
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 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  

Tavasz László képviselő 

Jánosi Attila 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 képviselő-testület tagjait, majd megállapította, hogy 

a képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Békefi Edina képviselő 

asszony igazoltan van távol.  

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

keretében kerülne még sor időközben felmerült ügyek megbeszélésére. Kérte a képviselő-

testületet a napirend elfogadásra.   

 

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./ Rendőrségi beszámoló a 2017. évi települési közbiztonság helyzetéről.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítási ügye.  

Előadó: dr. Panyi Szilvia aljegyző  

 

4./ 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: 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.  

 

 

2./ Rendőrségi beszámoló a 2017. évi települési közbiztonság helyzetéről.  

 

Szabó László polgármester : a megküldött anyagot olvashatták a Tisztelt Képviselők, 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

94./2018. (VII.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonfüredi Rendőrkapitányság beszámolóját Balatonudvari 

település 2017. évi közbiztonsági helyzetéről megismerte, a 

beszámolót  jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

rendőrkapitányság tájékoztatására a határozatról.  

 Határidő: azonnal  

                              Felelős: polgármester 

 

 

3./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítási ügye.  

 

dr. Panyi Szilvia aljegyző : röviden elmondja, hogy a jegyző asszony által megküldött anyag 

került kiküldésre, javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

hozta meg:  

 

 

 

 



 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95./2018. (VII.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-testülete - a kormányzati 

funkciók megnevezését érintő jogszabályváltozásra, a kötelező 

formanyomtatványok használatára tekintettel - a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal, Balatonudvari község Önkormányzat Képviselő-

testületének 198./2012. (XII.14.) számú határozatával elfogadott, 2012. 

december 17. napján kelt alapító okiratának hatályos szövegét a jelen 

határozat mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja, a módosító 

okiratot és annak egységes szerkezetű szövegét jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntés 

megküldésére a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére.  

        Határidő: azonnal  

                          Felelős: Szabó László polgármester és Németh Tünde jegyző 

 

 

4./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester : haladva az írásbeli előterjesztés szerint, javasolja a fövenyesi 

strandi területbérlet jóváhagyását a határozati javaslat alapján.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 tartózkodás 

mellett az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96./2018. (VII.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rolkó 

Gábor ev. részére a 720/6. hrsz-ú fövenysi strand szezonális 

nyitvatartási idejében a 2018-as nyári szezonra vízi sportszerkölcsönző 

tevékenység végzése céljából 10 m2 terület bérbe adását határozza el.  

A területbérleti díj összegét 5.000 Ft / m2 + áfa összegben hagyja jóvá.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

területbérleti szerződés megkötésére és a további szükséges 

intézkedések megtételére.  

 Határidő: azonnal  

                              Felelős: polgármester 
 

 

b)Szabó László polgármester: a 100 e forint feletti számlák jóváhagyását kéri a képviselő-

testülettől az írásbeli előterjesztés szerint.  

  

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 



 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97./2018. (VII.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

ÉNYKK Zrt. –gázolaj: 2018.07.17. bruttó 117.414 Ft.  

Kanizsa Mágus Kft.  –strandi táblák: 2018.07.07. bruttó 172.212 Ft.  

Bradimpex Kft. – lapocka: 2018.07.07. bruttó 107.056 Ft. 

Gála 1 Kft. – strandi wc papír, foly.szapp- 2018.07.09.- bruttó 126.949 Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

c)Szabó László polgármester: készült egy írásbeli előterjesztés kiegészítés a vegyes 

ügyekhez, melyet ismertet. Javasolja az elkészült földhasználati szerződések megkötését a 

Hami és a L’akoma büfék vonatkozásában a határozati javaslatok alapján.   

  

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

98./2018. (VII.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 560/3. hrsz-ú 

Balatonudvari strandi L’akoma büfé vonatkozásában a felépítmény tulajdonos 

Lukács Renátával (8230 Balatonfüred, Szivárvány u. 30.) földhasználati 

szerződés megkötését határozza el 2018. évben.  

Egyidejűleg a 63./2018. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon 

kívül helyezésre kerül.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

földhasználati szerződés megkötésére a 23./2017. (II.9.) számú képviselő-

testületi határozatban foglaltak alapján, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

99./2018. (VII.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 560/3. hrsz-ú 

Balatonudvari strandi Hami büfé vonatkozásában a felépítmény tulajdonos 

Bokányi Barnával és Bokányi Istvánnal (8245 Vászoly, Imre u. 19.) 

földhasználati szerződés megkötését határozza el 2018. évben.  



Egyidejűleg a 64./2018. (IV.26.) számú képviselő-testületi határozat hatályon 

kívül helyezésre kerül.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

földhasználati szerződés megkötésére a 23./2017. (II.9.) számú képviselő-

testületi határozatban foglaltak alapján, valamint a további szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

d)Szabó László polgármester:  az előterjesztés kiegészítésben szerepel az újonnan kialakuló 

önkormányzati telkekhez az új utca elnevezése, illetve a házhelyek meghatározása. Ez 

képviselő-testületi hatáskör. Kéri a Tisztelt Képviselők javaslatát az új utca elnevezésére. 

Azon a területen híres művésznevek szerepelnek utcanévként, célszerű ezt a mintát követni az 

elnevezéskor.  

 

Szabó László polgármester: a Bartók Béla utca elnevezést javasolja.  

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

100./2018. (VII.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Balatonudvari 725/12. hrsz-ú új közterületnek a Bartók Béla utca  

nevet adja.  

A képviselő-testület az új utcában kialakuló építési telek ingatlanok 

vonatkozásában az alábbi házszámokat állapítja meg:  

725/11. hrsz-ú ingatlan: 1-es házszámot, 

725/10. hrsz-ú ingatlan: 3-as házszámot, 

725/14. hrsz-ú ingatlan: 5/a és 5/b házszámokat, 

725/9. hrsz-ú ingatlan: 7-es házszámot, 

725/8. hrsz-ú ingatlan: 9-es házszámot, 

725/7. hrsz-ú ingatlan: 11- es házszámot, 

725/6. hrsz-ú ingatlan: 13-as házszámot, 

725/5. hrsz-ú ingatlan: 15-ös házszámot,  

725/4. hrsz-ú ingatlan: 17-es házszámot kapja.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további 

szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: átvezetésre azonnal, egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester   

 

 

e)Szabó László polgármester:  a közmeghallgatáson elhangzottak után tájékozódtunk a 

strandi kamera rendszer fejlesztésével és a buszmegállói napelemes közvilágítási lámpa 

megoldással kapcsolatos technikai lehetőségekről. A szeptemberi ülésre árajánlatot kérünk be.   

 

 

 

 



Szabó László polgármester: a Balatonudvari strand teljes videokamera rendszere fejlesztésre 

került javasolja a költségek jóváhagyását 529.640 Ft + áfa összegben.   

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

101./2018. (VII.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

strand videokamera rendszerének felújítási költségét 529.640 Ft + áfa 

összegben a 2018. évi önkormányzat költségvetés tartaléka terhére 

jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további 

szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: átvezetésre azonnal, egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester   

 

f)Szabó László polgármester:  a gépbeszerzési pályázat kapcsán javasolja a három árajánlat 

megkérését a beszerzés elindítása érdekében. A Cubota jármű helyett tehát az előzetes 

egyeztetések alapján egy Zetor Major CL 80 típusú traktor kerülne beszerzésre. Az 

eszközbeszerzés elindítása, az árajánlatok bekérése rövid határidővel fontos, hogy 

elkezdődjön a pályázat megvalósítása érdekében. Az augusztusi rendkívüli ülésen lehetne 

dönteni a szállító személyéről és az ősszel már lehetne is dolgozni az új géppel. Utána járt a 

lehetséges forgalmazóknak, és három cégtől kellene ajánlatokat bekérni. Az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását kéri a Tisztelt Képviselőktől.  

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

102./2018. (VII.26.) 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 VP6-7.2.1-7.4.2-16 kódszámú 

pályázat keretében 1 db Zetor Major CL 80 típusú traktor beszerzése 

érdekében árajánlatkérésre hatalmazza fel Szabó László polgármestert 

az alábbi cégek vonatkozásában:  

Megazet Kft. (8200 Veszprém, Kistó u. 13.) 

Agramir 97 KFt. (3200 Gyöngyös, Kenyérgyári út 1.) 

Zetor-West Hungary Kft. (2900 Komárom, Klapka Gy. út 73.) 

Ajánlattételi határidő: 2018. aug. 21. 

      Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester  

 

 

 

 



g)Szabó László polgármester:   végezetül szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet arról, 

hogy az önkormányzati telkek kialakítása kapcsán megbeszélést folytatott a tervezőkkel. A 

folyamat továbbvitele érdekében egy újabb részmódosításra tenne javaslatot, mely az adott 

területet érintené. Az előzetes javaslat, hogy Lf-3 legyen az egész övezet, a felső 

önkormányzati út összeköttetését is meg lehet valósítani az új utcával, illetve az Erkel utcai 

csomópont szabályozása is megtörténhetne ennek keretén belül. Amennyiben a testület is 

egyet ért, úgy ajánlatot kér a tervezőktől a részmódosításra.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag ajánlat kérésre hatalmazta fel Szabó 

László polgármestert a rendezési terv részmódosítása ügyében.  

 

 

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

9.30 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:  

 

 

                      

Rolkó Gábor alpolgármester      Jánosi Attila képviselő    

   


