
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25. 

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 

Jánosi Attila képviselő 

Tavasz László képviselő 

 

Békefi Edina 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, Békefi Edina képviselő asszony 

igazoltan távol van. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy az 

Árpád utcai pályázattal szeretné kezdeni a testületi ülést, melyre meghívásra került Ádám 

László műszaki ellenőr úr. A vegyes ügyek keretében kerülne szó további időközben 

beérkezett ügyekben szóbeli előterjesztésekre és tájékoztatókra. Majd kérte a Tisztelt 

Képviselőket a napirend jóváhagyására.  

 

A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

 

1./  Az Árpád utca és Vasút utca járda és útfelújítási pályázatának ügye (kivitelezői 

pályáztatás megtárgyalása.)    

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének megtárgyalása I. fordulóban.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 



5./ Az Önkormányzat 2018. évi munkatervének megtárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

6./  Önkormányzati gépbeszerzés pályázat ügye.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

7./ Külterületi zártkerti mg. Fejlesztési pályázat megtárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

8./ A művelődésszervező tájékoztatása az éves települési kulturális programtervezetről.  

Előadó: Szabó László polgármester 

Meghívott: Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező 

 

9./ 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./  Az Árpád utca és Vasút utca járda és útfelújítási pályázatának ügye (kivitelezői 

pályáztatás megtárgyalása.)    

 

Szabó László polgármester : köszönti a megjelent műszaki ellenőr urat, és megkéri a 

beérkezett pályázatok bontására.  

 

Ádám László műszaki ellenőr: megállapítja, hogy 3 zárt boríték érkezett be a meghívásra. 

Érkezési sorrendben bontja ki a borítékokat és ismerteti az ajánlati végösszegeket:  

A Víz-Szervíz-Építő Kft. ajánlata bruttó 18.630.687 Ft, a Pelso-Via Bau Kft. ajánlata bruttó 

18.923.381 Ft, a Flanna Kft. ajánlata bruttó 24.375.440 Ft.  

Az ajánlatok áttekintését követően megállapítja, hogy mindegyik pályázat érvényes, azonos 

műszaki tartalmat tartalmaznak, a kiírás szerinti elemeket is tartalmazzák, kivéve a cd 

mellékletet, melyet a Flanna Kft. és a Peso-Via Bau Kft. nem tett hozzá. Ez azonban nem 

teszi érvénytelenné az ajánlatokat. Egyértelműen a legkedvezőbb ajánlatot a Víz-Szerviz-

Építő Kft. nyújtotta be a pályázatra.  

 

Szabó László polgármester: a bontás eredményei alapján javasolja a testületnek a kivitelező 

személyében való döntés meghozatalát az írásbeli előterjesztés határozati javaslata szerint, 

megállapítva a Víz-Szerviz-Építő Kft. nyertes pályázatát.    

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény 3. melléklet II. 



2 pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása pályázat c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

címszó alatti Balatonudvari Árpád utca (442. hrsz) és Vasút utca (473. hrsz.) 

járda és útburkolat felújítása című pályázat megvalósítása érdekében 

meghirdetett meghívásos kivitelező ajánlattételi eljárás eredményeképpen az 

eljárást eredményesnek nyilvánítja, a nyertes kivitelezőnek mondja ki:  

Víz-Szerviz-Építő Kft.-t (8200 Veszprém, Cseri u. 37/A, képviseli: Ódor 

Gáspás ügyvezető). Az ajánlati árat a képviselő-testület bruttó 18.630.687 Ft 

összegben állapítja meg.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kivitelezői 

szerződés megkötésére és a munkaterület átadására.   

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 4 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

 

 

3./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása I. fordulóban.   

 

Szabó László polgármester : köszönti a pénzügyi kolléganőket, ismerteti, hogy egy részletes 

anyag került kiküldésre a költségvetési tervezés kapcsán.  

A jelenlegi költségvetési tervezet már megközelíti azt a főösszeget, amely normális lenne egy 

ilyen település esetében, annak érdekében, hogy a megfelelő működési színvonalat nyújtsa a 

települési ellátások terén. Szeretné megjegyezni, hogy a kemping árbevétele teljes egészében 

szabad keretként rendelkezésre áll a költségvetési tervezetben, az írásos anyag végén egy 

táblázat szemlélteti a részleteket. Bruttó 60 millió forint ingatlan értékesítés tervezve lett a 

kiadási és bevételi egyensúly biztosítása érdekében. A tervezetben szerepelnek a futó 

pályázatok is természetesen.  

A bérek kapcsán elmondja, hogy a minimál bér 10.500 Ft-tal emelkedett, ezzel ki kellett 

egészíteni a minimálbéren foglalkoztatottak fizetését. A legigazságosabb ezért az lenne, ha 

egységesen ezzel az összeggel lenne megemelve a többi dolgozó bére is. Ehhez kapcsolódik a 

Tihanyba történő átadott pénzeszköz összegének a kérdése is, mely az elmúlt évhez hasonló 

összegben lett tervezve. A köztisztviselői bérek esetében is ezt az összeget javasolja 

beilleszteni, azzal, hogy az elmúlt évi átadott keret bértömeg összege megtartásra kerüljön a 

költségvetésben.  

Az idei évi állami támogatás kismértékben ugyan, de növekedett pár millió forinttal az előző 

évihez képest. A tervezet az elmondottakon felül a szokásos bevételi és kiadási elemeket 

tartalmazza. Véleménye szerint ebben az évben nagy lehetőség előtt áll az önkormányzat, élni 

kell az adott lehetőségekkel, megcsinálni a szükséges fejlesztéseket, melyek hosszú távon a 

település érdekét fogják szolgálni.   

 

Ifj. Jánosi Attila: 3 db nagyteljesítményű damilos fűnyíró vásárlását szeretné kérni 

védőfelszereléssel együtt, mert nagy szükség van rá.  

 



Szabó László polgármester: javasolja ennek a költségét betervezni. Jelzi még, hogy Kéri 

Árpádné tavalyi nyáron dolgozott a strandon, jelenleg Balatonakaliban közmunkás, szívesen 

átjönne Udvariba dolgozni kertészeti munkára. Május 1-jével tudna jönni, fel lehetne venni őt 

is minimálbéres állásba. Egy fő kertészre még mindenképpen szükség lesz. A nyári strandi 

foglalkoztatotti állomány is a szokásoknak megfelelő mértékben került tervezésre az idén is. 

A dolgozók cafetéria juttatása a tavalyi szinten került tervezésre 8.333 Ft / hó összegben.   

 

Szabó László polgármester: amennyiben más kérdés és javaslat nincs, úgy javasolja a 

bérek kapcsán a döntést az alábbi határozati javaslat szerint: Balatonudvari Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati foglalkoztatású dolgozók 

béremelését 2018. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal az alábbiak szerint 

állapítja meg: A 2017. évi bértáblához képest 10.500 Ft bruttó bér / hó/ fő emelkedést 

határoz el a minimálbér feletti béren foglalkoztatottak esetében. Az önkormányzati 

foglalkoztatású dolgozók cafetéria juttatását 8.333 Ft kedvezményes adózású készpénz 

juttatás összegben állapítja meg havonta.  A képviselő-testület felhatalmazza Szabó 

László polgármestert a költségvetési tervezés kapcsán a szükséges intézkedések 

megtételére, a költségvetés elfogadását követően pedig a visszamenőleges hatályú 

kifizetésre. Határidő: azonnal Felelős: Szabó László polgármester 

 

Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati 

foglalkoztatású dolgozók béremelését 2018. január 1. napjára visszamenőleges 

hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:  

A 2017. évi bértáblához képest 10.500 Ft bruttó bér / hó/ fő emelkedést határoz 

el a minimálbér feletti béren foglalkoztatottak esetében. Az önkormányzati 

foglalkoztatású dolgozók cafetéria juttatását 8.333 Ft kedvezményes adózású 

készpénz juttatás összegben állapítja meg havonta.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a költségvetési 

tervezés kapcsán a szükséges intézkedések megtételére, a költségvetés 

elfogadását követően pedig a visszamenőleges hatályú kifizetésre.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Szabó László polgármester 

 

 

4./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.  

 

Szabó László polgármester : átadja a szót az aljegyző asszonynak.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: elmondja, hogy a kiküldött előterjesztés tartalmazza a 

rendelet alkotás kapcsán a szükséges információkat. A rendelet-tervezet véleményezése 

jelenleg még folyamatban van, így a jelen ülésen nem javasolja a tervezet elfogadását.  

Reméli, hogy a februári ülésre megérkezik a vélemény és elfogadható lesz a tervezet.  

 

Szabó László polgármester: köszöni a tájékoztatást, a rendeletalkotási kötelezettségről is 

értesült a testület, az elfogadása februárban várható.   

 



5./ Az Önkormányzat 2018. évi munkatervének megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : május 19. napját javasolja a közmeghallgatás éves időpontjául.  

 

Más javaslat nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a határozat  

mellékletét képező 2018. évi munkatervét jóváhagyja.  

 Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

 megtételére.  

  Határidő: folyamatos  

  Felelős: polgármester 

 

 

6./  Önkormányzati gépbeszerzés pályázat ügye.   

 

Szabó László polgármester : szeretné hozzátenni az írásbeli előterjesztéshez az alábbiakat: a 

pályázat szerinti Cubota traktor kapcsán az importőr jelezte, hogy a gép forgalmazása 

megszűnt január 1-jével az Unióban. Erről nyilatkozatot fog küldeni az önkormányzat részére.  

Jelenleg a közbeszerzési lebonyolító személyéről tud döntést hozni a testület, melynek 

kapcsán javasolja Asbóth-Tóth Krisztina ajánlatának elfogadását. Teljes körűen vállalja a 

közbeszerzési eljárás lebonyolítását. A közbeszerzési ajánlat elfogadását követően további 

egyeztetésekre kerül sor annak érdekében, hogy a további lépéseket meg lehessen tenni.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Külterületi 

helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek 

beszerzése” című VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú gépbeszerzés pályázat 

megvalósítása érdekében közbeszerzési lebonyolítónak Asbóth-Tóth 

Krisztina (8220 Balatonalmádi, Hóvirág u. 10.) közbeszerzési tanácsadó 

nettó 280 e Ft összegű alanyi áfa mentes ajánlatát fogadja el.  

A közbeszerzési lebonyolítói díjat a képviselő-testület a 2018. évi 

önkormányzati költségvetés működési kiadásai körében biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

közbeszerzési lebonyolítóval a szerződés megkötésére és a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásához szükséges előkészítő munkálatok elvégzésére.  

Határidő: 2018. február  22.  

Felelős: polgármester   

 

 



7./ Külterületi zártkerti mg. Fejlesztési pályázat megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : tájékoztatja a testületet, hogy kiírtak egy pályázatot a zártkerti 

ingatlanok fejlesztésére. A pályázat részleteit az előterjesztés tartalmazza. Bár számtalan 

külterületi útja van az önkormányzatnak ami rendbetételre szorul, mégis jelenleg a pályázati 

feltételek ismeretében a Vászolyi út felújításának lenne a legnagyobb értelme. Kb. 1800 méter 

hosszú az önkormányzat közigazgatási területén lévő rész, ismerteti a műszaki elemeit a 

felújításnak. Vászoly község is pályázik, de sajnos nem erre az útra, mert ők ezt korábban már 

javítgatták. A pályázatban az útfelújítás önállóan nem pályázható, másik pályázati elemet kell 

hozzárendelni pl. vadkerítést kell mellé tenni a bruttó érték 10%-áig.  

A pályázati anyag előkészítése elkezdődött, mivel rövid határidővel kell benyújtani: január 

31-ig. Henn Zsolt pályázati tanácsadó adott be ajánlatot 220 e Ft összegben, melyet 

elfogadásra javasol. A szükséges műszaki leírás és helyszínrajz elkészítésére a tervező 

asszony ajánlata 90 e Ft + áfa, ezt is javasolja jóváhagyásra.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani  „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását 

segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” című   

ZP-1-2017 kódszámú kiírásra. A pályázat keretében az önkormányzat az 1 ) és 4)  

célfeladatokra pályázik: Balatonudvari 055. hrsz-ú Vászolyi út karbantartása, 

csatornahálózat karbantartása, vadkerítés létesítése.  

Pályázattal elnyerni kívánt támogatás a kiírás szerinti maximális összeg. Nyertes 

pályázat esetén a pályázathoz szükséges további önerő költséget a képviselő-testület 

a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület a pályázat elkészítésével Henn Zsolt vállalkozót bízza meg, 

megbízási díj: bruttó 220 e Ft, a szükséges helyszínrajz és műszaki leírás költségét 

90 e Ft + áfa összegben hagyja jóvá a 2018. évi önkormányzati költségvetés 

működési kiadásai terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges feladatok elvégzésére és a pályázat határidőben történő 

benyújtására.  

Határidő: 2018. január 31.  

Felelős: polgármester   

 

 

8./ A művelődésszervező tájékoztatása az éves települési kulturális programtervezetről.  

 

Szabó László polgármester: köszönti a művelődésszervező asszonyt, majd át is adja a szót.  

 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: írásba benyújtotta az jelenlegi éves program  

tervezetet. Komolyabb változás nincsen benne, azonban az időpontokat mindenképpen 

egyeztetni szeretné a képviselőkkel. Egy változtatást javasol, hogy a szezonzáró után 

általában november végéig nem szokott lenni érdemei program, ezért októberre lehetne 

esetleg áttenni az idősek napját. A szokásos többi program belekerült a rendezvénytervbe. A 

Viannisokkal egyeztettek tegnap, továbbra is szeretnék itt tartani az Anyósfesztivált és nekik 



a június 30-i időpont megfelelő lenne, csak a Csoki kupa is akkorra került megszervezésre, 

előzetes önkormányzati egyeztetés nélkül a szervező által. A program tervezet még alakítható 

természetesen.  Szezonnyitó időpontjának a június 30-a tervezett, a szezonzáró időpontjára 

javaslatokat vár.  

 

Szabó László polgármester: szerint az Anyósfesztivál és a kupa akár egy napon is 

megrendezhető, de egyeztetni fog a kupa szervezőjével ebben a kérdésben.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: véleménye szerint szeptember 1. szombat lehetne a 

szezonzáró.  

 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: elmondja még, hogy a jelenleg 

közbeszerzési előkészítés alatt lévő EFOP pályázat keretében is van tervezve egy zenés nap, 

de ennek részleteiről még egyenlőre nem tud érdemi tájékoztatást adni, további információkra 

várnak a pályázat lebonyolítása érdekében.  

 

 

9./ Vegyes ügyek. 

 

a) Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés szerint haladva, először az iskolai 

körzetek határozati javaslatát kéri elfogadásra. Ebben változás évek óta nincsen.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében 

meghatározott kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének 

meghatározásához, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI 

rendelet 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva véleményt 

nyilvánít a Balatonfüredi járás területén Balatonudvari település teljes 

közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító iskolákról: 

Javasolja a 037002 Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, 

Nádor u. 17., valamint a 037003 Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános 

Iskola 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 2. intézmények 

meghatározását, egyet értve az előterjesztett megyeszékhely szerinti járási 

hivatal tervezettel. 

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a határozat 

 2018. február 15-ig történő továbbítására a Veszprém Megyei   

 Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala részére.  

 Határidő. 2018. február 15.  

 Felelős: polgármester  

 

b/ Szabó László polgármester: Kontrát Károly Országgyűlési Képviselő Úr levele kapcsán 

javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

 



Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonudvari település 

lakossága és nyaraló tulajdonosai, valamint a települést látogató idegenforgalmi 

vendégek nyugodt mindennapjait, biztonságát, pihenését védve kifejezi azon 

nyilatkozatát, mely szerint elutasítja a Soros Terv bármilyen fajta 

megnyilvánulását, mely a bevándorlást segíti vagy ösztönzi.  Balatonudvari 

településen nem támogat bevándorlás-szervező iroda létrehozását, sem migránsok 

bárminemű elhelyezését.  

A képviselő-testület a Nemzeti Konzultáció eredménye alapján csatlakozik azon 

önkormányzatokhoz, melyek elutasítják Soros György terveit és a Brüsszel által 

erőltetett kötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. 

  Határidő: azonnal  

  Felelős: Szabó László polgármester   

 

c/ Szabó László polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat és a Tihanyi Bencés 

Apátság összefogásával megkezdődött a franciaországi kirándulás szervezése. Az elmúlt évi 

kirándulás nagy sikere után az idei évben is indulna egy újabb zarándoktúra, most a 

franciaországi Lourdes-ba. Az április elején 8 naposra tervezett utazásra most is a településen 

és a Tihany településen élőket várják elsősorban, a részletes program kidolgozása 

folyamatban van. Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évi kiránduláshoz is szeretném kérni 

Tisztelt Képviselőket, hogy önkormányzati támogatással segítsék a kirándulás sikeres 

megvalósítását. A tavalyi támogatási összeggel hasonló összegre gondolt, 450 e Ft-ra.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 

franciaországi Lordes-i zarándokút megszervezéséhez 450 e Ft összegű 

támogatást nyújt a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére – utazásszervezővel történő szerződés 

kötésre, egyéb szervezési feladatok elvégzésére - és a támogatással történő 

elszámolásra kötelezi.     

Határidő: folyamatos, elszámolásra. 2018. április 30.  

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



d/Szabó László polgármester:  A Balatoni Futár c. újság idei támogatási kérelme kapcsán a 

tavalyi összeg jóváhagyását javasolja a testületnek.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Futár 

régiós havilap részére 20.000 Ft támogatási összeget nyújt a 2018. évi 

önkormányzati költségvetés támogatási keretének terhére.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és az összeg átutalására.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

e/ Szabó László polgármester: elmondja, hogy a Tihanyi Katolikus Egyházközség 

támogatást nyert több ingatlanuk, köztük a Balatonudvari fövenyesi kápolna felújítására is. 

Önkormányzati támogatásként a felújításhoz szeretne javasolni 300 ezer forintot. Az írásbeli 

előterjesztés még kolumbárium építésre lett írva, de nem biztos, hogy azt valósítanák meg, 

még további egyeztetésekre kerül sor az atyával.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi 

Bencés Apátság részére a Balatonudvari 807. hrsz-ú fövenyesi kápolna 

felújításához 300 e Ft támogatási összeget nyújt a 2018. évi 

önkormányzati költségvetés támogatási keretének terhére.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és az összeg átutalására.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

f/ Szabó László polgármester:  a Balatonudvari 571/6. és 571/7. hrsz-ú ingatlanok 

csereügyeletei kapcsán megérkeztek az értékbecslői árajánlatok, melyeknek jóváhagyását 

kérem Tisztelt Képviselőktől az ügy további folytatása érdekében. Ingatlanonként 24.900 Ft + 

áfa a díj, 7 db ingatlant érint az értékbecslés.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

571/6. és 571/7. hrsz-ú ingatlanok csereügylete vonatkozásában a 

szükséges értékbecslés költségét 174.300 Ft + áfa összegben hagyja jóvá a 

2018. évi önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  

   Felelős: polgármester   

 

g/ Szabó László polgármester:  a Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa megszervezéséhez a 

Tematik Kft. az önkormányzati hozzájárulását kéri. A kupa 2018. április 22-28. között 

kerülne megrendezésre. Amennyiben Tisztelt Képviselők is egyet értenek, úgy javasolja az 

írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.   

 

Tavasz László képviselő: kéri, hogy ne járjanak be a strandra autóval a versenyzők, ez 

legyen kikötve a szerződésben.   

 

Rolkó Gábor alpolgármester: 100 e Ft összegű bérleti díj kérését is javasolni szeretné. 

 

Szabó László polgármester: ezeket a feltételeket a szerződésben kell akkor rögzíteni.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 

nemzetközi pontyfogó kupa megszervezése kapcsán 2018. április 22-28. 

között hozzájárul a Balatonudvari települési strand verseny céljára kijelölt  

szakaszának igénybevételére. Területhasználati díj: 100 e Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására.    

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester   

 

h) Szabó László polgármester:  a 100 e Ft feletti számlák jóváhagyását kéri az írásbeli 

előterjesztés  alapján:  

 

A javaslat alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

OOK-PRESS Kft. – települési naptár költsége: 2018.01.19.  – 188.595 Ft 

bruttó. 

Pannon Geodézia Kft. – digitális térkép frissítése: 2018. 01.15. -161.544  

Ft bruttó.  

ÉNYKK Zrt –gázolaj: 2017.12.18. bruttó 107.411 Ft.  

Tóth Béla ev. Bakali – karácsonyi ajándék csomagok: 2018. 01.06. bruttó 

264.556 Ft. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

i) Szabó László polgármester: a közterületi fák lombfiatalításának kérdését szeretné még 

megbeszélni. Célszerű lenne a település bejárása, és a szükséges lombkorona tisztításai 

feladatokra egy kosaras kocsis vállalkozó megbízása. A fövenyesi strandi fáknál is tisztítani 

kellene, de ehhez sajnos nem megfelelő a 16 méteres kosaras autó, oda magasabb kell. 

Javasolja, hogy a magasabb kosaras autó is legyen megrendelve, és a szükséges ifjításokat 

végeztessék el. Dobosi Zoltán és Petrőtei Zoltán ajánlatait ismerteti, az utóbbi vállalkozó 

tudja a zöldterületi veszélyes fákat alpin technológiával tisztítani.  

 

Az elhangzottak alapján a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a teljes 

települési területen fa lombtisztítási munkálatok elvégzését határozza el, 

melynek kapcsán Dobos József és Petrőtei Zoltán ajánlatait fogadja el. A 

szükséges költségeket utólagos elszámolás alapján a 2018. évi 

önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges munkálatok megrendelésére, szerződéskötésekre és az utólagos 

elszámolás elkészítésére, a testület tájékoztatására.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

j) Szabó László polgármester: Gyurkó Eszter is szeretne bérlőként a Szolgáltató házba 

tevékenységet végezni, javasolja a hozzájárulást a többi bérlővel azonos feltételek szerint.  

  

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15./2018. (I.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Balatonudvari Levendula u. 10. szám alatti Szolgáltatóház 

működése kapcsán Gyurkó Eszter vállalkozó kérelmét jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

kérelmezővel bérleti szerződés megkötésére a 140./2017. (XII.21.) számú 

képviselő-testületi határozatban foglaltak alapján.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 

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

12.15 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    

   


