Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember
24. napján du. 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati
kirendeltség helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Békefi Edina alpolgármester
Fodor Péter képviselő
Marton János képviselő
Rolkó Gábor képviselő igazoltan távol
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő
Szabó László polgármester: megállapította, hogy a képviselő-testület 4 fő képviselő
jelenlétével határozatképes, Rolkó Gábor képviselő elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni az
ülésen. A rendkívüli nyílt ülés telefonon történt összehívásának indoka több vegyes ügy
megbeszélése, melyek kapcsán szóbeli előterjesztéseket szeretne tenni. Valamint zárt ülés
tartására is szükség van az időközben beérkezett segélyezési ügyek okán.
Kéri a Tisztelt Képviselőket az ismertetett napirend jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pont:
1./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
Napirend a zárt ülésre.
1./ Segélyezési ügye.
Előadó: Szabó László polgármester

A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:

1./ Vegyes ügyek. .
a)Szabó László polgármester : először a szeptember hónap esős időjárása miatti
eseményekről szeretné tájékoztatni a képviselőket.
A lezúduló hatalmas esőzés sajnos az egész településen nagyon nagy károkat okozott. A
külterületi utakon egyes útszakaszok gyakorlatilag gépkocsival járhatatlanná váltak. Az őszi
szüreti munkálatokat az esőzés és a károkozása nagyon megnehezíti, számtalan telefon
érkezett be az önkormányzathoz a helyreállításokat sürgetve. A belterületen több helyen
gyakorlatilag katasztrófahelyzet alakult ki, a Nyárfa soron nagyon nagy pusztítást végzett a
víz. Az úttest és a padka rongálódott, a szomszédos ingatlanok többségénél áll a víz a
kertekben. Számos ház beázott és ázik azóta is, pincék mentek tönkre. A rendkívüli
védekezési munkálatokat a lakosság segítségével sikerült elkezdeni. A Nyárfa soron
bekövetkezett károk vonatkozásában az ebr rendszerben a szükséges vis maior bejelentést
megtették, a pályázat benyújtására 40 napos határidő van, melynek előkészítése jelenleg
folyamatban van. Ezzel kapcsolatban külön döntést kell majd hoznia a testületnek. Azonban
az előzetesen megtett vis maior bejelentés alapján az azonnali veszélyelhárítás, védekezés
költségét 300 ezer forintban jelölték meg egy előzetes gyors kalkuláció alapján. Ennek az
összegnek az elfogadását kéri a Tisztelet Képviselőktől. Slemmer Csaba vállalkozó lett
azonnal értesítve, aki el is kezdte a szükséges munkálatokat. Ismerteti a határozati javaslat
szövegének tervezetét: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
szeptember 14. napján bekövetkezett folyamatos esős időjárás miatt Balatonudvari
településen bekövetkezett vis maior veszélyhelyzet azonnali elhárításának költségét bruttó
300.000 Ft összegben a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület Szabó László polgármester által koordinált elhárítási feladatokat
jóváhagyja, felhatalmazza a költség kifizetésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
Ellenvélemény és más javaslat nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a
képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
154./2014. (IX.24.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
szeptember 14. napján bekövetkezett folyamatos esős időjárás miatt
Balatonudvari településen bekövetkezett vis maior veszélyhelyzet
azonnali elhárításának költségét bruttó 300.000 Ft összegben a 2014. évi
önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.
A Képviselő-testület Szabó László polgármester által koordinált
elhárítási feladatokat jóváhagyja, felhatalmazza a költség kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: a külterületi utak vonatkozásában ismerteti, hogy az előzetes
egyeztetéseknek megfelelően Slemmer Csaba vállalkozó megbízás megtörtént, aki 7500 Ftos óradíjért dolgozik az utak helyreállításán. Az a javaslat, hogy utólagos elszámolás alapján
határozzon a testület a külterületi utak rendkívüli esős időjárás miatti károsodásának
helyreállítási költségeiről. A helyreállítás legalább 50 munkaórát igénybe fog venni.

Amennyiben a Tisztelt Képviselők is egyet értenek, úgy az alábbi határozati javaslatot
terjeszti elő:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település külterületén a
szeptemberi esős időjárás miatti mezőgazdasági utak vízkárok okozta helyreállításának
költségét a 2014. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére utólagos elszámolás
alapján biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
helyreállítási munkálatok irányításával, Selmmer Csaba vállalkozóval történő szerződés
megkötésére, az utólagos elszámolásról a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. Határidő:
folyamatos, elszámolásra 2014. okt. 9. Felelős: polgármester
Ellenvélemény és más javaslat nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a
képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
155./2014. (IX.24.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település
külterületén a szeptemberi esős időjárás miatti mezőgazdasági utak
vízkárok okozta helyreállításának költségét a 2014. évi önkormányzati
költségvetés tartaléka terhére utólagos elszámolás alapján biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
helyreállítási munkálatok irányításával, Selmmer Csaba vállalkozóval
történő szerződés megkötésére, az utólagos elszámolásról a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.
Határidő: folyamatos, elszámolásra 2014. okt. 9.
Felelős: polgármester

b)Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a fövenyesi strandfejlesztés kivitelezői
munkálatai sem tudtak hatékonyan megindulni az esőzések miatt. A kivitelező ugyan
felvonult, de a munkálatok jelenleg is állnak. Azonban örömmel jelenti be, hogy az
önkormányzat tájékoztatást kapott a BKKK-tól, hogy a LEADER térségek közötti
együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11./2013.
(III.5.) VM rendelet módosításra került, melynek alapján a pályázat szerinti fejlesztés
megvalósítási határideje 2015. március 31-ére módosult, a legutolsó kifizetési kérelem
benyújtásának végső határideje pedig 2015. május 31-e lett. A kivitelező tájékoztatva lett a
változásról, és ő is örült ennek, így javasolja, hogy a vállalkozói szerződését a befejezési
határidő tekintetében módosítsa a testület. Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi strandfejlesztés
megvalósítására 2014. augusztus 11. napján az RD-MASTER Kft-vel megkötött vállalkozási
szerződés módosítására hatalmazza fel Szabó László polgármestert. A szerződésmódosítás
tárgya: a kivitelezési befejezési határidő módosítása 2015. március 31. időpontra. A
szerződés egyebekben nem változik. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó László
polgármestert a további szükséges koordináló intézkedések megtételére és a
szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: szerződésmódosításra azonnal, egyebekben
folyamatos, Felelős: polgármester .
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
156./2014. (IX.24.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi
strandfejlesztés megvalósítására 2014. augusztus 11. napján az RDMASTER Kft-vel megkötött vállalkozási szerződés módosítására
hatalmazza fel Szabó László polgármestert.
A szerződésmódosítás tárgya: a kivitelezési befejezési határidő
módosítása 2015. március 31. időpontra. A szerződés egyebekben nem
változik.
A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
további szükséges koordináló intézkedések megtételére és a
szerződésmódosítás aláírására.
Határidő:
szerződésmódosításra
azonnal,
egyebekben
folyamatos
Felelős: polgármester

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli nyílt testületi ülést
19.30 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
ig. távol

képviselő

