
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 30. 

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  

Dr. Soós János 5. napirendi ponthoz 

 

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 egy napirenddel bővülne az ülés, a közbeszerzési 

terv megtárgyalásával, valamint a vegyes ügyek keretében kerülne szó további időközben 

beérkezett ügyekben szóbeli előterjesztésekre és tájékoztatókra. 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./ HÉSZ részmódosítási ügye – kemping terület.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Szolgálati lakások pályázati úton történő értékesítésének ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ 2017. évi közbeszerzési terv megtárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

5./ A volt kemping pályázati értékesítési ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 



 

6./ Aktuális pályázati ügyek megtárgyalása. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

7./ 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?  

 

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

jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

 

 

2./ HÉSZ részmódosítási ügye – kemping terület.  

 

Szabó László polgármester : röviden ismerteti, hogy megérkezett a kemping 

részmódosításával kapcsolatos tervezői záró véleményezési anyag. A korábbiak szerint 

megbeszélt módosítások találhatóak benne, kérdezi, van-e ezzel kapcsolatban kérdés.  

Kérdés nem lévén szavazásra tette fel az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

2016-2017-ben lefolytatott módosítása vonatkozásában, partnerségi egyeztetés során és a 

véleményezési szakaszban beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

1. a településrendezési eszközök módosításáról szóló 25/2016. (II.5.) sz. Kt határozatban 

szereplő hrsz. 725/1 tervezési területet kiegészíti az Önkormányzat településfejlesztési 

céljainak megfelelően a szomszédos 725/2 hrsz.-ú területtel. 

2.  megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a 

Partnerektől nem érkezett észrevétel, javaslat, így a partnerségi egyeztetést lezárja; 

3. a beérkezett véleményeket megismerte, a beérkezett kifogást nem emelő véleményeket, 

valamint a vélemények szerinti szükséges javításokat a mellékletnek megfelelően 

elfogadja; 

4. az Állami Főépítész beérkezett véleményét elfogadja, felkéri a Tervezőt a 

tervdokumentáció módosítására; 



5. a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság jóval a véleményezési határidő után 

beérkezett véleményét a mellékletben megfogalmazottaknak megfelelően nem fogadja 

el.  

6.  megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet alátámasztó 

munkarészeként a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés 

elkészítésére nem volt szükség, 

7. megállapítja, hogy a településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza 

lezárul; 

8.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett véleményekkel és a környezeti 

értékeléssel kapcsolatos döntés dokumentálásáról és közzétételéről, 

9. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre bocsájtandó 

tervdokumentációt; 

10. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban a végső véleményezési 

anyagot, az eljárás során beérkezett valamennyi véleményt és a véleményezési 

szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati 

példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az 

állami főépítész hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak; 

Felelős: Szabó László polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

3./ Szolgálati lakások pályázati úton történő értékesítésének ügye.  

 

Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az ügyvédnő bevonásával elkészült a pályázati 

kiírás, javasolja azt rövid határidővel április 7-ig kiírni a pályázatot, amennyiben a testület is 

egyet ért kéri az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Balatonudvari 725/14. hrsz-ú, „kivett, lakóház és udvar” művelési 

ágú, 1333 m2 alapterületű két egységes lakóingatlan értékesítését határozza 

el.  

A képviselő-testület a pályázati kiírás tervezetét megismerte, jóváhagyja és 

felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázati kiírás települési 

honlapon történő megjelentetésére.   

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester  

 

 

4./ 2017. évi közbeszerzési terv megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : a közbeszerzési terv jelen pillanatban nemleges jóváhagyására 

tesz javaslatot. Szeretné azonban megjegyezni, hogy amit a strandi fejlesztés időszerű lesz, a 

tervet majd módosítani kell, amennyiben az feltehetően a közbeszerzési értékhatárt eléri.  

 



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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.-43.§ -okban foglalt 

kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzat 2017. 

évben nem tervez közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó 

beruházást, beszerzést.  

A Képviselő-testület a 2017. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat 

tartalmazó tervezetet megismerte, az abban foglaltakat jóváhagyja. 

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, valamint amennyiben a terv módosítása évközben szükségessé 

teszi, a képviselő-testület tájékoztatására.   

 Határidő: 2017. március 31.  

 Felelős: polgármester  

 

 

5./ A volt kemping pályázati értékesítési ügye.  

 

Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán köszönti Dr. Soós János urat és mint 

külső tanácsadót felkéri a tájékoztatásra.  

 

Dr. Soós János: köszönti a Tisztelt Képviselőket. Átad a képviselők részére egy 

kezdeményezést, mely értelmében a fövenyesi strand melletti 710/16. hrsz-ú területből a 

tulajdonos 900 m2 nagyságú területet térítésmentesen fel kíván ajánlani az önkormányzat 

részére. A levél ismerteti a részleteket. Az átadás feltétele, hogy a strand területét növelje 

ezzel meg az önkormányzat és kerüljön a területre egy közösségi célokat szolgáló épület, 

melynek funkcióját az önkormányzat határozhatja meg. Az lenne a kérése, hogy az 

önkormányzat jogi képviselője fogalmazza meg az átadás részletkérdéseit. 

 

Szabó László polgármester: úgy gondolja, hogy a felajánlás a település érdekét szolgálja 

hosszú távon, mindenképpen célszerű azt a strand területéhez csatolni, ezzel is növelni a 

strand területét, a képviselők részére hozzájárulást javasol az ügyhöz.  

 

Dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző:  egy határozati javaslat megfogalmazása a következő 

lehetne:  Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 710/16. 

hrsz-ú területre vonatkozó magánkezdeményezést előzetesen támogatja. A részletek 

kidolgozása érdekében felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges egyeztetések 

lefolytatására és a képviselő-testület tájékoztatására. Határidő: folyamatos, Felelős: 

polgármester.  

 

Szabó László polgármester: szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

710/16. hrsz-ú területre vonatkozó magánkezdeményezést előzetesen 

támogatja. A részletek kidolgozása érdekében felhatalmazza Szabó László 

polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására és a képviselő-testület 

tájékoztatására.  

  Határidő: folyamatos  

  Felelős: polgármester  

 

Dr. Soós János: a volt kemping ügyében a jövő hétre várható az írásbeli anyag, addig is 

türelmet kér a Tisztelt Képviselőktől.  

 

Szabó László polgármester: köszöni a testület nevében is a tájékoztatást, a kemping 

ügyében nincs akadálya egy rendkívüli ülés tartásának amennyiben elkészül az anyag.  

 

 

6./ Aktuális pályázati ügyek megtárgyalása. 

 

Szabó László polgármester : javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti haladást. Az első az 

Árpád és Vasút utcák felújítása. Javasolja a három határozati javaslat elfogadását, kerüljön 

újra benyújtásra a tavaly elutasított pályázat.  

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád u.-Vasút utca 

járda és útburkolat felújítási pályázata kapcsán a TRI-VIA-PLAN Kft. ajánlatát 

elfogadja. Sikeres pályázat esetén a geodéziai felmérés díját 200 ezer Ft + áfa, a 

kiviteli terv készítésének költségét 390 e Ft + áfa összegben jóváhagyja a  2017. 

évi önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szerződés 

megkötésére és sikeres pályázat esetén a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: azonnal ill. folyamatos 

 Felelős: polgármester   

 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi 

XC. törvény 3. mellékelt II. 2. pontja szerinti c) alcélon az Önkormányzati 



feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra az alábbiak 

szerint:  

Pályázati cél: c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása feladaton: a 

Balatonudvari község Önkormányzat tulajdonában lévő Balatonudvari 442.  hrsz-

ú közút – természetben a Balatonudvari Árpád utca – és a 473. hrsz-ú közút – 

természetben a Vasút utca -  járda és útburkolat felújítása.   

Az Önkormányzat az adóerőképessége alapján 85%-os bruttó támogatás 

elnyerésére pályázik, a fejlesztés kapcsán az ÁFA nem igényelhető vissza.  

A pályázat szerinti költségek az alábbiak:  

A beruházás tervezett összköltsége: bruttó 17.443.069 Ft, melynek kapcsán a 

képviselő-testület bruttó 13.734.700 Ft támogatási összegre pályázik, és bruttó 

3.708.369 Ft önkormányzati önerő biztosítását vállalja az éves önkormányzati 

költségvetése terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételére és a pályázat határidőben 

történő benyújtására.  

  Határidő: a pályázat benyújtására: 2017.május 2.  

  Felelős: polgármester  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Árpád u. – Vasút 

utca járda és útburkolat felújítási pályázata kapcsán – sikeres pályázati 

megvalósítás esetén - a munkálatok műszaki ellenőri tevékenységének 

elvégzésére a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. (képviselője Ádám László 

ügyvezető) árajánlatát 150.000 Ft + áfa összegben a 2017. év önkormányzati 

költségvetés működési kiadásai terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: pályázat nyerés esetén azonnal, illetve folyamatos 

 Felelős: polgármester   

 

 

Szabó László polgármester : következő a Bethlen Gábor Alap által kiírt pályázat, mely 

kapcsán szintén javasolja a pályázat benyújtását és a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által a 367/2010 (XII.30.) 

Korm. rendelet alapján meghirdetett Bethlen Gábor Alap 2017. évi 

„Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére meghirdetett „Testvér-

települési programok és együttműködések” pályázatra.  



A pályázat célja Balatonudvari község és a szlovákiai Virt testvértelepülés közötti 

magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési 

programok és együttműködés megvalósítása.  

A pályázatban az önkormányzat bruttó 2.500 e Ft vissza nem térítendő támogatás 

elnyerésére pályázik és 500 ezer Ft önerőt biztosít a 2017. évi önkormányzati  

költségvetés kulturális kerete terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételére és a pályázat határidőben 

történő benyújtására.  

  Határidő: a pályázat benyújtására: 2017.március 31.  

  Felelős: polgármester  

 

Szabó László polgármester : az előterjesztésből látható, hogy jelenleg nincs döntés a 

gépbeszerzés és a sport park pályázat ügyében. Előkészítés alatt van a két strandot érintő 

pályázat kiírása, amint megjelenik rövid határidővel kell benyújtani a pályázatot. Itt a 

nehézséget a közbeszerzési  kötelezettség fogja okozni, ezért sajnos a szezon kezdésig csak 

nagyon kevés fejlesztés készülhet el a strandokon. Ebben a kérdésben még szükséges lesz 

beszélni a további részleteket illetően.  

Végezetül ismerteti, hogy kiírásra került egy EFOP pályázat, melynek keretében a kultúrházat 

lehetne belső felújítással korszerűbb állapotba hozni. A pályázat kicsit bonyolult, előzetesen 

pályázatíró ajánlat bekérésére is sor került. Április végéig kell benyújtani, ezért dönteni 

szükséges ennek a kérdésében. Jelenleg jogerős építési engedélye van az épületnek, a tervező 

asszony készített egy gyors változási rajzot a földszintet érintően, mivel a pályázat alá kell 

szabni a fejlesztést a cél érdekében.  

 

Tavasz László képviselő: javasolja, hogy induljanak a pályázaton, mert a kultúrház sajnos 

nagyon rossz állapotban van.  

 

A képviselő-testület egyhangúan felhatalmazta a polgármestert a szükséges előkészítő lépések 

megtételére és a testület további tájékoztatására a kultúrház pályázat ügyében.  

 

 

7./ Vegyes ügyek. 

 

a) Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés szerinti haladva, javasolja a Tihanyi 

iskola táborozási kérelméhez a hozzájárulást.  

 

Békefi Edina képviselő: 50 e Ft-ot javasol.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi 

Iskoláért Alapítvány részére 50.000 Ft támogatási összeget nyújt a 2017. 

évi önkormányzati költségvetés támogatási keretének terhére erdei iskolai 

táborozáshoz.  



A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és az összeg átutalására.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

b) Szabó László polgármester : a következő a gazdabolt bérlőjének kérelme, melynek 

kapcsán javasolja a határozati  javaslat elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gazdabolt 

bérleti szerződése kapcsán vállalkozási forma megváltozása miatt a bérlő 

tekintetében történő névváltozáshoz hozzájárul. A bérlő Kiss István egyéni 

vállalkozó (68103419-2-39).  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti 

szerződés módosítására és a szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

c) Szabó László polgármester : a DRV Zrt. kérelme kapcsán szintén javasolja a határozati  

javaslat elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 22-

15565-1-001-01-13 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_232 Balatonudvari 

szennyvízelvezető mű ellátásért felelőse, a viziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. Törvény 11.§ szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a gördülő fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.     

Határidő: azonnal  

 Felelős: Szabó László polgármester   

 

d) Szabó László polgármester : szintén a DRV Zrt. kérelme az eszközhasználati díj terhére 

történő gördülő tervezés szerinti idei évet illető fejlesztések megrendelése a melléklet szerint. 

A fejlesztések nagyon indokoltak, a költségek ugyan magasak, de az eszközhasználati díjból 

kerülne rendezésre. Javasolja a fejlesztések megrendelését.   

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017-2031. 

évi gördülő fejlesztési tervben szerepeltetetteknek megfelelően 2017. évi 

megvalósítással megrendeli az alábbi fejlesztéseket:  

1. Madách Imre utcai NA 200-as KG PVC szennyvíz gerincvezeték 

rekonstrukciója.  

2. 3 db szennyvízakna felújítása Madác I. u.  

3. 1 db szivattyú javítás Flygt MP 3085 HT 252 U-jelű átemelőnél. 

A képviselő-testület a DRV Zrt. kimutatása szerinti becsült költségeket 

4.500 e Ft + áfa összegben jóváhagyja az eszközhasználati díj terhére, 

kifizetését a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: megrendelésre azonnal egyebekben folyamatos   

 Felelős: Szabó László polgármester   

 

e) Szabó László polgármester : Kuruczné felvétele kapcsán javasolja az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását.    

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kurucz Józsefné 

(8242 Balatonudvari, Kerkápoly u. 13.) szám alatti lakos 2017. március 1-

2017. augusztus 9-ig terjedő határozott időtartamú fizikai állományban 

történő foglalkoztatásához hozzájárul.  

bérezés Mt. szerinti minimálbér, napi 8 óra munkaidő, parkgondozói 

feladatkör.   

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: azonnal 

 Felelős: Szabó László polgármester   

 

f) Szabó László polgármester : Nagy Attila kérelmét is olvashatták a Tisztelt Képviselők, 

Javasolja a határozati javaslat elfogadását és a kaució kapcsán egy szerződés tervezet 

előkészítését.    

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vén Kalóz 

büfé bérleti szerződése kapcsán vállalkozási forma megváltozása miatt a 

bérlő tekintetében történő névváltozáshoz hozzájárul. A bérlő Kalóz 

Strandbisztró Kft. székhelye: 3135 Szécsényfelfalu, Kossuth út 29. 

képviselője: Nagy Attila ügyvezető. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti 

szerződés módosítására, valamint az építés biztosítására az 1MFt kaució 

szerződéses dokumentálására.    

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 

g) Szabó László polgármester : a nyári rendezvények kapcsán felkéri a művelődésszervező 

hölgyet tájékoztassa  a képviselőket.  

 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: röviden ismerteti az anyósfesztivál 

részleteit a testület előtt. Ami jelenleg gyors döntést igényel, az a Magna Cum Laude koncert 

megbízási szerződésének visszaküldése, kéri, hogy ebben döntsön a testület.  

 

Szabó László polgármester : javasolja a 2.5 MFt + áfa költség biztosítását a testületnek.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magna Cum 

Laude Koncert 2017. augusztus 12-i megszervezése kapcsán a rendezvény 

költségét 2.5 MFt + áfa összegben a 2017. évi önkormányzati 

költségvetésében biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére, valamint felkéri a művelődésszervezőt a szükséges 

lebonyolítás koordinálására.    

Határidő: szerződéskötésre azonnal egyebekben folyamatos 

 Felelős: polgármester   

 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: az előzetesen megbeszélteknek megfelelően 

javasolja, hogy a színpad fedés bérléséről is döntés szülessen.  

 

Szabó László polgármester : javasolja a bérlésről a határozat meghozatalát.   

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47./2017. (III.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kis színpad 

fedésére 2017. június 17. – szept. 3. között 240 e Ft + áfa összeget, illetve 

az augusztus 12-i rendezvényre a nagy színpad fedésére a szükséges 

színpad fedés bérlési költségét 350 e Ft + áfa összegben a 2017. évi 

önkormányzati költségvetés terhére jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére, valamint felkéri a művelődésszervezőt a szükséges 

lebonyolítás koordinálására.    

Határidő: azonnal illetve folyamatos 

 Felelős: polgármester   

 

 

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

11.50 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    

   


