
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017 január 26. 

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 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./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulóban.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./  Önkormányzati gépbeszerzés pályázat ügye.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ 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./ Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulóban.   

 

Szabó László polgármester : köszönti a pénzügyi kolléganőket, ismerteti, hogy egy részletes 

anyag került kiküldésre a költségvetési tervezés kapcsán.  

Rögtön azzal kezdené, hogy az önkormányzat állami támogatása az idei évben 26 millió 

forint. Egymillió forinttal kevesebb, mint tavaly, mivel az idegenforgalmi adó 

önkormányzatokat megillető részét ismét csökkentették központilag. A költségvetési fő 

számok az előző évi adatok alapján kerültek tervezésre, úgymind pl. az adóbevételek, az 

átadott pénzeszközök. Ezen a területen jelentős változás nem várható. A beruházások 

tekintetében a felsorolt tervek, pl. a strandi lépcsők, a hiányzós csatorna szakaszok 

megtervezése stb. lehetőségek jelenleg, amennyiben sikerül rá forrást teremteni, akkor 

megvalósíthatóak lesznek. Betervezésre került az önkormányzati telekalakítás költsége is 20 

millió forinttal, melyhez azonban fejlesztési hitelre van szükség jelen tervezet szerint.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a rendezési terv átfogó felülvizsgálata kapcsán röviden 

elmondja, hogy a tervezett összeg a 6.5 millió forintos adósságkonszolidációs támogatási 

összegből kerül rendezésre. Azonban az új jogszabályok által előírt települési arculati 

kézikönyv és az új településképi rendelet, melyek elkészítéséhez települési főépítészt kell 

foglalkoztatni – az ezekkel kapcsolatos költségekkel a tervezet jelenleg nem számol. Ez pedig 

várhatóan többletköltséget fog jelenteni.  

 

Szabó László polgármester: a mai nap a főszámokat célszerű átbeszélni, annak érdekében, 

hogy a pénzügyi kollégák ténylegesen el tudják készíteni a rendelet-tervezetet. Ami jelentős 

változást hoz az idén is, az a bérek kérdése. A minimál bér emelkedése két fizikai dolgozót 

érint. Több variáció kiszámolására került sor, melyeket részletesen ismertet. Van olyan 

lehetőség, hogy csak azok kapjanak emelést a fizikai állományú dolgozók közül, akiket 

ténylegesen érint a minimál bér emelkedése, illetve van olyan lehetőség is, hogy egységesen 

kerüljön sor emelésre bizonyos összegekkel.   

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a bérek kapcsán a cafetéria kérdéséről is dönteni 

szükséges. Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a köztisztviselői cafetéria keret összege lett 

alkalmazva a fizikai dolgozókra is. Azonban az évek alatt ez a cafetéria rendszer mindig 

változott, most is jelentősen átalakult. Jelenleg a kedvezményes adózású elem a készpénz 

marad, mely 8333 Ft összeget jelentene havonta. Emellett a Szép Kártya maradt még 

kedvezményes adózású, de az Erzsébet Utalvány már nem, így annak nyújtása magas 

adóterhet jelent, így már nem kedvező. Ezt is érdemes átgondolnia a testületnek.  

 

Szabó László polgármester: úgy gondolja, hogy a fizikai dolgozók esetében cafetéria 

elemként a készpénz kerüljön csak nyújtásra, és egyébként a bérnövekedés kompenzálja az 

efölött kieső korábbi juttatást. A garantált bérminimumon lévő dolgozó bérére is ez 

vonatkozzon véleménye szerint. A nyári dolgozók kapcsán egy kicsit a minimálbér fölötti 



összeggel terveztek, nem látható még ennek kimenetele, illetve az animátorok költsége 

jelenleg nem szerepel a tervezetben.  

A köztisztviselők bérének esetében a tavalyi évi kerettel számol a tervezet. Ehhez még 500 

ezer forint többletet kérne a testülettől, mivel így, illetve a járulék csökkenés, illetve a létszám 

csökkenés miatti bérmegtakarítást lehetne egyes esetekben bérnövelésre fordítani.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: javasolja, hogy a béremelést kapcsán a 16.500 forintos bruttó 

bérnövekedés kerüljön elfogadásra, és a cafetéria legyen a kedvezményes készpénz összege.  

 

Tavasz László képviselő: úgy gondolja, ez az emelés jelentős az elmúlt évekhez képest.  

 

Szabó László polgármester: kérdezi, hogy ezzel a javaslattal egyet ért-e mindenki? A 

határozati javaslat tehát a következő lenne: Balatonudvari Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete az önkormányzati fizikai dolgozók és a művelődésszervező béremelését 2017. január 

1. napjára visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: A 2016. évi 

bértáblához képest 16.500 Ft bruttó bér / hó/ fő emelkedést határoz el. Az önkormányzati 

dolgozók cafetéria juttatását 8.333 Ft kedvezményes adózású készpénz juttatás összegben 

állapítja meg havonta.  A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

költségvetési tervezés kapcsán a szükséges intézkedések megtételére, a költségvetés 

elfogadását követően pedig a visszamenőleges hatályú kifizetésre. Határidő: azonnal Felelős: 

Szabó László polgármester 

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: személyes érintettsége okán tartózkodni szeretne a szavazás 

során.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselői tartózkodással a képviselő-testület egyhangúan egyet 

értve, 1 képviselő tartózkodása mellett 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 

fizikai dolgozók és a művelődésszervező béremelését 2017. január 1. napjára 

visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:  

A 2016. évi bértáblához képest 16.500 Ft bruttó bér / hó/ fő emelkedést határoz 

el. Az önkormányzati dolgozók cafetéria juttatását 8.333 Ft kedvezményes 

adózású készpénz juttatás összegben állapítja meg havonta.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a költségvetési 

tervezés kapcsán a szükséges intézkedések megtételére, a költségvetés 

elfogadását  

követően pedig a visszamenőleges hatályú kifizetésre.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Szabó László polgármester 

 

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a bérek kapcsán külön előterjesztés készült a 

polgármesteri és alpolgármesteri bér vonatkozásában, kéri, hogy döntsön erről is a testület az 

előterjesztésben foglaltak ismeretében.   

 

 

 



 

Szabó László polgármester: az illetménye megállapítása során tartózkodni szeretne a 

szavazás során. Kéri a testületet az előterjesztés szerinti határozat jóváhagyására.  

 

Az elhangzottak alapján a polgármesteri tartózkodással a képviselő-testület egyhangúan egyet 

értve, 1 fő tartózkodása mellett 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó László 

főállású polgármester illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 71.§ (4) és (6) bekezdésében foglaltak alapján az 

alábbiak szerint állapítja meg 2017. január 1. napjától:  

Az illetmény havi összege: bruttó 299.200 Ft, valamint bruttó 44.900 Ft 

költségtérítés. 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az aljegyzőt a polgármester 

illetményével kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

  Határidő: folyamatos 

  Felelős: jegyző, aljegyző  

 

 

Rolkó Gábor alpolgármester: úgy kíván nyilatkozni, hogy a társadalmi megbízású 

polgármester tiszteletdíjának 70%-át kéri állapítsa meg részére a testület. Szintén tartózkodni 

szeretne a szavazás során.  

 

Az elhangzottak alapján az alpolgármesteri tartózkodással a képviselő-testület egyhangúan 

egyet értve, 1 fő tartózkodása mellett 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 80.§ 

(2) bekezdésében foglaltak szerint Rolkó Gábor társadalmi megbízatású  

alpolgármester tiszteletdíját az alábbiak szerint állapítja meg 2017. január 1-

jével:  

Tiszteletdíja: a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-a, 

azaz 104.700 Ft bruttó összeg havonta.   

Költségtérítése a tiszteletdíj 15%-a, azaz 15.700 Ft bruttó összeg havonta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt az 

alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester és aljegyző  

 

 

Szabó László polgármester: a napirend zárásaként jelzi, hogy február 15-ig sor kerül a 

rendelet-tervezet benyújtására. A konkrét időpont egyeztetésre kerül a képviselőkkel.  

 

 

 



3./  Önkormányzati gépbeszerzés pályázat ügye.   

 

Szabó László polgármester : ismerteti az ajánlat szerint átgondolt gép paramétereit. Ez a 

KUBOTA traktor igen drága, azonban a megtekintett lehetőségek közül ez az, ami 

használható arra a feladatra, amire az önkormányzatnál szükség van. A kiírt pályázat sem 

igazán jó több szempontból, azonban célszerű megpróbálni. Sikeres pályázat esetén a VTZ 

traktort el lehetne adni, annak az árából az önrészbe lehetne forrást átcsoportosítani.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: véleménye szerint a megjelölt gép alkalmas egyedül a külterületi 

utak karbantartására, a másik megnézett kínai gép teljesítménye nem bírja el a feladatot.  

 

Szabó László polgármester : amennyiben a képviselők is egyet értenek, javasolja az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslatok elfogadását.  

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan egyet értve az 

alábbi határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  

számú vidékfejlesztési pályázati felhívás alapján a „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése”  „ Önkormányzati gépbeszerzés” 

megnevezéssel támogatási kérelmet nyújt be.  

A fejlesztés helyszíne: 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. (370.hrsz.)  

A képviselő-testület a fejlesztést a külterületi helyi közutak állapotjavításához és 

folyamatos karbantartásához szükségesnek tartja.  

A szükséges 10.868.640-Ft összegű saját forrást az önkormányzat a 2017. évi 

önkormányzati költségvetése terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a támogatási 

kérelem benyújtásához szükséges intézkedések megtételére és a pályázat 

határidőben történő benyújtására.  

  Felelős: polgármester 

  Határidő: 2017.02.06. 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16  

számú vidékfejlesztési pályázati felhívás alapján a „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése „ Önkormányzati gépbeszerzés” pályázat 

elkészítésével megbízza Henn Zsolt vállalkozót.  

A pályázatírás költsége 100.000 Ft +2% sikerdíj. Az összegeket a 2017. évi 

önkormányzati költségvetése terhére biztosítja a képviselő-testület.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére, a pályázat 

határidőben történő benyújtására.  

  Felelős: polgármester 

  Határidő: 2017.02.06. 



4./ Vegyes ügyek. 

 

a) Szabó László polgármester : javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti sorrendben 

haladni. Először az idei évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását kéri a testülettől.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét az alábbiak 

szerint hagyja jóvá:  

- A házipénztár forgalmának tételes ellenőrzése – 2016. évi  

- Dokumentumok és nyilvántartások szúrópróbaszerű vizsgálata. 

Folyamatok és rendszer működésének vizsgálata. Pénzügyi és 

szabályszerűségi ellenőrzés 2017. dec. 31-ig.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: határozatról tájékoztatás azonnal, egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester   

 

b) Szabó László polgármester : a következő a földhordás a strandra. Az előzetesen 

egyeztetetteknek megfelelően a munkálatok megtörténtek. Van arról szó, hogy még további 

10 autó földhordásra lenne még szükség. Amennyiben egyetért a testület, az előterjesztés 

szerinti határozati  javaslatot ezzel ki kellene egészíteni.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

strand földhordási munkálatainak költségét bruttó 1.029.098 Ft összegben 

hagyja jóvá a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére.  

A polgármester által megtett intézkedéseket és a vállalkozói szerződés 

megkötését a képviselő-testület utólagosan jóváhagyja.  

A képviselő-testület további 10 gépkocsi földhordás megszervezésére 

hatalmazza fel Szabó László polgármestert a 2017. évi önkormányzati 

költségvetés terhére.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester   

 

 

 

 

 

 



c) Szabó László polgármester : Dávid Lajos rendőr bérleti szerződése 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 

8./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a tulajdonát képező 

fövenyesi szolgálati lakás ingatlan 94 m2 alapterületű lakását 2017. január 1. 

napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra bérbe adja 

Dávid Lajos (8242 Balatonudvari, Strand u. 1.) rendőr részére. A bérleti 

szerződésben bérlő részére elővásárlási jogot biztosít. Bérleti díj a vonatkozó 

önkormányzati rendelet alapján fizetendő.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

  Felelős: polgármester 

 

 

d) Szabó László polgármester : véleménye szerint a gyermekjóga foglalkozásokat 

támogassa a testület.   

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  gyermekjóga 

foglalkozások tartását támogatja Meilinger Veronika ajánlatában foglaltak 

szerint a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

  Határidő: folyamatos 

  Felelős: polgármester 

 

e) Szabó László polgármester : a likvidhitel megkérelmezése minden évben gyakorlat, 

javasolja a határozati javaslat elfogadását az idei évre is.    

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

 

1. Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete átmeneti likviditás biztosítása 

céljából 15.000.000 Ft összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre 

vonatkozó kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től 2017. szeptember 30. lejáratig, majd 

2017. október 1-től 2017. december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által 

meghatározott összegben, azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2017. 

december havi nettó finanszírozás, a december havi iparűzési adófeltöltés és a Start 

munkaprogram keretében decemberben beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre 

vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2017. augusztus 31-ig 

benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2017. december havi nettó finanszírozás 

összegére, a december havi iparűzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram keretében 

decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását. 

 

2. Balatonudvari Község Önkormányzat  kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 

költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 

fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 

3. Balatonudvari Község Önkormányzat a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános 

működésének és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból, 

helyi adóból és a Start munkaprogram december havi bértámogatásából származó 

bevételeit. Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi 

intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra 

kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb 

számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek 

összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből 

eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

 

4. Balatonudvari Község Önkormányzat visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé 

váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 

úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a 

Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló 

alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint 

megillető rész erejéig) és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás 

fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési 

Számlájára átvezesse. 

 

5. Balatonudvari Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza Szabó 

László polgármestert, hogy az első pont szerinti feltételekkel történő hitelfelvétel 

ügyében eljárjon, és a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, 

felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

Határidő: szerződéskötésre 2017. február 20.,egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester és jegyző 

 

 

 

 

 



f) Szabó László polgármester : a köznevelési intézmények körzeti határa 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 

11./2017. (I.26.) 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. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva véleményt 

nyilvánít a Balatonfüredi járás területén Balatonudvari település teljes 

közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító iskolákról: 

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, egyet értve az előterjesztett megyeszékhely szerinti járási 

hivatal tervezettel. 

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a határozat 

 2017. február 15-ig történő továbbítására a Veszprém Megyei   

 Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala részére.  

 Határidő. 2017. február 15.  

 Felelős: polgármester  

 

 

g) Szabó László polgármester : a Balatoni Futár támogatását is javasolja az előző évi 

összegnek megfelelően.     

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Futár 

régiós havilap részére 20.000 Ft támogatási összeget nyújt a 2017. évi 

önkormányzati költségvetés támogatási keretének terhére.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és az összeg átutalására.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

 



h) Szabó László polgármester : az idei évi szúnyoggyérítés költségének jóváhagyását is kéri 

a testülettől.     

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi 

szúnyoggyérítés költségét 423 ezer forint bruttó összegben a 2017. év 

önkormányzati költségvetésében biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

megállapodás megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: megállapodás visszaküldésére azonnal,  

egyebekben folyamatos 

 Felelős: polgármester   

 

i)Szabó László polgármester : az idei évi települési programtervezet megküldésre került. 

Kéri az ezzel kapcsolatos véleményeket. Köszönti a művelődésszervező hölgyet.  

 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: az összeállított program lista egy tervezet, 

lehet rajta változtatni.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: javasolja, hogy a szezonnyitó június 17-én legyen. Nem jó, ha 

sok program van egy napon, illetve ha több hétvége esetleg kimarad.  

 

Szabó László polgármester: a standok nyitása kapcsán javasolja a június 2-át mindkét strand 

esetében.   

 

Rolkó Gábor alpolgármester: strandzárásra az augusztus 27-ét javasolja.  

 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: a strandi nagyszínpad kapcsán javasolja, 

hogy gondolkodjon el a testület annak minősítésén, illetve, ha nem lesz minősített színpad, 

akkor esetleg aktuális programokra egy színpad bérlés lehetőségén.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: javasolja, hogy bontsák el a színpadot, és béreljenek, ha az 

kedvezőbb költségű. Az elbontott színpadból lehetne pl. strandi napozót csináltatni, amelyet a 

vízbe helyeznek.  

 

Szabó László polgármester: felkéri a művelődésszervező hölgyet, hogy a TÜV minősítésnek 

és a bérlésnek is nézzen utána, kérjenek árajánlatokat ezekben a kérdésekben.  

 

j)Szabó László polgármester : ismerteti, az Áramhálózati Zrt. ajánlatát a közvilágítás 

karbantartására vonatkozóan. Javasolja a szerződés egy évre történő megkötését. Az E-ON 

számla ügy rendezése kapcsán szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a Kerkápoly 

utcai mérő sikeresen bekerült a rendes szerződésbe. Az elfogyasztott többlet áram költségre 

megkérésre került egy részletfizetési kérelem is. Remélhetőleg így sikerül rendezni az évek 

óta húzódó problémát az E-ON-nal.  

Javasolja tehát a karbantartási szerződés megkötését.  

 



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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az E-ON Észak-

dunántúli Áramhálózati Zrt-vel 2017. január 1- 2017. december 31. 

határozott időtartamra szóló közvilágítási aktív berendezések 

üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötését határozza el.  

A képviselő-testület a 2017. évi önkormányzati költségvetése terhére 

biztosítja a szerződés szerinti költségeket.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: szerződés visszaküldésére azonnal,  

egyebekben folyamatos 

 Felelős: polgármester   

 

 

k)Szabó László polgármester : ismerteti a 726. hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak 

levelét, melynek kapcsán az alábbi határozati javaslat elfogadását kéri a testülettől: 

Balatonudvari Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 726. hrsz-ú 

ingatlant és a volt kemping területéből történő önkormányzati telekalakítást érintő 

területcsere részleteinek előkészítésére – tulajdonosi egyeztetés, szerződéses feltételek 

kidolgozásával kapcsolatos ügyvédi és földmérői egyeztetések -  hatalmazza fel Szabó 

László polgármestert. A polgármester köteles a soron következő üléseken folyamatosan 

tájékoztatni a képviselő-testületet. Határidő: azonnal Felelős: Szabó László 

polgármester 

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15./2017. (I.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

726. hrsz-ú ingatlant és a volt kemping területéből történő önkormányzati 

telekalakítást érintő területcsere részleteinek előkészítésére – tulajdonosi 

egyeztetés, szerződéses feltételek kidolgozásával kapcsolatos ügyvédi és 

földmérői egyeztetések -  hatalmazza fel Szabó László polgármestert.  

A polgármester köteles a soron következő üléseken folyamatosan 

tájékoztatni a képviselő-testületet.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Szabó László polgármester 

 

 

 

 

 

 



 

l)Szabó László polgármester : javasolja a képviselőknek, hogy gondolkodjanak el a 

strandbelépő jegyek árának emelésén, 500 Ft-ot javasol a napijegynek egységesen mindkét 

strandon.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: egyet ért a javaslattal.  

 

Békefi Edina képviselő: úgy gondolja, ezt nem kell most rögtön eldönteni, még 

gondolkodjanak rajta.  

 

Szabó László polgármester: tájékoztatni szeretné a képviselőket az önkormányzati 

telekalakítás jelenlegi állásáról. A tervező asszony elkészül februárban a víz és a csatorna 

tervekkel, így azokat be lehet nyújtani vízjogi engedélyezési eljárásra. A villamoshálózat 

ügyében a tervező úr is dolgozik, több egyeztetésen is volt az E-ON-nál. Jelenleg 4.6 millió 

forintot kellene előzetesen befizetni a közművesítés elindításáig. Akkor lehet az E-ON 

irányában a szükséges lépéseket megtenni, ha elkészül az új utca terve is.  

Van egy olyan javaslata, hogy értékesítse az önkormányzat a telkeket piaci áron, és 

kedvezményt állapítson meg a helyi fiatalok támogatására külön rendeletben. Pl. kamatmentes 

kölcsön formájában fizethessék akár ki a telket.  

 

Rolkó Gábor képviselő: nem támogatja a kamatmentes kölcsön általi visszatérítés javaslatát.  

 

Szabó László polgármester: ismerteti továbbá a Halkeltető tervezésének folyamatát. Az 

anyag elkészült, a részszámla kifizetésre kerül a tervező részére, a végszámla pedig majd 

akkor, ha az engedélyre benyújtásra kerül a már hibátlan anyag.  

Végezetül a földhasználati szerződés ügye kapcsán ismerteti a Kormányhivatal másodfokú 

döntését, mely helyben hagyta az első fokú döntést. Mivel több szerződés megkötése előtt áll 

az önkormányzat, és az ebből befolyó bevételre szükség van, így két lehetőség áll a testület 

előtt. Egy esetleges közigazgatási per, mely több hónap időveszteséget jelent, vagy a 

határozatlan időre szóló földhasználatban való döntés. Ez esetben a korábbi négy szerződés 

nem kerülne módosításra már, azonban az újaknál határozatlan időre kötnék meg azokat, 

azonban egy 20%-os mértékű díjemelést javasolna az egyszeri megváltás esetében. 

Amennyiben ezt az utóbbi lehetőséget támogatja a testület, úgy előkészítik a következő ülésre 

az ezzel kapcsolatos döntési javaslatot.  

Ismerteti még Nagy Attila kérelmét is, mely szerint az idén nem tudja átépíteni a büfét, kéri a 

testületet, hogy jövő évig adjon neki erre haladékot. Átépítési szándéka megerősítésére részt 

vállalna az önkormányzati nyári dolgozók étkeztetésében. Véleménye szerint ez nem elég 

biztosíték, ennél nyomósabb lehet pl. bizonyos pénzösszeg letétbe helyezése akár.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: egyet ért ezzel, legyen egymillió forint letéti pénzösszeg akár.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag felhatalmazta Szabó 

László polgármestert a telekalakítási ügyben a további előkészítő munkálatok megtételére, 

illetve Nagy Attilával történő további egyeztetésre.  

 

 

 

 

 

 

 



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

11.45 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    

   


