Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20.
napján du. 17.00 órakor megkezdett alakuló nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Békefi Edina képviselő
Jánosi Attila képviselő
Rolkó Gábor képviselő
Tavasz László képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
Németh Tünde jegyző
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Csikhon Lászlóné HVB elnök
Kéri Katalin települési főépítész
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma: 3 fő
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, kiemelve Németh Tünde
jegyzőasszonyt, dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőt és Csikhon Lászlóné HVB elnököt, majd
át is adta a szót az elnök asszonynak.

1./ A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.
Csikhon Lászlóné HVB elnök megköszönte a meghívást, majd ismertette a választás
hivatalos eredményét.
A HVB elnökének tájékoztatója az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

2./ A képviselők és a polgármester eskütétele, az esküokmányok aláírása.
Csikhon Lászlóné HVB elnök a tájékoztatója után felkérte a megválasztott képviselőket az
eskütételre, felolvasta az esküszöveget, melyet a képviselők hangosan utána mondtak, majd
pedig aláírták az esküokmányokat.
A képviselői esküt követően az elnök asszony felolvasta a polgármesteri eskü szövegét,
melyet a polgármester utána mondott, majd végezetül aláírta az esküokmányt.

Szabó László polgármester megköszönte az elnök asszony tájékoztatóját, majd megkérte a
képviselőket, hogy fogadják el az alakuló ülés további napirendi pontjait azzal a
kiegészítéssel, hogy a vis maior pályázat benyújtásához szükséges határozat meghozatalára és
az ezzel kapcsolatos tájékoztatásra az alakuló ülés utolsó napirendi pontjaként kerüljön sor,
mivel a pályázat benyújtásának határideje október 28.
A Képviselő-testület az alakuló ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
3./ A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Az alpolgármester megválasztása és eskütétele.
Előadó: Szabó László polgármester
5./

A polgármester illetményének, költségátalányának rögzítése, az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
Előadó: Szabó László polgármester

6./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
Előadó: Szabó László polgármester
7./ Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság megválasztása.
Előadó: Szabó László polgármester
8./ Vis maior pályázat benyújtása.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ A polgármesteri program ismertetése.
Szabó László polgármester a következőkben ismertette a polgármesteri programját, mely az
alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
A program ismertetését követően az írásbeli előterjesztés szerinti forgatókönyvben rögzített
önkormányzati ciklusprogrammal kapcsolatos határozati javaslat elfogadását kérte a
képviselő-testülettől.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
163./2014. (X.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv 116.§
(5) bekezdésében foglaltak alapján, a Balatonudvari Önkormányzat 20142019. évekre szóló gazdasági ciklusprogramjának előkészítésére
hatalmazza fel a polgármestert. Az előterjesztés benyújtásának határideje:
2015. április 20. Képviselői írásos előterjesztések benyújtásának
határideje: 2015. március 31.
Határidő: A ciklusprogram elfogadására 2015. április 20.
Felelős: polgármester

4./ Az alpolgármester megválasztása és eskütétele.
Szabó László polgármester a következő napirendi pontban javaslatot tett az alpolgármester
személyére Rolkó Gábor képviselőt javasolva. Az alpolgármester megválasztásához három
tagú szavazatszámláló bizottság megválasztására van szükség, ezért kérte a képviselőket
tegyék meg javaslataikat a bizottság tagjaira vonatkozóan.
Békefi Edina képviselő: Tavasz László képviselőt javasolja elnöknek.
Szabó László polgármester: Békefi Edina és Jánosi Attila képviselőket javasolja a bizottsági
tagoknak. Kéri a képviselőket az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadására.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
164./2014. (X.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az SzMSz 32.
§.(2) bekezdése alapján az alpolgármester titkos szavazással történő
megválasztásához 3 tagú szavazatszámláló bizottságot hoz létre, az
ideiglenes bizottság elnökének Tavasz László képviselőt, tagjainak
Békefi Edina és Jánosi Attila képviselőket megválasztva.
Határidő: azonnal
Felelős: az ideiglenes bizottság elnöke
Rolkó Gábor képviselő: személyes érintettségére való hivatkozással bejelenti, hogy nem
kéri a zárt ülés tartását és nem kíván részt venni a szavazásban.
Ezt követően az ideiglenes bizottság a szavazócédulákat átadta szavazásra a képviselőknek.
A titkos szavazást követően a bizottság jegyzőkönyvben rögzítette az eredményt, mely
jegyzőkönyv az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
Tavasz László ideiglenes bizottsági elnök: ismerteti, hogy a képviselők 4 igen szavazattal
egyhangúan szavazták meg Rolkó Gábor képviselőt alpolgármesternek.
A polgármester javaslatára képviselő-testület az írásbeli előterjesztés szerinti határozati
javaslat alapján rögzítette a titkos szavazás eredményét, és 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
165./2014. (X.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 74.§
(1) bekezdésében foglaltak szerint Rolkó Gábor Balatonudvari, Margaréta u.
10./A szám alatti lakost választja meg alpolgármesternek, aki feladatát
társadalmi megbízatásban látja el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: ezt követően felkérte az alpolgármestert az eskü letételére,
felolvasta az esküszöveget, melyet az alpolgármester utána mondott, aki végezetül aláírta az
esküokmányt.
Az esküokmányok az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezik.

5./ A polgármester illetményének, költségátalányának rögzítése, az alpolgármester
tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.
Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat alapján kéri a
képviselőket az illetménye rögzítéséről szóló határozat meghozatalára, melynek kapcsán
bejelenti, hogy személyes érintettségére tekintettel tartózkodni kíván a szavazástól.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
166./2014. (X.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Mötv. 71.§
(4) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján - figyelemmel a Kttv. 224. § és
132.§-aira is - , Szabó László főállású polgármester illetményét számszakilag
az alábbiak szerint rögzíti:
Az illetmény havi összege bruttó 149.576,- Ft, a költségtérítés havi összege:
bruttó 22.436,- Ft, azaz összesen bruttó 172.012 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a polgármester illetményével
kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Szabó László polgármester: ezt követően kérte a képviselőket tegyenek javaslatot az
alpolgármester tiszteletdíjára.
Rolkó Gábor alpolgármester: a legalacsonyabb mérték szerinti tiszteletdíj megállapítását
szeretné javasolni a testületnek, és jelzi, hogy személyes érintettségére tekintettel tartózkodni
kíván a szavazástól.
Más javaslat nem lévén, az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
167./2014. (X.20.) 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:
Tiszteletdíja: a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának 70%-a,
azaz 52.352 Ft bruttó összeg havonta.
Költségtérítése a tiszteletdíj 15%-a, azaz 7.853 Ft bruttó összeg havonta,
mindösszesen: bruttó 60.205 Ft / hó.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az
alpolgármester tiszteletdíjával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester és jegyző

6./ Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző ismertette, hogy a szervezeti és működési szabályzat
kapcsán készített egy tájékoztató anyagot, melyet a hatályos szmsz-el együtt a képviselők
megkaptak.
Szabó László polgármester az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának
felülvizsgálati ügye kapcsán javasolta az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat
elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
168./2014. (X.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv 43.§ (3)
bekezdésében foglaltak alapján, a Balatonudvari Község Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14./2013.(IX.10.)
önkormányzati rendeletének felülvizsgálatát az alakuló ülést követő rendes
testületi ülésen tárgyalja meg.
Ennek érdekében felhatalmazza az aljegyzőt a rendelet módosítás
előterjesztési anyagának előkészítésére.
A rendelet módosítással kapcsolatos képviselői írásos előterjesztések,
módosító indítványok benyújtásának határideje: 2014. október 31.
Határidő: Az szmsz felülvizsgálatára: törvényi előírás szerint.
Felelős: polgármester és aljegyző

7./ Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság megválasztása.
Szabó László polgármester a Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság megválasztása kapcsán
javasolta, hogy Tavasz László, Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők legyenek a tagjai.
Békefi Edina képviselő: javasolta, hogy Tavasz László képviselő legyen a bizottság elnöke.
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület
határozatot hozta meg:

5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
169./2014. (X.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv. 39.§ (3)
bekezdése, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 51.§ (1)
bekezdése alapján a helyi önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok

nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására
Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottságot állít fel.
A bizottság tagjainak az alábbi képviselőket választja meg:
Elnök: Tavasz László képviselő, tagok: Békefi Edina és Jánosi Attila
képviselők.
Határidő: a vagyonnyilatkozatok megtételére első ízben:
2014. november 11. a továbbiakban évente január 31.
Felelős: a Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság elnöke

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: átadta a vagyonnyilatkozat dokumentációkat a bizottság
elnöke részére, majd ezt követően ismertette, hogy készített egy jogszabályi tájékoztatót,
melyet a képviselők megkaptak. Az anyag a legfontosabb rendelkezéseket tartalmazza az
önkormányzati szabályozás körében. Röviden szeretné csak felhívni a figyelmet még az
újdonságokra. A megválasztástól számított 30 napon belül kell tehát a képviselőknek a
vagyonnyilatkozatokat benyújtaniuk, illetve a köztartozásmentes adózói adatbázisba
bejelentkezniük. A képviselők részére kötelező továbbképzés november 25. napján kerül
megtartásra, valamint javasolja, hogy a képviselői tiszteletdíjról szóló szabályozás hatályon
kívül helyezése kapcsán az új rendeletalkotással egyenlőre várjon még a képviselő-testület.
Németh Tünde jegyző: jelezte, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő
jelentkezéshez elküldi a linket, ahol a bejelentést meg kell tenni. Erről igazolást fognak kapni
a képviselők, melyet be kell majd mutatniuk. Az adatbázis havonta frissítésre kerül,
probléma esetén pedig az önkormányzat tájékoztatást fog kapni.
A jogszabályi tájékoztató az alakuló ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

8./ Vis maior pályázat benyújtása.
Szabó László polgármester a vis maior pályázat kapcsán átadta a szót a főépítész
asszonynak.
Kéri Katalin települési főépítész: ismerteti, hogy 2014. szeptember 14. napján a hatalmas
esőzés kapcsán 7 napon belül volt lehetőség a vis maior esemény bejelentésére, melyet meg is
tettek. A Nyárfa sor és környezetében keletkezett károk helyreállítására szeretnének
támogatást nyerni a vis maior keretből. Akkor nagyon gyors számolás alapján becsült
költségként 12.3 MFt-os helyreállítási támogatással kalkulálva történt meg a bejelentés. Az
azonnali védekezési költséget 299 ezer forintban állapították meg, az egész pályázatban 10%
önrész mellett 90%-os támogatás igénylésére készítették el az anyagot. A Katasztrófavédelmi
Igazgatóság képviseletében is helyszíni ellenőrzésen állapították meg a káresemény
megtörténtét, majd a Kormányhivatal is jegyzőkönyvben rögzítette az adatokat. Az ő adataik
alapján került megállapításra, hogy helyrajzi számonként milyen mennyiségei tételekkel
számoljanak. Arra jogosult tervező és szakértő került azonnal megbízásra, hogy
haladéktalanul készítsék el a pályázathoz szükséges anyagokat. A tervező, a szakértő és a
főépítész közös munkájával elkészült a költségvetés, mely alátámasztja a lejelentett
káreseményt. Ami a helyreállítás kapcsán mindenképpen többletköltségként jelentkezik, az a
kapubejárók és átereszek költsége. Mivel nem lehet tudni mennyi támogatást kap az
önkormányzat a vis maior keretből, csak a döntés után érdemes ténylegesen beszélni a
helyreállítási költségekről. Van 15 napos hiánypótlási határidő a pályázat benyújtását
követően, majd a döntésre 90 napon belül kerül sor, tavasznál előbb érdemi munkát nem lehet
végezni. A szakértői munkadíj 100.000 Ft + áfa összeg volt, a tervező asszony pedig 63 ezer

forint nettó összegért készítette el a pályázathoz szükséges költségvetést. Amennyiben sikeres
lesz a pályázat nem engedélyköteles tervet kell készíteni, melynek költsége 93 ezer forint +
áfa, és a csapadékvíz elvezetés helyszíni művezetéséért 51 ezer forint + áfa összeget kér.
Szabó László polgármester: javasolja a képviselő-testületnek, hogy a pályázathoz szükséges
határozatot, valamint a szakértő és a tervező költségét fogadják el.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ismerteti a határozatok szövegét.
Az elhangzottak alapján a képviselő-testület
határozatokat hozta meg:

5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
170./2014. (X.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
A Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testület úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt
szükségesé váló védekezés, út helyreállítása Balatonudvari 965/3., 92., 965/5., 966/38., 253.
hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2014. év
1.229.316Ft
0Ft
0Ft
11.063.834Ft
12.293.150Ft

%
10%

90%
100%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 12.293.150 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák):
nemleges
______________________ épület (név, hrsz) ___________________ kötelező feladat
______________________ épület (név, hrsz) ___________________ kötelező feladat
______________________ épület (név, hrsz) ___________________ kötelező feladat


A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik
/ nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma



-

Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli
fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási
szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
 A testület a saját forrás összegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.17.)
számú Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: 2014. október 28.
Felelős: polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
171./2014. (X.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior
pályázat benyújtásához szükséges szakértői költséget 100.000 Ft + áfa
összegben a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére
jóváhagyja. Az I-quadrat Hungárai Kft. részére a kifizetés teljesítését
jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
172./2014. (X.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vis maior
pályázat benyújtásához szükséges tervezői költséget ( a költségvetés
elkészítését) 63.000 Ft + áfa összegben a 2014. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére jóváhagyja. A TRI-VIA-PLAN Kft. részére a
kifizetés teljesítését jóváhagyja.
A további tervezői költségek (engedélyezési terv szintű útépítési szakági
munkarész elkészítésének költsége 93.000 Ft + áfa és műszaki vezetés
51.000 Ft + áfa) kifizetésének feltétele a vis maior pályázat sikeres
elnyerése, mely esetben a 2015. évi önkormányzati költségvetésbe a kiadást
tervezni szükséges.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: végezetül kérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?
Tavasz László képviselő: kérni, hogy a polgármester a következő ülésen tájékoztassa a
testületet a folyamatban lévő ügyekről, pénzügyi helyzetről.
Szabó László polgármester: ennek nincs akadálya.
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester az alakuló testületi ülést 18.45
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

