Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember
11. napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Békefi Edina alpolgármester
Marton János képviselő
Fodor Péter képviselő
Rolkó Gábor képviselő
Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma: 1 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendes ülés
5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Majd ezt követően ismertette a napirendet,
melynek kapcsán jelzi, hogy a kiadottól eltérően zárt ülésre is sor kerülne, mert érkezett be
egy kérelem, illetve szóbeli előterjesztésre kerülne még sor a vegyes ügyek keretében.
Amennyiben más napirendi ponti módosító javaslat nincsen, kéri az ismertetett napirend
jóváhagyását.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
1./ A Balatonudvari község Önkormányzat 2014. I. félévi költségvetésének végrehajtásáról
szóló tájékoztató.
Előadó: Szabó László polgármester
2. Törvényességi ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ 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: a napirend kapcsán köszöni a részletes írásbeli tájékoztatást,
mint az már megszokott, a rendes üléseken kerül mindig sor a lejárt határidejű határozatokról
szóló tájékoztatásra. Kérdezi, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdés vagy
észrevétel?
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót.
1./ A Balatonudvari község Önkormányzat
végrehajtásáról szóló tájékoztató.

2014.

I.

félévi

költségvetésének

Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés részletes anyagát olvashatták a Tisztelt
Képviselők. Amennyiben kérdés van az anyaggal kapcsolatban igyekszik azt megválaszolni.
Kérdés nem lévén kérte a képviselőket a tájékoztató elfogadására az előterjesztés szerinti
határozat meghozatalával.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
141./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése
alapján – az Önkormányzat 2014. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót
elfogadja.
Jelen határozat melléklete a beszámoló pénzügyi adatait alátámasztó 3 db
melléket.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. Törvényességi ügyek.
Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán javasolja a szükséges rendelet
megalkotását. A kiküldött előterjesztés részletesen ismerteti az anyagot, kérdezi, hogy van-e
ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás?
Kérdés és más javaslat nem lévén a polgármester szavazásra tette fel a közterületek
elnevezéséről, átnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet-tervezet
elfogadását, melynek kapcsán a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11./2014. (IX.26.) önkormányzati rendelete
a közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és a házszámozás szabályairól
A jóváhagyott rendelet az indoklással és a hatásvizsgálattal együtt jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Szabó László polgármester: a napirendi pont szerinti írásbeli előterjesztés még két
tájékoztatót tartalmaz, melynek kapcsán határozathozatalra jelenleg nincsen szükség, kéri a
tájékoztatók tudomásul vételét a testülettől.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a törvényességi ügyek szerinti további
írásbeli tájékoztatásokat.

3./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester : javasolja, hogy az írásbeli előterjesztés szerint haladjanak,
melynek kapcsán az első a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás kérdése. Amennyiben
a Tisztelt Képviselők is egyet értenek, javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati
javaslat elfogadását és a 2015. évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozást.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
142./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván a
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi
pályázati fordulójához.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. okt. 1. a nyilatkozat megküldésére, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester

b) Szabó László polgármester : a következő a Virt településsel történő hivatalos
testvértelepülési kapcsolat elindítása, melynek kapcsán szintén javasolja, hogy az írásbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, amennyiben egyetértenek a Tisztelt
Képviselők. A szeptember 20-i hétvégén megrendezésre kerülő nagy virti rendezvényen el
lehet indítani a hivatalos kapcsolat megalakítását. A rendezvényre 50 fős busszal megy ki
Balatonudvari települése, a költségeket a virti önkormányzat állja, mivel sikerült jelentős
összegű uniós pályázati forrást nyerniük testvérkapcsolatok kiépítésére.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
143./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontjában meghatározott jogkörében, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§
6. pontja alapján kinyilvánítja azon szándékát, hogy a szlovákiai Virt településsel
hivatalos testvértelepülési kapcsolatot létesít.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a
szándéknyilatkozatról tájékoztassa a virti Polgármester Urat, és ezen határozat
alapján a testvértelepülési kapcsolat létrehozására vonatkozó megállapodást írja
alá.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
c) Szabó László polgármester : a vegyes ügyekben a továbbiakban szóbeli előterjesztéseket
szeretne adni. Először az idei évi jutalmazás kapcsán javasolja a képviselő-testületnek, hogy
az önkormányzati fizikai dolgozók és az időszakosan felvett dolgozók is kapjanak egy havi
bérnek megfelelő juttatást. A nyári szezon sikeresen lezajlott, a munkájukat úgy gondolja,
hogy rendesen végezték el. A hivatali dolgozók esetében pedig azzal a javaslattal fordul a
jegyző asszonyhoz, hogy a jogszabályi keretek között kapjanak egy havi juttatást a
kirendeltségi dolgozók is ebben az évben. Kéri a Tisztelt Képviselők javaslatait ebben a
kérdésben.
Rolkó Gábor képviselő: úgy véli meg lehetne fontolni akár a kisebb összegű, félhavi, vagy a
szelektált jutalom adás kérdését, tekintettel a szűkös anyagi forrásokra.
Békefi Edina alpolgármester: nem javasolja a változtatást, véleménye szerint is
megérdemlik a dolgozók az egy havi juttatást.
Más vélemény nem lévén Szabó László polgármester szavazásra tette fel az egy havi juttatás
nyújtásának kérdését az alábbi határozati javaslat szerint: Balatonudvari Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére
egy havi bérnek megfelelő összegű jutalom kifizetését határozza el az 5 fő állandó fizikai
állományú önkormányzati dolgozó részére, valamint a határozott idejű munkaszerződéses 5 fő
önkormányzati dolgozó részére.
A képviselő-testület azzal a javaslattal fordul Németh Tünde jegyző felé, hogy az
önkormányzati kirendeltségi köztisztviselők részére egy havi bérnek megfelelő összegű
jutalmat biztosítson a jogszabályi előírások figyelembe vételével, 2014. évi munkájuk
elismeréseképpen. A köztisztviselői jutalom nyújtása esetén a szükséges pénzügyi fedezetet a
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére a képviselő-testület a 2014. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és Németh Tünde jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2014. október 15. Felelős:polgármester és
jegyző.
A szavazás eredményeképpen a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavazat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
144./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka 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.
A képviselő-testület azzal a javaslattal fordul Németh Tünde jegyző felé, hogy az
önkormányzati kirendeltségi köztisztviselők részére egy havi bérnek megfelelő
összegű jutalmat biztosítson a jogszabályi előírások figyelembe vételével, 2014. évi
munkájuk elismeréseképpen. A köztisztviselői jutalom nyújtása esetén a szükséges
pénzügyi fedezetet a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal részére a képviselőtestület a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és Németh Tünde
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. október 15.
Felelős: polgármester és jegyző
Marton János képviselő: a polgármester úr és az alpolgármester hölgy részére is szeretne
javasolni egy havi jutalmat az éves munkájuk elismerésekképpen.
Szabó László polgármester: köszöni a javaslatot, majd az alábbi két határozati javaslat
szöveget megfogalmazva szavazásra kérte fel a képviselőket. Határozati javaslatok szövege:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó László polgármester részére
egy havi bérének megfelelő jutalom kifizetéséhez járul hozzá a polgármester éves
munkájának elismeréseképpen. A kifizetést a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka
terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2014. október 15. Felelős: jegyző
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Békefi
Edina
alpolgármester
részére egy havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom kifizetéséhez járul hozzá az
alpolgármester éves munkájának elismeréseképpen. A kifizetést a 2014. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2014. október 15. Felelős:
polgármester
Egyúttal jelzi, hogy személyes érintettségére való tekintettel tartózkodni kíván a szavazás
során.
A szavazás eredményeképpen a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és Szabó
László polgármester tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
145./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó László polgármester
részére egy havi bérének megfelelő jutalom kifizetéséhez járul hozzá a polgármester
éves munkájának elismeréseképpen.
A kifizetést a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. október 15.
Felelős: jegyző

Békefi Edina alpolgármester: bejelenti, hogy szintén tartózkodni kíván személyes
érintettsége okán a szavazástól.
A szavazás eredményeképpen a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és
Békefi Edina alpolgármester tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
146./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Békefi Edina
alpolgármester részére egy havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalom
kifizetéséhez járul hozzá az alpolgármester éves munkájának elismeréseképpen.
A kifizetést a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2014. október 15.
Felelős: polgármester
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: tekintettel arra, hogy október 12. napjától hatályon kívül
helyezésre kerül a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény, összeállított egy tájékoztatót a
Tisztelt Képviselők részére. Részletesen ismerteti a tájékoztató szövegét, majd ezt követően
ismerteti, hogy mivel már tudjuk, hogy még két polgármester jelölt is indul a polgármester úr
mellett az októberi választáson, ezért az a javaslata, hogy a jelenleg hatályos jogszabály
szerinti három havi juttatásról döntsön a testület az ismertetett határozati javaslat és az abban
foglalt feltételek szerint. A tájékoztatót a jegyzőkönyvhöz fogja mellékelni. Természetesen,
amennyiben a jelenlegi polgármestert újraválasztják, úgy a végkielégítés ügyében született
döntés hatályát veszti és a kifizetésre értelemszerűen nem kerül sor. Egy mostani döntés
azonban a következő testületet kíméli meg egy joghézag okozta esetlegesen felmerülő
konfliktustól, jogi problémától.
Szabó László polgármester az elhangzottak alapján szavazásra kérte fel a képviselőket az
aljegyző által ismertetett határozati javaslat kapcsán, egyben bejelenti, hogy személyes
érintettségére való tekintettel tartózkodni kíván a szavazás során.
A szavazás eredményeképpen a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat és Szabó
László polgármester tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
147./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 2.§ (5) bekezdése alapján Szabó László polgármester
részére három havi illetményének megfelelő összegű végkielégítés juttatás kifizetését
rendeli el, amennyiben a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásán nem választják újra polgármesternek.
Továbbá a polgármester részére az időarányosan ki nem vett szabadság napjainak
megváltását pénzben ki kell fizetni az előbbi feltétel fennállása esetén.

A képviselő-testület a kifizetéseket a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka
terhére biztosítja, a kifizetések feltétele, hogy a polgármester nem kerül ismételten
polgármesterként megválasztásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt és az aljegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2014. október 15.
Felelős: jegyző és aljegyző
c) Szabó László polgármester : a vegyes ügyekben a következő szóbeli előterjesztés két
foglalkoztatási ügy. Sörös István estében szeretné javasolni, hogy szeptember 26-ától
december 31-ig foglalkoztassa az önkormányzat a munka törvénykönyve szerint, mivel a
munkájára nagy szükség lenne még az idén. A másik, hogy Bolla Noémi a nyáron egy
hónap diákközmunkán vett részt a kirendeltségen, és az iktatási, levelezési feladatokban
történő besegítésre szeretné kérni, hogy október 1-től december 31-ig ő is kerüljön
foglalkoztatásra egyszerű megbízási szerződés alapján. A részére bruttó 50.000 Ft havi
díjat javasol. Ismerteti a határozati javaslatok szövegét: Balatonudvari Község
Önkormányzat Képviselő-testülete Sörös István Balatonudvari, Kerkápoly u. 1. szám
alatti lakost 2014. szeptember 26-tól 2014. december 31-ig a munka törvénykönyve
előírásai alapján napi 8 órás munkaidőben, törvény szerinti minimálbéren kívánja
foglalkoztatni parkgondozói munkakörben. További juttatásként 11.800,- Ft étkezési
jegyet biztosít a részére. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
munkaszerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő:
azonnal Felelős: polgármester Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Balogh Noémi Balatonudvari, Levendula u. 9. szám alatti lakost 2014. október 1-től
2014. december 31-ig, rugalmas munkaidőbe beosztás alapján megbízási szerződés
keretében, bruttó 50.000 Ft / hó megbízási díj ellenében az önkormányzati
kirendeltségnél kívánja foglalkoztatni ügykezelői feladatokra. A képviselő-testület
felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási szerződés megkötésére és a
további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatokat
hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
148./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sörös István
Balatonudvari, Kerkápoly u. 1. szám alatti lakost 2014. szeptember 26-tól 2014.
december 31-ig a munka törvénykönyve előírásai alapján napi 8 órás
munkaidőben, törvény szerinti minimálbéren kívánja foglalkoztatni parkgondozói
munkakörben. További juttatásként 11.800,- Ft étkezési jegyet biztosít a részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a munkaszerződés
aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
149./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bolla Noémi
Balatonudvari, Levendula u. 9. szám alatti lakost 2014. október 1-től 2014.
december 31-ig, rugalmas munkaidőbe beosztás alapján megbízási szerződés
keretében, bruttó 50.000 Ft / hó megbízási díj ellenében az önkormányzati
kirendeltségnél kívánja foglalkoztatni ügykezelői feladatokra.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
d) Szabó László polgármester : a következő döntést igénylő kérdés a fövenyesi
strandfejlesztés többletmunkáinak kérdése. A kivitelező részére a munkaterület átadása
határidőben megtörtént, azonban az esős időjárási és talajviszonyok miatt a munkálatokat
nem tudják megfelelő ütemben végezni. Viszont amivel már a pályázat benyújtásakor is
számolni lehetett, többletmunkák végzése szükséges, mivel minden fontos rész sajnos nem
kerülhetett bele a pályázatba. A sétány térkövezése jelenti ezt a többletet elsősorban,
melynek költségére nettó 875.565 Ft összeget adott a kivitelező. A végleges költség a
megadott árak alapján a felmérést követő pontos díj lenne. Kb. 79 m2 térkő burkolása és 220
fm szegély lerakása, valamint a padok felszedése és újratelepítése a többletmunka tartalma.
Olyan információk vannak, hogy a pályázat szerinti fejlesztés megvalósítási határideje 2015.
március 30-ig kerülne meghosszabbításra, az elszámolását pedig május 30-ig lehetne
benyújtani. Ennek alapján a szükséges többletmunkák kivitelezési határideje is lehetne jövő
év március vége.
Az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselők elé a tárgyban: Balatonudvari
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi strandfejlesztés térkövezési
többletmunkáit a megadott árajánlatban szereplő anyag és munkadíjak alapulvételével,
utólagos felmérés alapján véglegesítve elfogadja. A többletmunkák elvégzésével megbízza a
kivitelező RD-Master Kft-t, a kivitelezés végső határideje: 2015. március 30. A
többletmunkák költségét a képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetésében
biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester.
Amennyiben a testület is egyet ért, úgy kéri az ismertetett határozati javaslat elfogadását a
Tisztelt Képviselőktől.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
150./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi
strandfejlesztés térkövezési többletmunkáit a megadott árajánlatban szereplő
anyag és munkadíjak alapulvételével, utólagos felmérés alapján véglegesítve
elfogadja. A többletmunkák elvégzésével megbízza a kivitelező RD-Master
Kft-t, a kivitelezés végső határideje: 2015. március 30. A többletmunkák

költségét a képviselő-testület a 2015. évi önkormányzati költségvetésében
biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester.
Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a strandi fejlesztést érinti még a meglévő
szennyvízvezeték kiváltása egy újjal. Ez az önkormányzati wc-vizesblokkból induló
vezetéket jelenti, melyre a büfék is rá vannak csatlakozva. Mivel a vezeték a kiépítésre
kerülő térköves járdaszakasz alatt van, ezért célszerű azt korszerűsíteni a későbbi problémák
megelőzése érdekében. A kivitelező által adott ajánlat a munkálatokra nettó 705.041 Ft.
Amennyiben a testület is egyet ért az alábbi határozati javaslat elfogadását terjeszti elő:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi strandfejlesztés
kapcsán a meglévő szennyvíz vezeték korszerűsítését határozza el, melynek költségét nettó
705.041 Ft összegben a 2015. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja. A
kivitelezéssel az RD-Master Kft- bízza meg. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó
László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos Felelős:
polgármester
Amennyiben a testület is egyet ért, úgy kéri az ismertetett határozati javaslat elfogadását a
Tisztelt Képviselőktől.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
151./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi
strandfejlesztés kapcsán a meglévő szennyvíz vezeték korszerűsítését
határozza el, melynek költségét nettó 705.041 Ft összegben a 2015. évi
önkormányzati költségvetés terhére biztosítja. A kivitelezéssel az RD-Master
Kft- bízza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
e) Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az előzetes egyeztetéseknek megfelelően
elkészült az udvari strandot érintő nagyon gyors vízkárelhárítási munka, melynek költsége
bruttó 270 ezer forint. Kéri a képviselő-testület utólagos jóváhagyását a költségek
kifizetéséhez.
Ellenvélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
152./2014. (IX.11.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari
strand vízkárelhárítási munkálatainak költségét 270 ezer forint bruttó
összegben a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére
utólagosan jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
f) Szabó László polgármester : végezetül ismerteti, hogy a külterületen a lakossági
kérelemnek megfelelő és az arra biztosított pénzösszeg keretén belül a szükséges munkálatok
elkészültek. A további szükséges felújítási munkálatokról még egyeztetést szeretne folytatni
a képviselőkkel egy újabb bejárás után.

Több kérdés, hozzászólás és napirendi pont nem lévén a polgármester megköszönte a
részvételt a megjelenteknek és a rendes nyílt testületi ülést 18.50 órakor bezárta.
K.m.f.
Szabó László
polgármester
Az Mötv. 86.§ (1) bekezdés alapján a jegyző megbízásából a képviselő-testületi ülésen jelen
lévő aljegyző, aki a jegyzőkönyvet vezette:
dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző

Az Mötv. 52.§ (2) bekezdése alapján a jegyzőkönyvet aláíró jegyző:

Németh Tünde
jegyző
Jegyzőkönyv hitelesítők:

Marton János képviselő

Rolkó Gábor képviselő

