogadásáról szóló két
határozatot kellene jóváhagyni. Végezetül a zárszámadási rendelet elfogadására kerülne sor.
A napirend kapcsán tájékoztatja tovább a képviselő-testületet, hogy a Magyar Államkincstár
Veszprémi Igazgatósága megküldte a tavaly évben elkezdődött átfogó ellenőrzés kapcsán
elkészült ellenőrzési jelentés dokumentációt az érintett önkormányzatok részére. Ezzel az egy
évig tartó ellenőrzési ciklus befejeződött. Ennek eredményeképpen a testület hatásköre egy
intézkedési terv elfogadása, melyet az ellenőrző szerv részére meg kell küldeni, amely még
nyomon fogja követni a tervben foglaltak végrehajtását. Az írásbeli előterjesztés részletesen
ismerteti az anyagot és az intézkedési tervet is.
Szabó László polgármester: kérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal és az anyaggal
kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasolja az előirányzat módosításról szóló rendelet
elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
szóló 1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előirányzatokra vonatkozóan 2016. december 31-ig
A rendelet a mellékleteivel, az indoklással és a hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

Szabó László polgármester: javasolja a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal tavalyi évi
költségvetése kapcsán a két határozat meghozatalát is.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatokat hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67./2017. (V.18.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítása
kapcsán az előterjesztésben foglalt bevételi és kiadási pótelőirányzatokat
megtárgyalta, és az előterjesztésben valamint a tájékoztatóban javasoltaknak
megfelelően a bevételi és kiadási előirányzat fő összegét 14 550 273,- Ft-tal
növeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Tünde jegyző
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
68./2017. (V.18.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag
tudomásul veszi a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi
költségvetéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Tünde jegyző
Szabó László polgármester: kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a zárszámadási
rendeletet is.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet a mellékleteivel, az indoklással és a hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Szabó László polgármester: végezetül kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el az
intézkedési tervet is a kiadott anyagban megfogalmazott határozati javaslat szerint.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
69./2017. (V.18.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése
kapcsán a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága által lefolytatott
kincstári pénzügyi ellenőrzési jelentést – VESZ-ÁHI/109-7/2017, hivatkozási
szám: 372/2016. - megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette.
A képviselő-testület jelen határozat melléklete szerinti intézkedési tervet
jóváhagyja és felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy az intézkedési
tervet küldje meg az ellenőrzést lefolytató szerv részére határidőben, valamint
gondoskodjon a további szükséges intézkedések határidőben történő folyamatos
megtételéről.
Határidő: intézkedési terv megküldésére azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: Szabó László polgármester
Melléklet a 69./2017. (V.14.) számú határozathoz:
INTÉZKEDÉSI TERV
A Balatonudvari Község Önkormányzat 2016. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése
kapcsán:
1. Belső kontrollrendszerrel kapcsolatos intézkedés:
A Balatonudvari község Önkormányzatára vonatkozó valamennyi belső szabályzatot
szükséges elkészíteni, aktualizálni, azokat a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalra
szabni.
A belső szabályzatoknak tartalmazni kell a kockázatkezelésre és kontroll
tevékenységre vonatkozó Bkr. 7-8.§ szerinti tartalmat.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Németh Tünde jegyző, dr. Panyi Szilvia aljegyző
Megjegyzés: a belső pénzügyi szabályzatok komplex kialakítása és aktualizálása a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal és az alá tartozó önkormányzatok
vonatkozásában folyamatban van, megbízott külső szakértő készíti a komplex
szabályzati dokumentációt.
2. Az időközi mérlegjelentéssel kapcsolatos intézkedés:
Az éves költségvetési beszámoló mérlegét alátámasztó leltárt minden évben el kell
készíteni.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Németh Tünde jegyző, dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző,
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző
3. Az időközi költségvetési jelentéssel kapcsolatos intézkedés:
Az előirányzatokban bekövetkezett változásokat az Ávr. előírásainak megfelelően
képviselő-testületi döntés támassza alá. A könyvelés, az adatszolgáltatás és a
képviselő-testület által elfogadott költségvetés módosítás között szükséges az
összhang megteremtése.

A könyvelésnek naprakésznek kell lennie.
Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Németh Tünde jegyző, dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző, pénzügyi
ügyintéző
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintézők
3./ A volt kemping HÉSZ módosításának megtárgyalása.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy sikeresen eljutott a munkafolyamat idáig. Az
előterjesztésben olvasható a részletes anyag, javasolja a szükséges határozat és a rendelet
módosítás elfogadását a képviselőknek a rendezési terv készítők javaslatainak figyelembe
vételéve.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
70./2017. (V.18.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari község Településszerkezeti Tervéről szóló 212/2013. (XII. 30.) Kt.
határozat módosításáról
Balatonudvari község képviselő-testületének az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII törvény alapján Balatonudvari község 725/1, 725/2 hrsz-ú
ingatlanokra a Településszerkezeti Tervét jelen határozata 1. és 2. melléklete szerint
módosítja.
1. Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 212/2013. (XII.30.)
számú KT. határozat (továbbiakban: H.) 1. melléklete szerinti településszerkezeti tervét jelen
határozat 1. mellékletén jelölt tervezési területtel.
2. Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a H. 2. melléklete
szerinti településszerkezeti tervi leírását jelen határozat 2. melléklete szerint.
A képviselőtestület felkéri a Polgármestert, hogy a módosított tervet küldje meg az állami
főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.
Jelen településszerkezeti tervmódosítás az elfogadást követő 30. napon lép hatályba.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szabó László polgármester : kéri a rendelet módosítás elfogadását is.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2017. (V.25.) önkormányzati rendelete
a Balatonudvari község Helyi építési szabályzatáról szóló 1./2014. (I.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet a mellékleteivel, az indoklással és a hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

4./ Átfogó értékelés Balatonudvari Község Önkormányzata gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról.
Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés részletes a tárgyban, nagyon jó, hogy a
településen problémamentesnek mondható a 18 év alatti korosztály helyzete. Javasolja a
határozati javaslat elfogadását a képviselőknek.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
71./2017. (V.18.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.§
(6) bekezdésében foglaltak alapján az elkészített 2016. évi települési
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó
értékelést jóváhagyja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a gyámhatóság tájékoztatására.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: polgármester
5./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.
Szabó László polgármester : a nyári szezon kapcsán az alábbiakról szeretné a testületet
tájékoztatni: mivel kicsit korábban nyitjuk meg az idén a strandokat folynak az előkészítő
munkálatok. Utólagos elszámolás alapján szükség lenne a játszóterekre, a föveny részekre
homokot szállítani, kb. 8-10 autóval. A föveny területre még sódert is kellene hozatni. Az
udvari strandon a hibás területek kijavítása is folyamatban van. Mindkét strandot beneveztük
a Kék Hullám versenyre az idén is.
Rolkó Gábor alpolgármester: kérdezi, hogy a vízi bejárók mikor lesznek berakva?
Szabó László polgármester : az akadálymentesített vízi bejárókat június elején helyezik be a
szakemberek, már egyeztetés alatt van ez a folyamat is. Berakásra kerülnek a vízi
sporteszközök is.
Békefi Edina képviselő: javasolja, hogy fontolja meg a testület még több kültéri
hulladékgyűjtő kihelyezését a strandokra.
Szabó László polgármester : végezetül Pomikál Zoltán kéri a területbérleti szerződését
megkötését, melyet a tavalyi évi határozatnak megfelelően javasol elfogadásra.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
72./2017. (V.18.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pomikál
Zoltán részére a Balatonudvari strand szezonális nyitvatartási idejében
a 2017-es nyári szezonra strandcikk árusítás céljából 36 m2 terület
bérbe adását határozza el.
A területbérleti díj összegét 2.853 Ft / m2 + áfa összegben hagyja jóvá.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
területbérleti szerződés megkötésére és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ Vegyes ügyek.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy megérkezett a Balaton Fishing Kft. beadványa,
melyet részletesen ismertet, és bemutatja a látványterveket.
Az elvi hozzájárulás megtételére az alábbi határozati javaslatot javasolja elfogadásra:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Balaton
Fishing Kft. által benyújtott kérelem és látvány terv ismeretében a Balatonudvari 568, és
567/1. hrsz. szerinti területeken horgászati és rekreációs központ megvalósításához és kikötő
üzemeltetéséhez. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntésről
tájékozassa kérelmezőt. Határidő: azonnal, felelős: polgármester.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
73./2017. (V.18.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete elvi
hozzájárulását adja a Balaton Fishing Kft. által benyújtott kérelem és
látvány terv ismeretében a Balatonudvari 568, és 567/1. hrsz. szerinti
területeken horgászati és rekreációs központ megvalósításához és
kikötő üzemeltetéséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
döntésről tájékozassa kérelmezőt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
9.30 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

