
 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember  

28. napján du 14.00 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 igazoltan távol 

 

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 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Békefi Edina képviselő igazoltan 

távol. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy egy napirendi 

ponttal kiegészülne az ülés napirendje, a Balatonudvari 710/16. hrsz-ú ingatlan ügyével. Majd 

kérte a Tisztelt Képviselőket a napirend jóváhagyására.  

 

A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 

szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.     

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ A helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Tájékoztatás a Balaton Törvény módosításáról és a Települési Arculati Kézikönyv 

készítésének és a rendezési terv átfogó módosításának folyamatáról. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ HÉSZ részmódosítás Balatonudvari 710/16. hrsz-ú ingatlan ügye vonatkozásában. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

5./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  



 

Napirend a zárt ülésre:  

1./ Szociális támogatási kérelem 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 4 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

 

 

2./ A helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotása.  

 

Szabó László polgármester : átadja a szót az aljegyző asszonynak.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden ismerteti az írásbeli előterjesztésben foglaltakat. 

 

Szabó László polgármester: köszöni a tájékoztatást, majd szavazásra tette fel az előterjesztés 

szerinti rendelet megalkotását.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag az 

alábbi rendeletét alkotta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7./2017.(X.13.) önkormányzati rendelete 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról  

 

Az aláírt rendelet a hatásvizsgálattal és az indoklással együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.  

 

 

3./ Tájékoztatás a Balaton Törvény módosításáról és a Települési Arculati Kézikönyv 

készítésének és a rendezési terv átfogó módosításának folyamatáról. 

 

Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztésben tájékoztatásra került sor, mely a  

rendezési terv átfogó módosításának és a Települési Arculati Kézikönyv készítési 

folyamatának helyzetét mutatja be. Ezen túlmenően a Balaton Törvény módosítási 

folyamatában a tervező urak bevonásával elkészített és továbbított önkormányzati 

véleményezési anyag is kiküldésre került tájékoztatásul a Tisztelt Képviselők részére. A 

Balaton Törvény módosítási folyamata kapcsán elmondja, hogy az önkormányzatok részére 

megküldött anyag rendkívüli módon nehezen kezelhető szakmai anyag. A rendezési terv 

készítő tervező kollégákkal az anyag egyeztetésre került. Ennek eredményeképpen a tervezők 

által javasolt módosítási javaslatok megtételre kerültek az önkormányzati illetve települési 

érdekek biztosítása végett. A jelenlegi rendezési tervben szereplő, egyes területeket érintő pl. 



golfpálya vagy dongó mező, C1-es szőlőkataszter paraméterek helyben hagyását illetve 

megfelelő mértékű módosítását is tartalmazza az anyag. Bízik benne, hogy a törvény 

módosítása során a jelzett önkormányzati vélemények figyelembe vételre kerülnek, azonban 

ennek eredménye nem látható előre. A tervek szerint jövő év elején kívánják elfogadni az új 

jogszabályt.  

 

Az előterjesztés mellékleteként olvasható a Dongó-mező képviselőinek levele, melyre a 

tervező urakkal együtt egy válaszlevél készült el. Ismerteti ennek részleteit és javasolja a 

válaszlevél elküldésére a felhatalmazást.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

101./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

Kövesdombi Üdülőépítők Egyesülete 2017. szept. 4-i kérelmét megismerte, az 

abban foglaltak támogatását meghatározó feltételekről szóló válaszlevél 

elküldésére hatalmazza fel Szabó László polgármestert.  

   Határidő: a válaszlevél elküldésére azonnal  

   Felelős: polgármester  

 

Szabó László polgármester: a Települési Arculati Kézikönyv és a rendezési terv átfogó 

módosítása kapcsán ismerteti, hogy a települési főépítész alkalmazása sajnos elengedhetetlen 

a feladat végrehajtásához. Időközben a Balaton Törvény módosítása kapcsán egyeztetett 

Németh Ferenc úrral és árajánlatot kért tőle a nevezett feladatok elvégzésére. Az árajánlat 

értelmében havi 20 ezer Ft átalány összegért, valamint külön feladattal történő megbízás 

esetén 5000 Ft-os óradíj ellenében tudná elvállalni a feladatot. Javasolja a megbízását a két 

feladat elvégzésére 2018. december 31-ig.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

102./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete települési főépítészi 

feladatok ellátására – TAK és településképi rendelet koordinálása, rendezési 

terv átfogó felülvizsgálatában való részvétel – megbízási szerződés megkötését 

határozza el a PLANTEUS Kft-vel l(8273 Monoszló, Fő u. 23.). A feladatokat 

Németh Ferenc okl. építészmérnök látja el, a megbízási díj a vonatkozó 

árajánlat alapján kerül biztosításra a 2017. és 2018. évi önkormányzati 

költségvetések működési kiadásai terhére.  

Megbízás időtartama: 2017. október 1. - 2018. december 31.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

   Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

   Felelős: polgármester  

 



 

4./ HÉSZ részmódosítás Balatonudvari 710/16. hrsz-ú ingatlan ügye 

vonatkozásában. 

 

Szabó László polgármester : a 710/16. hrsz-ú ingatlan kapcsán az érintett tulajdonosokkal a 

nyár folyamán több egyeztetés is történt, a továbbhaladást az egyik tulajdonos sajnálatos 

halála megnehezítette. Jelenleg azt sikerült elérni, ho 

gy a felek közötti előszerződést megteremtő dokumentáció aláírása megtörténhet. Ismerteti a 

szerződéses részelteket, majd javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti két határozati javaslat 

elfogadását a képviselőknek.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

103./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 86./2017. (VI.28.) 

számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

A határozat 5. pontja szerint az érintett lakosság megnevezés a Balatonudvari 

710/16. hrsz-ú és a 720/6. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait jelenti. A határozat 

egyebeknek nem változik.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további 

szükséges intézkedések megtételére.  

   Határidő: folyamatos  

   Felelős: polgármester  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Balatonudvari 720/6. hrsz-ú (fövenyesi) strand vonatkozásában a kizárólagos 

strandfürdő funkció, a strand területének növelése érdekében az alábbi döntést 

hozza:  

 

A képviselő-testület a Balatonudvari 710/16. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a 

Sindler Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Sindler Orsolya ügyvédnő által 

elkészített ingatlan adásvételi és ajándékozási előszerződés, valamint 

együttműködési megállapodás dokumentumot megismerte.  

A képviselő-testület a dokumentumban megjelölt, Balatonudvari község 

Önkormányzatát érintő feltételeket megismerte, azok teljesítését, a szükséges 

jogcselekmények és jognyilatkozatok megtételét vállalja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az ingatlan 

adásvételi és ajándékozási előszerződés, valamint együttműködési megállapodás 

dokumentum aláírására, valamint a további szükséges intézkedések megtételére.  

   Határidő: dokumentum aláírásra azonnal, egyebekben folyamatos 

   Felelős: polgármester  

 

 

 



5./ Vegyes ügyek. 

 

a) Szabó László polgármester : a DRV Zrt. megküldte a következő 2018-2032-es ciklusra 

szóló gördülő fejlesztési és beruházási ütemtervét, mely az előterjesztés mellékleteként 

olvasható volt. Javasolja elfogadni a tervet azzal a kiegészítéssel, hogy a 2018. évi 

fejlesztéseket illetően további egyeztetésre kerüljön sor, mivel a hiányzó csatorna szakaszok 

megépítéséről van szó, így végleges pontosításra lesz még szükség.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

105./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete mint a 22-15565-1-001-

01-13 MEKH kóddal rendelkező DRV _S_232 kódszánú, Balatonudvari 

szennyvízelvezető mű megnevezésű viziközmű Ellátásért Felelőse a viziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. §. szerint a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. által 2018-2032 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 

Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre 

vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a meghatalmazás 

és a szükséges dokumentációk aláírására és benyújtására, továbbá a 2018. évi 

munkálatok megrendelése kapcsán a pontos részletek egyeztetésének elvégzésére 

a DRV Zrt-vel.  

Határidő: határozat megküldésére azonnal, egyebekben folyamatos 

                        Felelős: polgármester   

 

b) Szabó László polgármester : a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata kapcsán 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.   

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013-2018. ciklusra 

szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályos Intézkedési Tervét áttekintette,  

a jelenlegi önkormányzati tervek tükrében azt nem kívánja módosítani.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges  

intézkedések megtételére.   

Felelős: polgármester   

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 



c) Szabó László polgármester : a Bursa Hungarica Öszötöndíj pályázat kapcsán szintén 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.   

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási 

szándékát fejezi ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

csatlakozási nyilatkozat megküldésére.    

 Határidő: 2017. október 2.  

                              Felelős: polgármester 

 

d) Szabó László polgármester : a kötelező felvételt biztosító iskolai körzetek megállapítása 

kapcsán szintén javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.   

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi Határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott kötelező 

felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének meghatározásához, a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésben  meghatározott 

feladatkörében eljárva véleményt nyilvánít a Balatonfüredi járás területén 

Balatonudvari település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező 

felvételt biztosító iskoláról: 

Javasolja a 037002 Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Nádor u. 

17., valamint a 037003 Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola 8230 

Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 2. intézmények meghatározását, az előterjesztett 

Kormányhivatali tervezetnek megfelelően. 

A véleménynyilvánítás során az önkormányzat figyelemmel volt a településen  

hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermeklétszámra a következő szerint: 

Intézmény neve, címe Településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolába 

járó tanköteles korú tanulók 

létszáma Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetűek 

létszáma 

037073 Bencés Apátság 

Illyés Gyula Általános és 

Zeneiskola 8237 Tihany, 

10 0 



Csokonai u. 73. 

037003 Eötvös Lóránd 

Általános Iskola 8230 

Balatonfüred, Noszlopy 

Gáspár u. 2. 

4 0 

Radnóti Miklós Általános 

Iskola 8230 Balatonfüred, 

Nádor u. 17. 

 

Kozmutza Flóra Általános 

Iskola és Speciális 

Szakképző 8200 

Veszprém, Tüzér u. 44. 

3 

 

 

1 

0 

 

 

0 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjét értesítse. 

 Határidő: 2017. november 30.  

 Felelős: polgármester 

 

e) Szabó László polgármester : az Interim Kft. kérelme kapcsán a földhasználati szerződés 

jogutódlása érdekében javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását.   

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dr. 

Tamaga Ferenc, Tamaga Zsuzsanna és az Interim Kft. közötti 

Balatonudvari Kagyló büfé ingatlan adásvétel kapcsán a földhasználati 

jog átruházásának megerősítése érdekében jogutódlásról és 

szerződésátruházásról szóló megállapodás aláírására hatalmazza fel 

Szabó László polgármestert.  

 Határidő: azonnal  

                              Felelős: polgármester 

 

f) Szabó László polgármester : Marton János volt képviselő halála kapcsán javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy nyilvánítsa saját halottjává az elhunytat, az írásbeli előterjesztés 

szerinti határozati javaslat elfogadásával.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhunyt 

Marton János Balatonudvari lakost, volt önkormányzati képviselőt a 

településért végzett áldozatos önkormányzati munkájának 



elismeréseképpen Balatonudvari község Önkormányzata saját 

halottjának nyilvánítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

temetési költségek (bruttó 430.022 Ft összegű) kifizetésére az 

önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére.    

 Határidő: azonnal  

                              Felelős: polgármester 

 

g) Szabó László polgármester : a fövenyesi strand előtti tűzcsap megtervezéséről javasolja a 

szükséges döntés meghozatalát az írásbeli előterjesztésnek megfelelően.   

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi 

strandon 1 db NA 100 földfeletti tűzcsap és vízvezeték bővítés tervezését 

határozza el.  

A TRI-VIA-PLAN Kft. (8200 Veszprém, Veszprémvölgyi u 41., tervező: 

Fehérné Gremanová Helena) árajánlatát jóváhagyja.  

Az engedélyezési tervek tervezési költségét nettó 220 e Ft + áfa összegben a 

2017. évi önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a tervezői 

szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére, a 

teljesítés szerződés szerinti kifizetésére.  

Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester   

 

h) Szabó László polgármester : a Balatonfüredre járó általános iskolások helyi járat bérlet 

ügyében az idén is javasolja a szokásos határozat meghozatalát.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonfüredre járó általános iskolások ( 3 fő) részére történő helyi járatos 

bérlet megtérítését határozza el a 2017. évi önkormányzati költségvetés 

szociális kiadásai terhére. A bérletek árának kifizetése utólag történik a 

szülők részére a bérletek benyújtásával egyidejűleg.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

kifizetésre és a szükséges intézkedések megtételére.     

Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester   

 



h) Szabó László polgármester : a 100 e Ft feletti számlák kapcsán javasolja az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 

alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetéseket:  

OBI Kft – sörpadok rendezvényhez : 2017.08.04. 173.940 Ft. 

ÉNYKK Zrt. – gázolaj számlák: 2017.08.01. 114.884 Ft és 

2017.06.06.111928 Ft. 

Bradimpex Kft. – ponty rendezvényhez: 2017.09.01 202.363 Ft. 

Rockszínház társulás – fellépés rendezvényen 2017.08.19 150.000 Ft.  

Ark Technik – alkatrészek vegyes gépekhez: 2017.06.21. 100.424 Ft  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

i) Szabó László polgármester : a nyári szezon végeztével szeretné elmondani, hogy nagyon 

jó szezont sikerült zárt. Annak ellenére, hogy a strandi fejlesztések most kezdődnek még csak 

el, mindkét strand rekord bevétellel zárt. A szezon kisebb zökkenőkkel, de sikeresen 

befejeződött, a rendezvények is a kiszámíthatatlan időjárás ellenére sikeresen lezajlottak. 

Ősszel szokott dönteni a testület a jutalmazások kérdésében. Ennek kapcsán szeretné javasolni 

valamennyi kinti és benti dolgozónak az egy havi jutalmat. A szokásoktól eltérően azonban 

további egy havi jutalmat szeretne javasolni Békei Idának a szép virágosításért, Jánosi 

Attilának a munkálatok irányításáért és a művelődésszervező hölgynek a kiemelkedő 

munkájáért. A fizikai dolgozók szépen ellátták a feladatokat, a köztisztviselők 

vonatkozásában szintén úgy gondolja, hogy megérdemlik a jutalmat. Az idei évi feladatok 

nagyon sokrétűek voltak. A pályázatok előkészítése, benyújtása jelentős többletterhet 

jelentett, az aljegyző asszonynak három havi jutalmat szeretne javasolni.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
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Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 

önkormányzati költségvetés terhére egy havi bérnek megfelelő összegű jutalom 

kifizetését határozza el az állandó fizikai állományú önkormányzati dolgozók 

részére, valamint a határozott idejű munkaszerződéses önkormányzati dolgozók 

részére, az alábbi eltéréssel: két havi jutalomban részesül Békefi Ida, Jánosi Attila 

falugazda és Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező.  

A képviselő-testület azzal a javaslattal fordul Németh Tünde jegyző felé, hogy az 

Balatonudvari kirendeltségi köztisztviselők részére egy havi bérnek megfelelő 

összegű jutalmat biztosítson a jogszabályi előírások figyelembe vételével, 2017. 



évi munkájuk elismeréseképpen, dr. Panyi Szilvia aljegyző részére három havi 

jutalom kifizetését javasolja. A köztisztviselői jutalom nyújtásához a szükséges 

pénzügyi fedezetet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére a képviselő-

testület a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és Németh Tünde 

jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: 2017. október 30.  

  Felelős: polgármester és jegyző (aljegyző) 

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: szeretné javasolni a Tisztelt Képviselőknek, hogy Szabó 

László polgármester úr jutalmazása kérdésében is döntsenek. Legalább három havi jutalom 

nyújtása az eddigi feladatok kiemelkedő ellátása okán véleménye szerint biztosítható.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal Szabó László polgármester 

tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

115./2017. (IX.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  SzabóLászló 

polgármester részére három havi bérének megfelelő összegű jutalom  

kifizetéséhez járul hozzá a polgármester éves munkájának elismeréseképpen.  

A képviselő-testület a kifizetést a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére 

biztosítja és felhatalmazza az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.   

  Határidő: 2017. október 30.  

  Felelős: aljegyző  

  

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

15.20 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    

   


