
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március 29. 

napján de 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Jánosi Attila képviselő 

Tavasz László képviselő 

 

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 3 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Rolkó Gábor alpolgármester és 

Békefi Edina képviselők késést jeleztek, de meg fognak érkezni.  

 

Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy a vegyes ügyek 

keretében szeretne még szóbeli előterjesztéseket tenni időközben beérkezett ügyek kapcsán, 

valamint ismerteti, hogy egy kérelem kapcsán zárt ülés tartására szeretne javaslatot tenni.  

Felolvassa a határozati javaslatot, majd kérte a képviselő-testületet fogadja el a határozatot.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bekőné Varga 

Adrienn Balatonudvari Hunyadi u. 27. szám alatti lakos kérelme ügyében 

a döntés meghozatalára - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 46.§ (1) bek. c) pontja alapján - zárt ülés 

tartását rendeli el.   

A zárt ülés elrendelésének indoka: a kérelemben foglalt visszafizetési 

kötelezettség összegszerűsége miatt az önkormányzat vagyonával való 

rendelkezést érintő kérdés eldöntése.  

Határidő: 2018. március 29.  

Felelős: polgármester   

 

  



Szabó László polgármester ezt követően kérte a Tisztelt Képviselőket a napirend 

jóváhagyására.  

 

A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 

szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

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

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ A kertmozi ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

5./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

6./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

Napirend a zárt ülésre:  

1. Bekőné Varga Adrienn kérelem ügye.  

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?  

 

Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

 

 

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

 

Szabó László polgármester: átadja a szót az aljegyző asszonynak.  

 

dr.Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden ismerteti, hogy megérkezett az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központtól. Így nincs akadálya a rendelet elfogadásának a korábban már 

ismertetett írásbeli előterjesztés alapján.  

 

 



Szabó László polgármester: kéri a testületet a rendelet elfogadásáról szóló döntésre.  

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi 

rendeletét alkotta meg:   

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete  

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról 

 

Az aláírt rendelet az előterjesztéssel és a kötelező indoklással, hatásvizsgálattal együtt jelen 

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

3./ A kertmozi ügye.  

 

Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a nyilvános pályázatra egy ajánlat érkezett be. 

Megmutatja a zárt borítékot, majd felbontja. A boríték tartalmának átvizsgálása, majd 

ismertetése után megállapítja, hogy a Pálffy Mátyás egyéni vállalkozó által benyújtott ajánlat 

érvényes, a pályázati kiírásban foglalt elemeket tartalmazza, az ajánlati vételár 10.240 e Ft + 

áfa. A pályázati anyag tartalmazza az üzemeltetésre vonatkozó hosszú távú elképzeléseit a 

pályázónak, mely megfelel annak az elvárásnak, hogy a településen kertmozi működjön, mint 

nyári lakossági szolgáltatás.  

Javasolja az ingatlan értékesítését a nyertes pályázó részére, az alábbi határozati javaslat 

elfogadásával: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Balatonudvari 946/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának adásvételétel útján történő értékesítésére 

kiírt nyílt pályázat nyertesének nyilvánítja Pálffy Mátyás (8251 Zánka, Glóbusz u. 32.) egyéni 

vállalkozó ajánlatát. Az ingatlan értékesítési ára: 10.240 ezer Ft + áfa a pályázatban foglaltak 

szerint. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további szükséges 

intézkedések megtételére, az állami elővásárlási jog megkérésére, és az adásvételi szerződés 

megkötésére.   Határidő: folyamatos Felelős: polgármester  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Balatonudvari 946/1. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának adásvételétel útján 

történő értékesítésére kiírt nyílt pályázat nyertesének nyilvánítja Pálffy 

Mátyás (8251 Zánka, Glóbusz u. 32.) egyéni vállalkozó ajánlatát. 

Az ingatlan értékesítési ára: 10.240 ezer Ft + áfa a pályázatban foglaltak 

szerint.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további 

szükséges intézkedések megtételére, az állami elővásárlási jog megkérésére, 

és az adásvételi szerződés megkötésére.    

 Határidő: folyamatos  

 Felelős: polgármester  

 

 

 

 



4./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása.  

 

Szabó László polgármester :  az írásbeli előterjesztést olvashatták a Tisztelt Képviselők, 

javasolja a benne foglaltak alapján a határozati javaslat elfogadását. A korábbi évek 

gyakorlata is ez, amennyiben módosításra lesz szükség, úgy tájékoztatni fogja a képviselő-

testületet.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.-43.§ -okban foglalt 

kötelezettségének eleget téve megállapítja, hogy az Önkormányzat 2018. 

évben jelenleg nem folytat és nem tervezett közbeszerzési értékhatárt elérő 

vagy azt meghaladó beruházást, beszerzést.  

A képviselő-testület elfogadja a nemleges közbeszerzési tervet és egyben 

felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére, honlapon történő közzétételre, valamint amennyiben a terv 

módosítása évközben szükségessé teszi, a képviselő-testület előzetes 

tájékoztatására.   

 Határidő: 2018. március 31.  

 Felelős: polgármester  

 

 

5./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.   

 

Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a Gála 1 Kft. ajánlata kiküldésre került, 

olvashatták a Tisztelt Képviselők. Az ajánlatuk a tavalyi árral egyező. Időközben még egy 

árajánlat érkezett be a strandi takarításra egy balatonfüredi kft-től. Ismerteti az árajánlatukat, 

mely kedvezőbb, mint a másik cégé. A tavalyi cég munkáját már ismerik, elvégezte a 

feladatot, azonban a költségek csökkentése is célszerű. Biztonsági szempontból meg lehetne 

fontolni, hogy az egyik strandot takarítsa az egyik cég, a másikat pedig a másik. 

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: véleménye szerint mindkét strandot csinálja az új cég.  

 

Más javaslat nem lévén a polgármester szavazásra tette fel ifj. Jánosi Attila képviselő 

javaslatát, melynek kapcsán a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi nyári 

szezonra a két települési strand WC-vizesblokk épületeinek napi rendszeres 

takarítására vállalkozói szerződés megkötését határozza el a Nekertelj 

Szolgáltató Kft-vel (8230 Balatonfüred, Barlang u. 4. )  



A vállalkozói díjat az árajánlat alapján fogadja el a képviselő-testület és a 

2018. évi önkormányzati költségvetésének strandi üzemeltetési kiadásai 

terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester   

 

Szabó László polgármester: a pénzszállítás ügyében javasolja az írásbeli előterjesztés 

szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári szezonra a két  

települési strand vonatkozásában pénzszállítási szerződés kötését határozza el  

A ZOÉ Security Kft-vel. A szállítás díját 3.800 Ft + áfa / alkalom / 2 strand 

vonatkozásában hagyja jóvá a 2018. évi önkormányzati költségvetés strandi  

üzemeltetési kiadásai terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre és a 

további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester   

 

 

8.40 órakor megérkezett Rolkó Gábor alpolgármester, 8.45 órakor megérkezett Békefi Edina 

képviselő.  

 

Szabó László polgármester ismételten megállapította a képviselő-testület 

határozatképességét 5 fő képviselő jelenlétével, majd röviden tájékoztatta a megjelenteket az 

addig elhangzottakról és folytatta a napirendi pontot.  

 

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy mindkét strandra bevezetésre javasolja a Szép 

kártyával és a bank kártyával történő pénztári fizetés lehetőségének bevezetését, amennyiben 

a testület is egyet ért, kéri a határozati javaslat jóváhagyását.   

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két települési 

strandon a 2018. évi nyári szezontól bevezeti a bankkártyás és az OTP Szép 

kártyás fizetési lehetőségeket.  



Az új fizetési eszközök bevezetésének költségét a képviselő-testület a 2018. 

évi önkormányzati költségvetés strandi működési kiadásainak terhére 

biztosítja és  egyben felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő: 2018. május 31.  

Felelős: polgármester   

 

 

Békefi Edina képviselő: javasolja, hogy kérjenek árajánlatot a strandokra napvitorlák 

kihelyezésére, valamint az udvari strandon a lidónál még nem készült el a megbeszélt ülőrész. 

A fitnes eszközök alá is volt szó gumiszőnyeg kihelyezésére.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: volt szó utca névtáblák megújításáról is, erre is kérjenek 

árajánlatot. A fövenyesi strandon a keleti kerítés takarásáról is beszéltek, valamilyen módon 

ez is legyen megoldva.  

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy már felvette a kapcsolatot árajánlat kérések 

ügyében, a strandokon a hideg miatt nem kezdődött meg az előkészület. Szükség lesz homok 

hozatalára megint a játszóterekhez, illetve az udvari strandon még egy kis terepmunka és 

földhordás is szükséges lesz. Az áprilisi ülésre szeretné hozni az új információkat, 

árajánlatokat.  

 

 

6./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester: a vegyes ügyek kapcsán javasolja az írásbeli előterjesztés 

szerint haladjanak, első pont a kormányhivatal törvényességi megkeresése. Ennek kapcsán 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal VEB/005/1179-1/2018. számú törvényességi 

felhívását megtárgyalta, az abban foglalt észrevételeket tudomásul vette. A 

felhívásban jelzettek az NJT rendszerben aktualizálásra kerültek.  

A képviselő-testület felhívja az aljegyzőt, hogy az önkormányzati rendeletek       

Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele során a 338/2011. (XII.29.)  

Korm. rendeletben foglaltaknak tegyen eleget és a Veszprém Megyei 

Kormányhivatalt a döntésről tájékoztassa.  

 Határidő. 2018. április 6.  

 Felelős: polgármester és aljegyző 

 

b) Szabó László polgármester: közös hivatali költségvetés módosítására megírt határozati 

javaslat elfogadását is javasolja a képviselő-testületnek.  

 A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 20./2018. 

(II.15.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését 

elfogadja. A Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi 

főösszegét 131.030.000 Ft-ban állapítja meg. A határozat egyebekben 

nem változik.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

közös hivatal tájékoztatására.  

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

Felelős: polgármester és jegyző  

 

c) Szabó László polgármester: a 2018. évi országgyűlési választási feladatok településszintű 

lebonyolítása kapcsán szintén kéri a határozati javaslat elfogadását. 

 A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 

8-án megtartásra kerülő országos országgyűlési képviselő választás 

lebonyolítása kapcsán a helyi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a 

TKÖH Helyi Választási Bizottság Balatonudvari kirendeltségén dolgozó 3 

fő köztisztviselőnek a napi étkezés biztosítása céljából, valamint a HVI 

tagjainak juttatási költségének a központi normatíván felüli 

többletköltségeit a 2018. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére 

biztosítja. A többletköltségek elszámolására utólag, számla és megbízási 

szerződés alapján kerül sor. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

d) Szabó László polgármester: a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola is 

támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Eddig csak a tihanyi iskolát támogatta az 

önkormányzat, jelen esetben 20 e Ft támogatási összeget javasol.  

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi 

Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány részére 20.000 Ft 

összegű 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: a Balatoni Szövetség kérelme kapcsán szintén 20 e Ft 

összegű támogatás nyújtását javasolja a hirbalaton.hu működéséhez.  

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni 

Szövetség kérelmére a hirbalaton.hu közhasznú hírportál működéséhez 

20.000 Ft összegű 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 gyermekjóga + kézműves foglalkozások ügye kapcsán 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  gyermekjóga és 

kézműves foglalkozások heti egyszeri tartását támogatja Meilinger Veronika 

vállalkozói ajánlatában foglaltak szerint, valamint a gerinctorna foglalkozások 

költségét Erdősi Zsuzsanna vállalkozói ajánlatának megfelelően a 2018. évi 

önkormányzati költségvetés működési kiadásai terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

  Határidő: folyamatos 

  Felelős: polgármester 

 

g) Szabó László polgármester: Nagy Szabó Gáborné köztisztviselő május 1-jével nyugdíj 

előtti ellátásra távozik a kirendeltségtől, öregségi nyugdíja a jövő év első hónapjaiban 

esedékes.  A kolléga 10 évet töltött el a település szolgálatában, javaslom részére munkájának 

elismerésére 3 havi jutalom nyújtását.  

 

Békefi Edina képviselő: egyet ért a javaslattal.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Nagy Szabó Gáborné 

köztisztviselő részére a Balatonudvari település érdekében végzett kiemelkedő 

hivatali kirendeltségi munkája elismeréseképpen közelgő nyugdíjba vonulása 

kapcsán három havi jutalom nyújtását hagyja jóvá a 2018. évi önkormányzati 

költségvetés TKÖH részére átadott pénzeszköz terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

  Határidő: 2018. április 30.  

 Felelős: polgármester 

 

h) Szabó László polgármester: a 100 e forint feletti számlák jóváhagyását kérem T. 

Képviselőktől a határozati javaslat alapján. 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

ÉNYKK Zrt. –gázolaj: 2018.03.19. bruttó 106.529 Ft.  

Gajdos Erika Balatoncsicsó – Mesés Nyár c. könyvben megjelenés -  

2018. 03.19. bruttó 100 e 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: az OTP-től tegnap megérkezett az állampapírban történő 

lekötésről szóló tájékoztató.  Javasolja a fél éves lekötést 30 millió forint összegre. 

Előterjesztés kiegészítés megírására is sor került, ebben olvasható a határozati javaslat. Kéri 

az alapján a jóváhagyást.  

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete 30 MFt összeg 

féléves Magyar Állampapír értékpapírban történő elhelyezése mellett dönt.    

A képviselő-testület felhatalmazza fel Szabó László polgármestert a 

szükséges szerződés megkötésére, valamint a megtakarítással kapcsolatos 

információkról a képviselő-testület folyamatos tájékoztatására.  

 Határidő: 2018. április 3.  

 Felelős: polgármester 



 

j)Szabó László polgármester: a DRV Zrt. megküldte  a megrendelőt a hiányzó csatorna 

szakaszok kiépítésére vonatkozóan, javasolja a gördülő fejlesztési terv első négy tételének 

jóváhagyásával elindítani a folyamatot. Ennek a költsége tehát az eszközhasználati díj terhére 

kerülne kifizetésre, ahogy arról korábban már többször is volt szó. Javasolja a határozati 

javaslat elfogadását.   

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018-2032. 

időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervben szerepeltetett fejlesztési 

igények közül 2018. évben megrendeli a terv szerinti 1,2,3,4. tételben 

rögzített fejlesztéseket.   

A képviselő-testület felhatalmazza fel Szabó László polgármestert a 

megrendelés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére,  

valamint a megvalósítással kapcsolatos információkról a képviselő-testület 

folyamatos tájékoztatására.  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester 

 

k)Szabó László polgármester: az E-ON Zrt. által megküldött, a 2018. 03.01-2020.02.28-ig 

terjedő időszakra vonatkozó, a közigazgatási területet érintő közvilágítási aktív berendezések 

üzemeltetési szerződése kapcsán javasolja a szerződés megkötését. Kéri a határozati javaslat 

elfogadását a Tisztelt Képviselőktől.  

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felhatalmazza 

Szabó László polgármestert az E-ON Zrt-vel történő szerződéskötésre a 

Balatonudvari közigazgatási területet érintő közvilágítási aktív 

berendezések 2018.03.01-2020.02.28. napjáig terjedő üzemeltetési 

szerződésének megkötésére.  

A képviselő-testület felhatalmazza fel Szabó László polgármestert a 

szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére. 

 Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester 

 

l)Szabó László polgármester: az ASP feladat informatikai ellátására javasolja a 

szerződéskötést az informatikus kollégával az előterjesztésben foglaltak szerint.  

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzati ASP rendszer és az elektronikus ügyintézés 

szolgáltatásának biztosítása érdekében jelentkező többletfeladatok ellátása 

érdekében Zsebe Szabolcs informatikussal történő szerződéskötésre 

hatalmazza fel Szabó László.  

A Balatonudvarira kimutatott lakosságszám arányú többletköltség 

biztosítását az éves költségvetésében biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazz 

a fel Szabó László polgármestert a szerződés aláírására és a további 

szükséges intézkedések megtételére. 

 Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester 

 

m)Szabó László polgármester: a 710/16. hrsz-ú ingatlan kapcsán a jogi lépések folyamatban 

vannak. Egyeztetve a tervező urakkal, javasolja a vonatkozó terület kapcsán a 

településrendezési eszközök részmódosításának elindítását állami főépítészi eljárásban, 

amennyiben a testület is egyet ért, javasolja az írásbeli előterjesztés kiegészítésben foglaltak 

alapján a határozat meghozatalát.   

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezve a 

86./2017.(VI.28.) számú határozatát, a melléklet szerint a hatályos településrendezési 

eszközök állami főépítészi eljárásban történő részmódosítását határozza el a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: TFR) 

42/A §-a alapján.  

A módosítás célja a Madách utca egy szakaszának megvalósítása, a Balatonudvari 

720/6. hrsz-ú strand megközelíthetőségének biztosítása érdekében – a megjelölt 

területen közlekedési terület kiszabályozása a kialakult állapotnak megfelelően.  

.  

A terv partnerségi egyeztetése a TFR 29.§ és 29/A§-ok, valamint a partnerségi 

egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet szabályai szerint 

történik.  

Az Önk. rendelet 1. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján a partnerségi 

egyeztetésben a következő partnerek vesznek részt: az érintett lakosság.  

  

A képviselő-testület a  Város-Teampannon Kft. által adott tervezői ajánlatot 50 e Ft + 

áfa összegben hagyja jóvá a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére 

és a további szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester   

Határidő: folyamatos 



 

n)Szabó László polgármester: ismerteti, hogy érdeklődés van vitorlás sportegyesületi 

működésre, mely a fövenyesi strand móló melletti alsó részét érintené. Javasolja részükre a 

kért fövenyesi strand terület bérbeadását.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: felhívja a figyelmet, hogy a helyi rendelet értelmében a 

hasznosítást meg kell pályáztatni.  

 

Szabó László polgármester: javasolja a pályázat kiírását ebben az ügyben, valamint a vízi 

sportszer kölcsönző terület strandi területbérleti hasznosítási ügyében is.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

51./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 720/6. hrsz-ú 

fövenyesi strand területét érintő sportegyesületi terület és vízi sportszer 

kölcsönző terület bérleti úton történő hasznosítására pályázati eljárás 

kiírását határozza el.  

A képviselő-testület felhatalmazza fel Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester 

 

 

o)Szabó László polgármester: végezetül ismerteti, hogy a 726. hrsz-ú ingatlan ügyében a 

tárgyalások eredménye az ingatlan tulajdonos részéről a 21 MFt-os ár. A testület véleményét 

kéri ebben a kérdésben. 

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: véleménye szerint vásárolja meg az önkormányzat ezen az áron.   

 

Szabó László polgármester: amennyiben a testület is egyet ért, úgy egy vételi ajánlatról 

szóló döntést kellene hozni, javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását: Balatonudvari 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonudvari 726. hrsz-ú ingatlan ügyében 21 

MFt összegű vételi ajánlat megtételére hatalmazza fel Szabó László polgármestert. A vételi 

ajánlat elfogadása esetén a képviselő-testület a vétel költségét a 2018. évi önkormányzati 

költségvetés tartaléka terhére biztosítja.  A képviselő-testület felhatalmazza fel Szabó László 

polgármestert a vételi ajánlat elfogadása esetén a további szükséges intézkedések megtételére 

és adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: folyamatos, Felelős: polgármester.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

52./2018. (III.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonudvari 

726. hrsz-ú ingatlan ügyében 21 MFt összegű vételi ajánlat megtételére 

hatalmazza fel Szabó László polgármestert.  

A vételi ajánlat elfogadása esetén a képviselő-testület a vétel költségét a 

2018. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza fel Szabó László polgármestert a vételi 

vételi ajánlat elfogadása esetén a további szükséges intézkedések 

megtételére és adásvételi szerződés megkötésére.  

 Határidő: folyamatos  

 Felelős: polgármester 

 

 

 

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

10.45 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  

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 

                      

Rolkó Gábor alpolgármester      Jánosi Attila képviselő    

   


