Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 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
Békefi Edina képviselő
Tavasz László képviselő
Ifj. Jánosi Attila képviselő igazoltan távol
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 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, ifj. Jánosi Attila képviselő
igazoltan távol. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán napirendi javaslat
módosítással élt, zárt ülésre nem kerül sor, nem érkezett be támogatási kérelem. Majd kérte a
Tisztelt Képviselőket a napirend jóváhagyására.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ A 2017. évi önkormányzati költségvetés módosítása az előirányzatokra vonatkozóan.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ Vegyes 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? A szokás szerint a határozati döntések láthatók az előterjesztésben
folyamatukban.
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.
2./ A 2017. évi önkormányzati költségvetés módosítása az előirányzatokra vonatkozóan.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az írásbeli előterjesztést olvashatták a
képviselők. Az előirányzat módosításra szeptember 30-ig kerül most sor, így az azt követő
pénzügyi bevétel még nem látható. A kemping értékesítési bevétele a következő előirányzat
módosításban fog majd szerepelni, melyre várhatóan jövő év elején fog sor kerülni. Röviden
tájékoztatta a képviselőket az önkormányzat pénzügyi helyzetéről is, majd javasolta az
előirányzat módosító rendelet elfogadását az írásbeli előterjesztés szerint.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előirányzatokra vonatkozóan 2017. szeptember 30-ig
Az aláírt rendelet a hatásvizsgálattal és az indoklással együtt jelen jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
3./ Vegyes ügyek.
a)Szabó László polgármester : szóbeli előterjesztésben szeretné elmondani a vegyes
ügyeket, nincs olyan sok. Első a 100 e Ft fölötti számlák kapcsán az őszi virágok számlája
412 e Ft, ennek jóváhagyását kéri a Tisztelt Képviselőktől a szokásos határozat alapján.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
119./2017. (X.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az
alábbi önkormányzathoz beérkezett számla kifizetést:
Őszi virág – bruttó 412.750 Ft 2017. 10.30.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a számla
kifizetésére a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

b) Szabó László polgármester : Kiss István gazdabolt bérlő kérelmét ismerteti, miszerint
növelni szeretné a vállalkozását egy új kft alapításával. Ennek a székhelyét szeretné a
gazdabolt címére engedélyeztetni a képviselő-testülettől. Javasolja a székhely jóváhagyását a
részére.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
120./2017. (X.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss István gazdabolt
bérlő kérelmére jóváhagyja, hogy az ARK Group Kft. székhelye a gazdabolt 8242
Balatonudvari, Balaton u. 1. szám alá bejegyzésre kerüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további
szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
8.30 órakor megérkezett ifj. Jánosi Attila képviselő. Szabó László polgármester ismételten
megállapította a képviselő-testület határozatképességét 5 fő képviselő jelenlétével, röviden
tájékoztatta az eddig elhangzottakról a képviselőt, majd folytatta a testületi ülés tárgyalását.
c) Szabó László polgármester : az előzetes megbeszélés alapján javasolja Balogh Ilona
elhalálozása kapcsán az elhunytat az önkormányzat halottjának nyilvánítani, mint volt korábbi
dolgozót és a költségek biztosítását 240 e Ft összegben.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
121./2017. (X.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhunyt
Balogh Ilona Balatonudvari lakost, volt önkormányzati dolgozót az
önkormányzatnál végzett munkájának elismeréseképpen Balatonudvari
község Önkormányzata saját halottjának nyilvánítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
temetési költségek (bruttó 240.000 Ft összegű) kifizetésére az
önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
d) Szabó László polgármester : a strandfejlesztés kapcsán elmondja, hogy a munkálatok
nagyon szépen haladtak, majdnem elkészült a teljes fejlesztés mindkét strandon az október
25-i határidőre. Strandonként és részfeladatonként kell a műszaki átadásokat elvégezni. A két
wc-vizesblokk azonban még nincs átadható állapotban, ezért javasolja a kivitelező határidő
módosítási kérelmének jóváhagyását. A pályázat elszámolása kapcsán is meg kell kérni a
határidő módosítást, de ennek nincs akadálya. Az alábbi határozati javaslat elfogadását kéri
ezért a Tisztelt Képviselőktől: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Balatonudvari Strand és a Balatonudvari-Fövenyes Strand strandfejlesztés 2017. pályázatok
vonatkozásában mindkét strand esetében az 5. részfeladatra vonatkozó vállalkozói
szerződések módosítását a befejezési határidő tekintetében 2017. november 20. napjával
jóváhagyja. A képviselő testület felkéri Szabó László polgármestert, hogy a támogatótól a
Támogatói Okiratok módosítását kezdeményezze a strandfejlesztési projektek
megvalósításának 2017. november 20-i határidőben történő engedélyezése tárgyában. A
képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az érintett felek értesítésére, valamint a kivitelezői szerződések módosításra és a
módosított támogatói okiratok aláírására. Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:
polgármester
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
122./2017. (X.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Balatonudvari Strand és a Balatonudvari-Fövenyes Strand
strandfejlesztés 2017. pályázatok vonatkozásában mindkét strand
esetében az 5. részfeladatra vonatkozó vállalkozói szerződések
módosítását a befejezési határidő tekintetében 2017. november 20.
napjával jóváhagyja.
A képviselő testület felkéri Szabó László polgármestert, hogy a
támogatótól a Támogatói Okiratok módosítását kezdeményezze a
strandfejlesztési projektek megvalósításának 2017. november 20-i
határidőben történő engedélyezése tárgyában.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, az érintett felek értesítésére,
valamint a kivitelezői szerződések módosításra és a módosított
támogatói okiratok aláírására.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester: szeretné javasolni, hogy az Udvari strandon a tereprendezés, a
füvesítés történjen meg még az ősszel.
Szabó László polgármester : ezt is szerette volna mondani, hogy a dolgozók beütemezik ezt
a feladatot is. Szeretné, ha mindkét strand szép állapotba kerülne az ősszel.
e) Szabó László polgármester : a következőkben ismerteti, hogy a TAK és településképi
rendelet kapcsán egyeztetés történt a tervező urakkal. Az első lakossági egyeztetés
megtartásához a partnerségi rendelet értelmében határozatot kell hozni a partnerek
meghatározásáról. Partnereknek javasolj a tervezői vélemények alapján a teljes lakosságot és
a két egyház képviselőjét. Az alábbi határozati javaslatot kéri elfogadni a Tisztelt
Képviselőktől:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Arculati Kézikönyv és
településképi rendelet készítésének folyamatában széleskörű nyilvánosságot teremtve,
valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet

1.§ (2) bekezdése értelmében a partnerségi egyeztetésben részt vevő partnereket az alábbiak
szerint állapítja meg:
érintett lakosság, Református és Katolikus Egyház képviselői. A képviselő-testület
felhatalmazza Szabó László polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére,
lakossági fórum és partnerségi egyezetések lebonyolítására.
Határidő: azonnal, illetve
folyamatos Felelős: polgármester
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
123./2017. (X.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési
Arculati Kézikönyv és településképi rendelet készítésének folyamatában
széleskörű nyilvánosságot teremtve, valamint a partnerségi egyeztetés
szabályairól szóló 6/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelet 1.§ (2)
bekezdése értelmében a partnerségi egyeztetésben részt vevő partnereket az
alábbiak szerint állapítja meg:
- érintett lakosság,
- Református és Katolikus Egyház képviselői.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további
szükséges intézkedések megtételére, lakossági fórum és partnerségi
egyezetések lebonyolítására.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Békefi Edina képviselő: szeretné jelezni, hogy a Tihanyi iskola rendezvényére tombolát
ajánljon fel majd az önkormányzat pl. strandi belépő jegyekre gondolt.
Szabó László polgármester :ennek nem lesz akadálya, egyeztetni fognak ebben a kérdésben.
f) Szabó László polgármester : végezetül ismerteti, hogy az 571/4. hrsz-ú ingatlan
telekalakítási vázrajza az előzetes egyeztetések alapján elkészült. Ismerteti, hogy a terület
három részre lett osztva a térkép szerint. Amennyiben a testület is elfogadja ezt, az
átvezetéshez egy határozat szükséges. Az alábbi határozati javaslatot terjeszti elfogadásra:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Balatonudvari
571/4. hrsz-ú „kivett vízállás” terület megosztását jóváhagyja. A telekalakítási földmérési
költség kifizetését a 2017. évi önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére
biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a földhivatali
átvezetési eljárás intézésére, valamint a további egyeztető tárgyalások megtételére és a
testület tájékoztatására az ingatlan kapcsán.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos Felelős:
polgármester
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
124./2017. (X.26.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát
képező Balatonudvari 571/4. hrsz-ú „kivett vízállás” terület megosztását
jóváhagyja. A telekalakítási földmérési költség kifizetését a 2017. évi
önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a földhivatali
átvezetési eljárás intézésére, valamint a további egyeztető tárgyalások
megtételére és a testület tájékoztatására az ingatlan kapcsán.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
8.55 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

