Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember
29. napján de. 8.30 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali
kirendeltségének helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester
Békefi Edina képviselő
Tavasz László képviselő
Jánosi Attila képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Kéri Katalin települési főépítész
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 jelzi, hogy az előirányzat módosító rendelet elnapolásra kerülne,
illetve a 7. napirendi pontot tegyék az első helyre, mivel a pályázó meghívásra kerül.
Végezetül a vegyes ügyekben kerülne még sor szóbeli kiegészítésekre, majd a napirend
elfogadását kérte a képviselő-testülettől.
A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ A fövenyesi strandi büfé hely pályázati értékesítésének ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Vagyonrendelet módosítása és a Madách utca 709. hrsz-ú ingatlan ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
5./ A kemping területének rendezési tervi részmódosítás ügye.
Előadó: Szabó László polgármester

6./ A Helyi Építési Szabályzat törvényességi ügye és ellenőrzési tájékoztatók.
Előadó: Szabó László polgármester
7./ Önkormányzati telekalakítási ügy és a rendőr szolgálati lakások értékesítésének ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
8./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
Napirend a zárt ülésre:
1./ Segélyezési ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
A napirend elfogadását követően a képviselő-testület megkezdte annak tárgyalását:
1./ A fövenyesi strandi büfé hely pályázati értékesítésének ügye.
Szabó László polgármester : köszönti a megjelent pályázót, majd átadja a borítékot Békefi
Edina képviselőnek és kérte, hogy bontsa fel és ismertesse a benyújtott pályázatot.
Békefi Edina képviselő: ismerteti, hogy a boríték zárt, majd a felbontást követően felolvasta
a benyújtott pályázati anyagot.
Szabó László polgármester: felkéri a pályázót, hogy ismertesse röviden a terveit.
Bokányi Barna: elmondja, hogy a strandi büfében főzött ételeket szeretne elsősorban
nyújtani a vendégeknek, és egy fagyizót is üzemeltetne. Bemutatja a látványtervet, melyet
természetesen szeretne még tovább részleteiben a tervezővel együtt egyeztetni a főépítész
asszonnyal. Tervei szerint a jövő nyárra szeretné az épületet megépíteni és szeretne is nyitni a
szezonra. Az építkezés időpontjának pontosítását is szeretné egyeztetni, ahogyan az
önkormányzatnak megfelelő.
Szabó László polgármester: mivel a strandi büfé hely már többször sikertelenül lett
meghirdetve, a mostani pályázat az elmondottak illetve a benyújtott pályázat alapján
érvényes, ezért javasolja a képviselő-testületnek a döntés meghozatalát. Határozati javaslat az
alábbi: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Balatonudvari 720/6. hrsz. alatti 137 m2 nagyságú földterület vonatkozásában strandi
vendéglátó egység építése és üzemeltetése tárgyában meghirdetett pályázatot eredményesnek
nyilvánítja, a nyertes pályázó Bokányi Barna (egyéni vállalkozó, 8245 Vászoly, Imre út 19.).
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázóval történő
földhasználati szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések elvégzésére. Határidő:
azonnal Felelős: polgármester
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
112./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 720/6. hrsz. alatti 137 m2 nagyságú földterület
vonatkozásában strandi vendéglátó egység építése és üzemeltetése
tárgyában meghirdetett pályázatot eredményesnek nyilvánítja, a nyertes
pályázó Bokányi Barna (egyéni vállalkozó, 8245 Vászoly, Imre út 19.).
A megvalósítási helyszín: Balatonudvari 253. hrsz.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
pályázóval történő földhasználati szerződés megkötésére és a szükséges
intézkedések elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2./ 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.

3./ Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló rendelet megtárgyalása.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy elkészült az égetéssel kapcsolatos rendelet
tervezete, véleménye szerint megfelelő. Kéri a képviselők véleményét.
Békefi Edina képviselő: javasolja, hogy a kerti sütést este 10 óráig engedélyezzék.
Szabó László polgármester: kérdezi, hogy van-e más javaslat?
Más módosító javaslat nem lévén Szabó László polgármester a módosító javaslat elfogadását
kérte a testülettől, mellyel a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag egyet értett. Ezt
követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (X.15.) önkormányzati rendelete
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről
A rendelet aláírt szövege a hatásvizsgálattal és az indoklással együtt jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.

4./ Vagyonrendelet módosítása és a Madách utca 709. hrsz-ú ingatlan ügye.
Szabó László polgármester : a vagyonrendelet felülvizsgálata kapcsán átadja a szót az
aljegyző asszonynak.
dr. Panyi
Szilvia Orsolya aljegyző: elmondja, hogy jelenleg a vagyonrendelet
felülvizsgálata folyik, előkészítése kapcsán egy írásbeli előterjesztést kaptak a képviselők. A
rendelet mellékleteinek teljes felülvizsgálata egy kis időt igényel még, ezért csak
tájékoztatásnak készült az anyag, remélhetőleg az októberi ülésen lehet majd tárgyalni a
vagyonrendelet felülvizsgálatát.
Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán a Madách utcai terület ügyét szeretné
ismételten feleleveníteni. A 2012-ben elkezdett folyamat annyit halad, hogy a rendezési
tervben a terület már rendezésre került. A terület értékesítése kis bevételt is jelenthet ugyan,
de az is fontos, hogy az elhanyagolt terület rendezettebbé válhat a tulajdonosok kezelésében.
Javasolja az előterjesztés szerinti további feladatok elvégzését a határozati javaslat
elfogadásával. Ez a folyamat még továbbra sem lesz rövid.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
113./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Balatonudvari 709. hrsz-ú ingatlan értékesítésének előkészítése
érdekében az alábbi intézkedésekre hatalmazza fel Szabó László
polgármestert:
- A „kivett közterület” művelési ágú önkormányzati terület művelési
ágának megváltoztatását „beépítetlen terület” művelési ágra, az ezzel
kapcsolatos intézkedések megtételére. A művelési ág változtatásának
költséget az önkormányzat a 2016. évi költségvetése terhére biztosítja.
- Értékbecslés, földmérési és ügyvédi munkadíj vonatkozásában új
árajánlatok bekérése.
Határidő: azonnal illetve folyamatos
Felelős: polgármester
5./ A kemping területének rendezési tervi részmódosítás ügye.
Szabó László polgármester : átadja a szót a főépítész asszonynak.
Kéri Katalin települési főépítész: a kemping terület rendezési tervi részmódosítás ügye a
tervezőkkel egyeztetésre került, az elkészült anyag nem kötelező érvényű, attól eltérés
lehetséges. Annyi változtatásra szükség van, hogy az övezeti határt a szolgálati lakások menet
közbeni rendezése miatt szükséges lesz módosítani, illetve a kialakítandó új utca nem 12
méterben, hanem csak 9 méterben kerülhetne szabályozásra. A kijavított anyag ezt követően
mehet kiküldésre a szakhatóságok részére.

A területen kialakuló önkormányzati telkeken két szintes épületeket lehetne elhelyezni a
jövőben, mely esetben ugyan vegyes utcakép kialakulásával is számolni lehet, mert lesz
lehetőség mediterrán jellegű és hagyományos tetős házak építésére egyaránt. Az előírt
szabályozás ezt lehetővé teszi. Szigorúbb megkötést nem javasol, mivel ez tulajdonképpen
egy üdülőjellegű része már a településnek.
Szabó László polgármester: aggályát fejezte ki a 7,5 méteres építménymagasság kapcsán,
javasolja, hogy fontolják meg annak 8 méterre módosítását.
Kéri Katalin települési főépítész: elmondja, hogy az OTÉK nem engedi, az ottani
szabályozásnál a plafon a 7,5 méter, mely véleménye szerint teljesen megfelelő. Nagyon
magas házak esetében ilyen beépítésnél a beárnyékolás veszélye fog fennállni, nem támogatja
a változtatást semmiképpen sem.
Szabó László polgármester: rendben, akkor maradjon a 7,5 méter, javasolja a testületnek az
írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
114./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Balatonudvari településrendezési eszközei kemping terület részmódosítás tárgyú
önkormányzati véleményezési anyagot.
A képviselő-testület által megfogalmazott módosítási javaslatok:
- A szabályozási terven az övezeti határ a szolgálati lakások keleti oldalán
folyamatosan menjen végig.
- Az önkormányzati telkeket érintő új feltáró út szélessége a tervezett 12 méter
helyett 9 méter legyen.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a tervezők
tájékoztatására és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6./ A Helyi Építési Szabályzat törvényességi ügye és ellenőrzési tájékoztatók.
Szabó László polgármester : átadja a szót az aljegyző asszonynak.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a HÉSZ törvényességi ügye kapcsán készült
előterjesztésben foglalt határozati javaslatot a főépítész asszonnyal egyeztették, nem kíván
egyebet hozzáfűzni, elfogadásra javasolja a testületnek. A további előterjesztési anyag a
folyamatban lévő, önkormányzatot és a közös hivatalt érintő kormányhivatali és
államkincstári ellenőrzésekről ad tájékoztatást a Tisztelt Képviselőknek. Az államkincstári
ellenőrzés hasznos lesz az érintettek számára, véleménye szerint jelentős többletterhet fog a
köztisztviselőknek is jelenteni, jövő év május végéig tart ez az ellenőrzés a helyszínek és
elektronikusan egyaránt.

Szabó László polgármester : javasolja tehát a határozati javaslat elfogadását, azonnali
határidő megjelölésével a tájékoztatást illetően.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
115./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a Balatonudvari
Község Önkormányzata képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról
szóló 1./2014.(I.15.) önkormányzati rendelete kapcsán a VEB/005/2575-1/2016.
számú törvényességi felhívásban foglaltak szerint észrevételeit és a következő
döntést hozta:
A képviselő-testület tudomásul veszi a törvényességi felhívásban foglalt
észrevételeket, melyek kijavítása a 88./2016. (VI.30.) számú képviselő-testületi
határozatban jóváhagyott Balatonudvari község településrendezési eszközeinek
átfogó felülvizsgálata és a településfejlesztési koncepció módosítása
folyamatában, az annak eredményeképpen megalkotásra kerülő új Helyi Építési
Szabályzatban orvosolhatóvá válnak.
Azonban az időközben keletkezett és folyamatban lévő építési tárgyú
jogszabályváltozások megismeréséig és az azokkal összefüggő végrehajtási
rendeletek kibocsátásáig az átfogó módosítás munkálatait szüneteltetjük annak
érdekében, hogy a majdani új jogszabályi előírások ismeretében 2018. december
31-ig a magasabb szintű jogszabályoknak is megfelelő Helyi Építési
Szabályzatot tudjon önkormányzatunk megalkotni.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és dr. Panyi
Szilvia aljegyzőt tájékoztassa a határozatról a Kormányhivatalt az njt
rendszerben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző, aljegyző, települési főépítész
7./ Önkormányzati telekalakítási ügy és a rendőr szolgálati lakások értékesítésének
ügye.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a szolgálati lakások rendezése tovább haladt,
jelenleg a földmérők árajánlatot adtak a 725/3. kemping új helyrajzi számú területéből a
lakások kiszabályozására. Elkészült az értékbecslés is. Bízik benne, hogy az októberi ülésre a
pályázati kiírást is össze lehet állítani, és meglesz hozzá minden szükséges adat és
információ.
A telkeknél az útkialakítás vetett fel jelenleg problémákat. Itt szükség lesz egy nagyon gyors
terület kitűzésre, annak érdekében, hogy a további lépéseket meg lehessen tervezni.
Októberben szintén további megbeszélésre lesz szükség ebben a kérdésben is.
Az önkormányzati telkek kapcsán javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását a földmérői árajánlat elfogadásának kiegészítésével.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
116./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Balatonudvari 725/4. hrsz-től a 725/12. hrsz-ig terjedően kialakítandó 8 db
önkormányzati telek és új utca kialakítása érdekében az alábbi döntéseket
hozza:
- A Kiss és Társai Kft. villamosenergia ellátás kiviteli tervének bekerülési
költségét 520 e Ft + áfa összegben hagyja jóvá,
- a Fehérné Gremanová Helena tervező által benyújtott útkialakítás
engedélyezési terve, valamint a víz, szennyvíz házi bekötések vízjogi
létesítési engedélyezési terve költségét 930 e Ft + áfa összegben hagyja jóvá
a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére.
- A SZÁ-VA Mérnöki Iroda Kft. árajánlatát a szolgálati lakások kitűzésére és
a telekalakítási dokumentáció elkészítésére 78.500 Ft + áfa összegben
jóváhagyja a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére.
- Felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy az alábbi feladatokat
elvégezze: a tereprendezési munkálatok koordinálása, a földmérőkkel
megbízási szerződés megkötése a kitűzési vázrajz elkészítése érdekében, a
tervezőkkel a tervezési szerződések megkötése és a szükséges egyeztetések
lebonyolítása.
Határidő: szerződéskötésekre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
8./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester : a vegyes ügyek keretében először a DRV gördülő
tervezéssel kapcsolatos anyagát ismertetné. Az együttműködési megállapodás jóváhagyását
jelenleg nem támogatja a képviselőknek, ebben a kérdésben még egyeztetésekre lesz szükség
véleménye szerint. A gördülő terv jóváhagyására szükség van, bár ez is vethet fel kérdéseket,
ennek ellenére javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a
Tisztelt Képviselőknek.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
117./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22-15565-1-001-0113 MEKH kóddal rendelkező DRV _S_232 viziközmű rendszer azonosító számú,
279 sorszámú Balatonudvari szennyvízelvezető mű ellátásért felelőse a
viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény 11. §. szerinti, a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő
Fejlesztési Tervet elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a meghatalmazás
és a szükséges dokumentációk aláírására és benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

b) Szabó László polgármester : a Bursa Hungarica pályázat esetében szintén javasolja az
írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
118./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozási
szándékát fejezi ki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
csatlakozási nyilatkozat megküldésére.
Határidő: 2016. október 3.
Felelős: polgármester
c) Szabó László polgármester : a Tamaga Zsuzsanna földhasználati szerződés ügye kapcsán
javasolja a 78-as határozat visszavonását, mivel elírási hiba van benne, és egy egyszerűbb,
pontosított határozat készülne el, melynek szövegét ismertetni. A pénzügyi feltételek
természetesen ugyan azok maradnak, mint a korábbi szerződések esetében, ebben nem
történne változtatás. Javasolja az új határozat elfogadását.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
119./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 78/2016.
(V.24.) számú határozatát visszavonva a Balatonudvari és fövenyesi
strandok bérleményeinek kapcsán a bérleti szerződések korábbi években
alkalmazott konstrukcióját földhasználati szerződés konstrukciójával
kívánja változatlanul felváltani, ezzel rendezve a strandi bérlemények jogi
helyzetét.
Az újabb földhasználati szerződések megkötéséhez az alábbi fő elveket
rögzíti:
A földhasználati szerződés időtartama 50 év.
A/ Az egyszeri alkalommal fizetendő földhasználati díj:
- 10.000 Ft / n2 + ÁFA az épület után,
- 2.805 Ft / m2 + áfa az épülethez tartozó fedett előkertek, tetőteraszok
esetében.
A díj kifizetésének módja: egy összegben szerződéskötéskor.
B/ A további évenként esedékes éves földhasználati díj:
- 5.610 Ft / m2 + ÁFA az épület után,

-

2.805 Ft / m2 + áfa az épülethez tartozó fedett előkertek, tetőteraszok
esetében.
A díj kifizetésének módja: minden évben augusztus 20. napjáig egy
összegben.

Bármilyen utólagos és a beépítettségi százalékot növelő építkezés (pl.
teraszbeépítések) esetében a jövőben bármely büfé esetében történik ilyen
típusú építés, úgy abban az esetben az A. pontban rögzített épületre
vonatozó megváltási díjra eső különbözetet kell utólag megfizetni.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az érintett
bérlőkkel a földhasználati szerződések megkötésére. A szerződések
végleges szövegének elkészítésével a képviselő-testület a Dr. Sindler
Ügyvédi irodát bízza meg. Az ügyvédi munkadíj a bérlőket terheli.
Határidő: azonnal ill. folyamatos
Felelős: polgármester
d) Szabó László polgármester : a polgárőr egyesület támogatását javasolja, kéri a
képviselők véleményét ebben az ügyben.
Békefi Edina képviselő: 150 e Ft támogatást javasol.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: személyes érintettsége okán tartózkodni kíván a szavazás alól.
A képviselő-testület a tartózkodással egyhangúlag egyet értve 4 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
120./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari
Polgárőr Egyesületet 150.000,- Ft összegű támogatásban részesíti a 2016.
évi önkormányzati költségvetési támogatási kerete terhére. A támogatási
összeg az egyesület működési kiadásaira fordítható.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére és a támogatás átutalására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
e) Szabó László polgármester : az iskolás helyi járat bérletek esetében a támogatást
javasolja, kéri a határozati javaslat jóváhagyását.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
121./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Balatonfüredre járó általános iskolások ( 3 fő) részére történő helyi járatos
bérlet megtérítését határozza el a 2016. 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
f) Szabó László polgármester : elmondja, hogy nem volt 100 e Ft feletti számla most,
viszont kéri a véleményeket a Németh Andrea féle beadvány kapcsán, nem ért egyet a
kérelemmel.
Rolkó Gábor alpolgármester: szintén nem ért egyet vele, ne fizessen az önkormányzat
ebben az ügyben.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan felhatalmazta Szabó László polgármestert
a nemleges döntésről szóló levél megküldésére az ügyfél részére.
g) Szabó László polgármester : végezetül szeretné, ha a testület egy havi jutalomban
részesítené a fizikai állományú dolgozókat és a köztisztviselőket egyaránt az éves
munkájukért, úgy érzi megérdemlik a kollégák. Elmondja továbbá, hogy Krajcz Jánosné
köztisztviselő az év végével nyugdíjba vonul. Munkájának elismeréseképpen további három
havi jutalom kifizetését javasolja a részére. A kolléga januárban töltötte volna a 32. évét az
önkormányzatnál, kiváló dolgozója volt az önkormányzatnak.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: személyes érintettsége okán tartózkodni kíván a szavazás alól.
A képviselő-testület a tartózkodással egyhangúlag egyet értve 4 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
122./2016. (IX.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. 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 dolgozó részére időarányosan.
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, 2016. évi munkájuk
elismeréseképpen. A köztisztviselői jutalom nyújtásához a szükséges pénzügyi
fedezetet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére a képviselő-testület a 2016.
évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.

Krajcz Jánosné köztisztviselő részére további három havi jutalom nyújtására kéri fel a
jegyzőt a köztisztviselő nyugdíjba vonulása okán, munkájának elismeréseképpen. A
pénzügyi fedezetet a 2016. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja a közös
hivatal részére történő utalással.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és Németh Tünde
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2016. október 30.
Felelős: polgármester és jegyző

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
12.20 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

ifj. Jánosi Attila képviselő

