
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. június 28. 

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: 3 fő   

 

Szabó László polgármester köszöntötte képviselő-testület tagjait és a megjelent hölgyeket, 

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 bölcsődei, óvodai 

ellátás napirendi pontját szeretné előre venni, mivel ebben az ügyben lakossági érdeklődésre 

érkeztek.   

A napirendi módosítási javaslatot elfogadásra kérte a Tisztelt Képviselőktől.   

 

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

szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

 

1./ Bölcsődei és óvodai ellátás ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Helyi Építési Szabályzat településrendezési eszköz részmódosítási ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

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./ Bölcsődei és óvodai ellátás ügye.  

 

Szabó László polgármester: az óvodai ellátás ügyével kezdené akkor. A helyzet ezzel 

kapcsolatban az, hogy Tihany önkormányzata úgy döntött, hogy megszünteti az ovis buszt és 

két csoportot indít a három helyett. Nagyon leegyszerűsítve ez az állapot állt fenn, de  

egyeztetett a polgármester úrral a tegnapi napon, és testületi ülés is volt tegnap Tihanyban. 

Úgy gondolja, hogy van megoldás a helyzetre és a lényegre szeretne szorítkozni. Annyit 

hozzá kell tenni, hogy óvodai busz fenntartása nem kötelezettsége az önkormányzatnak, 

egyiknek sem. A tihanyi polgármester úrtól kérte, hogy egy évvel legyen meghosszabbítva a 

busz működése, és ami fövenyesig a költsége, azt esetleg vállalná Balatonudvari 

önkormányzata. Ez nem kevés pénz, 2.835 e Ft egy évre. Nyilván mindent meg fog tenni 

annak érdekében, hogy ahonnan még jönnek gyerekek, Aszófő, Örvényes, Vászoly, az érintett 

önkormányzatok is vállaljanak valamilyen költséget ennek érdekében. Udvariból összesen 7 

gyerek jár a tihanyi óvodába.    

 

Csokonai Krisztina szülő: kérdezi, tehát ugyanez a busz fog maradni, ugyanezekkel a 

feltételekkel? És a tihanyi polgármester úr mondott valamit a két csoporttal kapcsolatban?  

 

Szabó László polgármester: igen ugyanez a busz, ugyanezekkel a feltételekkel marad egy 

évig még. Úgy tudja, hogy két csoport fog indulni. 38 tihanyi gyerek jár az oviba, és az a cél, 

hogy Tihanyt lássa el, új épületet szeretnének majd építeni a jövőt illetően.  

Aminek még utána járt az az, hogy Zánkán van lehetőség óvodai férőhelyre, de oda nincs ovis 

busz lehetőség.  

 

Csokonai Krisztina szülő: úgy gondolja, hogy Zánka nem megoldás, mert egyik gyereket az 

egyik, másikat a másik irányba vinni szintén olyan nagy teher a szülőknek, ami szerinte nem 

elvárható.  

 

ifj. Jánosi Attila képviselő: véleménye szerint a Balatonakali óvodában is van hely.  

 

Csokonai Krisztina szülő: ott nincs hely már. Tihany egyébként május 31-ig nem 

módosította az alapító okiratot és nem értesítette a szülőket sem a változásokról.  

 

Szabó László polgármester: úgy tudja, hogy Akaliban 25 gyerek van és 27-ig mehetnek még 

el létszámban, és csak egy csoport van. Tihany meghozta a döntéseket és ki is volt állítólag 

függesztve az azokról szóló tájékoztatás, de a tihanyi fenntartót érintő kérdéseket, azt ott 

tudják megbeszélni, ezekkel kapcsolatban nem tud nyilatkozni.  

 

Kántorné Fülöp Szilvia szülő: de Tihany, ha szeretett volna változtatni, akkor nem az lett 

volna a kulturált módja, hogy előtte leül a szülőkkel?  

 

Csokonai Krisztina szülő: megváltozott a finanszírozás, eddig az volt az érdekül, hogy sok 

gyerek járjon oda, de most már nem ez a cél, és a tóparton akarnak építeni bölcsődét és 

óvodát, de ezt a pályázatot még nem kapták meg. Kérték a tihanyi polgármester urat, hogy 



legyen ez egy átmeneti év és hagyja meg a három csoportot addig, amíg a bölcsődei pályázat 

ügye el nem dől.  

 

Szabó László polgármester: mindenesetre most egy évet kaptak arra, hogy biztosítva van 

változatlanul a gyereke bejárása, nem kell őket sehová átíratni és egy év alatt el lehet azon 

gondolkodni, hogy hogyan tovább.  

 

Csokonai Krisztina szülő: ők számolgattak és rengeteg gyerek van, és még szeretnének ide 

költözni is, ezért szeretnének igényt beadni arra, hogy nyissanak óvodát helyben 

Balatonudvariban.  

 

Kántorné Fülöp Szilvia szülő: megnézte az Akali óvoda költségvetését, és úgy látja, hogy 

20 MFt a költségvetése és ebből az állami támogatás 19 MFt.  

 

Tavasz László képviselő: kérdezi, hogy mi a helyzet a füredi óvodákkal?  

 

Szabó László polgármester: Balatonfüreden sincs állítólag óvodai férőhely. Megváltozott a 

helyzet is, ez füredi térség felértékelődött, Révfülöpön és Zánkán is bőven van pl. férőhely az 

iskolákban is.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: úgy gondolja, hogy támogatni lehetne egy helyi óvodát, de nem 

pár évre kell gondolkozni, mert nem tudni, hogy aztán megint mennyi lesz a gyereklétszám. 

Itt volt a régi nagy óvoda és kifogyott belőle a gyerek, aztán Akali épített egy óvodát. De 

nyilván ezt a kérdést át kell gondolni.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: véleménye szerint meg kell nézni a számokat, hogy 

mennyiből lehetnek esetleg óvodát nyitni, van rá egy év, járják körbe a témát.   

 

Csokonai Krisztina szülő: 14-15 gyerek van, és egyre többen költöznek még Vászolyra is, és 

akik külföldről jönnek haza, azoknak is kell helyet biztosítani, Tihany fullon van, de mit 

csinál azokkal a gyerekekkel, akik a jövő évben ide költöznek? Nyilván át kell gondolni 

ezeket a kérdéseket, de olyan lépéseket kell hozni, ami mindenkinek megfelelő, mert mi van 

akkor, ha megszűnik az ovis busz és valakinek nincs autója, az onnantól kezdve nem jár 

óvodába? Mert nem életszerű, hogy mindenkinek mind a két párja tudjon autót vezetni.  

 

Kántorné Fülöp Szilvia szülő: nem állampolgári kötelessége jogosítványt és autót tartani.  

 

Szabó László polgármester: az, hogy életszerű vagy sem, az egy dolog, de jogszabály szerint 

nem kötelező az óvodás beszállítása. A legegyszerűbb megoldás az lenne, ha a szülők 

összefognának és beszállítanák a gyerekeket és az önkormányzat pedig kifizetné költséget 

annak, aki beszállít.  

 

Csokonai Krisztina szülő: egyszerű igen, de ennek a szállításnak ki vállalná a felelősségét?  

 

Szabó László polgármester: most azt javasolja, hogy a buszt tartsák fenn, legyen egy kis idő 

és tudjon  a testület tovább gondolkodni.  

 

Tavasz László képviselő: megoldás lehet az is, hogy összefogni a környékbeliekkel és 

közösen fenntartani buszt, ami viszi a gyerekeket az óvodába.   

 

Szabó László polgármester: ennek is nagyon nagy költsége van.  

 



Tavasz László képviselő: igen, de mégis olcsóbb, mint óvodát fenntartani.  

 

Kántorné Fülöp Szilvia szülő: javaslata, ha meg szeretnék nyitni itt az óvodát, akkor pl. 

lehetne nyitni egy alapítványi számlát, arra a szülők befizethetnek, akár az 1%-ot is, lehetne 

támogatni a működést, vagy összeszedni könyveket, játékokat is például.   

 

Csokonai Krisztina szülő: lehet pályázni is, de érdemes lehet megnézni a környező óvodák 

költségvetését is, ahol van pl. kisebb óvoda.  

 

Tavasz László képviselő: még mindig azt tartja a legjobbnak, ha közösen fenntartanának 3-4 

község egy buszt, a jelenlegi kis óvoda épület lehet már nem is alkalmas óvodának.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: azt is látni kell, hogy egyik évről a másikra nem tudunk 

felépíteni egy óvodát. 

 

Csokonai Krisztina szülő: egy év alatt nem, de egy év van ezeknek a döntésére.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: el szeretné mondani, hogy most a képviselő-testület az 

írásbeli előterjesztés szerinti bölcsődei ügyben tud határozatot hozni, illetve az új információk 

szerinti óvodai busz kérdésében. A helyi óvoda megnyitása kérdésében nem tud most dönteni, 

mert az ezzel kapcsolatos információkat meg kell szerezni, fel kell mérni a variációs 

lehetőségeket ahhoz, hogy a képviselő-testület gazdaságilag megalapozott döntést tudjon 

hozni.  Reálisan most az mondható, hogy el kell kezdeni a lépéseket és vissza lehet erre térni 

az ősszel októberben, hogy hol tartunk, ha ez mindenki számára elfogadható így.  

 

Szabó László polgármester: igen vissza kell erre térni, mert nagyon sok pénzről van szó, 

ezért utána kell járni a kérdéseknek.   

 

Miután az érdeklődő szülők elköszöntek, Szabó László polgármester szünetet rendelt el 8.55 

órakor.  

 

Szünet után 9.00 órakor folytatódott a napirendi pont tárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : visszatérve a napirendi pontra, a bölcsődei ellátás kapcsán az 

írásbeli előterjesztés részletesen tartalmazza az ügyben a szükséges információkat. Nem is 

szeretne ehhez egyebet hozzátenni, javasolja a határozati javaslat elfogadását és az ellátási 

szerződés megkötését Zánkával a bölcsődei ellátást érintően.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84./2018. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Zánka és Térsége Oktatási Intézményi Társulással - a Kétnyelvű Német 

Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde (8251 Zánka Iskola u. 4.) intézményben – a 

balatonudvari gyermekek bölcsődei elhelyezésére kötendő ellátási 

szerződést.  

(Az ellátási szerződés a határozat mellékletét képezi.) 

A képviselő-testület 2018. szeptember 1. napjától kezdődően hozzájárul az 1 



fő gyermekek ellátásának állami normatíván felüli gyermeklétszám arányos 

finanszírozásához. A finanszírozást a 2018. évi önkormányzati 

költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az 

érintetteket tájékoztassa és az ellátási szerződést aláírja. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, pénzügy  

 

Szabó László polgármester : az óvodai ellátás kérdése tehát a korábban elhangzottak alapján 

napirendre került. A tihanyi polgármester úrral történő személyes megbeszélésen tehát arra a 

lehetőségre sikerült jutni, hogy a tihanyi önkormányzat biztosítja egy évre a kisbuszt az 

ovisok szállítására, ennek a költségét pedig Balatonudvari önkormányzata fizetné ki Tihany 

részére. A költsége ennek nem kevés, 2.8 MFt, mely magában foglalja a személyi és dologi 

kiadásokat is. A két település közötti ellátási megállapodás további egy évre megkötésre 

kerülne. Az így nyert egy éves időszak alatt pedig meg kell keresni az óvodai ellátás 

legcélszerűbb kereteit, hogy a továbbiakban milyen módon látja el ezt a feladatot az 

önkormányzat. Amennyiben a testület is egyet ért, javasolja az ennek megfelelő határozat 

elfogadását.  

Határozati javaslat: Balatonudvari község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihanyi 

Visszhang Óvodába járó gyermekek óvodai beszállításának 1 évre (2018. július 9. – 2019. 

június 14-ig) szóló költségét a Tihany Község Önkormányzata számára megtéríti 2.8 MFt 

összegben a 2018. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére illetve arányos részét a 

2019. évi költségvetésbe betervezve.  A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László 

polgármestert, hogy a buszszállítással kapcsolatosan érintett szomszédos települések 

önkormányzataival a tárgybeli egyeztetéseket megtegye, továbbá felhatalmazza a 

polgármestert a Tihany Község Önkormányzatával az óvodát érintő feladat ellátási 

megállapodás megkötésére 2018. július 1. napjától 2019. augusztus 31-ig szóló időszakra.    

Határidő: megállapodás megkötésére azonnal, egyebekben folyamatos, Felelős: polgármester, 

pénzügy  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

85./2018. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tihanyi 

Visszhang Óvodába járó gyermekek óvodai beszállításának 1 évre (2018. 

július 9. – 2019. június 14-ig) szóló költségét a Tihany Község 

Önkormányzata számára megtéríti 2.8 MFt összegben a 2018. évi 

önkormányzati költségvetés tartaléka terhére illetve arányos részét a 2019. 

évi költségvetésbe betervezve.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a 

buszszállítással kapcsolatosan érintett szomszédos települések 

önkormányzataival a tárgybeli egyeztetéseket megtegye, továbbá  

felhatalmazza a polgármestert a Tihany Község Önkormányzatával az 

óvodát érintő feladat ellátási megállapodás megkötésére 2018. július 1. 

napjától 2019. augusztus 31-ig szóló időszakra.    

Határidő: megállapodás megkötésére azonnal, egyebekben 

folyamatos 

Felelős: polgármester, pénzügy  



 

 

 

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.  

 

 

09.20 órakor ifj. Jánosi Attila képviselő munkahelyi elfoglaltsága okán eltávozott.  

Szabó László polgármester ismételten megállapította a képviselő-testület határozatképességét 

3 fő képviselő jelenlétével.  

 

 

3./ Helyi Építési Szabályzat településrendezési eszköz részmódosítási ügye.  

 

Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztést olvashatták a Tisztelt Képviselők. A 

rendelet módosítás szövegében kiemeli, hogy a tervező szakemberek az előkert méretét úgy 

állapították meg, hogy az érintett ingatlan tulajdonos érdekei ne szenvedjenek sérelmet. 

Igyekeztek körültekintően eljárni ebben a kérdésben is.  

Amennyiben nincs kérdés, elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet az írásbeli 

előterjesztésnek megfelelően.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag, 

minősített többséggel az alábbi rendeletét alkotta meg:   

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 7/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 

Balatonudvari község helyi építési szabályzatról szóló 

1/2014. (I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: szeretné röviden tájékoztatni a képviselő-testületet a 

Kormányhivatal helyi építési szabályzatok felülvizsgálata tárgyú megkeresésével 

kapcsolatosan. A levél elküldésre került a rendezési terv készítő szakemberek részére, és 

amint megérkezik a válasz, úgy ismételten tájékoztatni fogja a testületet a további lépések 

érdekében. A polgármester úr személyes egyeztetésre fog felmenni az elkövetkező napok 

valamelyikén, hogy a folyamatban lévő átfogó településrendezési eszköz felülvizsgálat 

jelenlegi helyzete, a további lépések kérdése átbeszélésre kerüljön, mivel a folyamatok 

összefüggenek.  

 

 

 

 

 

 



4./ Vegyes ügyek.  

 

a)Szabó László polgármester: haladja az írásbeli előterjesztés szerint, első ügy Pomikál 

Zoltán bérlő szokásos kérelme, javasolja a bérleti szerződés megkötését.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

86./2018. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pomikál 

Zoltán részére a Balatonudvari strand szezonális nyitvatartási idejében 

a 2018-as nyári szezonra strandcikk árusítás céljából 36 m2 terület 

bérbe adását határozza el.  

A területbérleti díj összegét 2.853 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: következő Pintér Levente dolgozó munkaviszonyának 

megszüntetése, kéri az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87./2018. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pintér Levente 

önkormányzati dolgozó 2018. június 25. napjával, közös megegyezéssel 

történő munkaviszony megszüntetéséhez hozzájárul.           

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

munkaszerződés megszüntetésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: azonnal 

 Felelős: Szabó László polgármester   

 

c)Szabó László polgármester: a közmeghallgatás időpontját az előzetesen meghirdetetteknek 

megfelelően július 7-e szombatra kéri áttenni, javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

88./2018. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 3./2018. (I.25.)  

számú határozat mellékletét képező éves munkatervben a közmeghallgatás 

időpontját 2018. július 7. napjában határozza meg.   

A képviselő-testület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 31./2018. (II.15.)  

számú képviselő-testületi határozatát.  

 Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

 megtételére.  

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester 

 

d)Szabó László polgármester: a települési nyári rendezvények, programok kapcsán szintén 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a Tisztelt 

Képviselőknek.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89./2018. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

              Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári  

              programok kapcsán az alábbi költségeket fogadja el a 2018. évi 

              önkormányzati költségvetés rendezvény költségeinek keretében:  

               Arató disco (jún. 30. és júl. 28. alkalmak) bruttó 266.700 Ft/alkalom. 

               Színpadfedés (júniustól szeptemberig) 270e Ft + áfa.  

               Demjén koncert színpadtechnika és fedés: 384.500 e Ft + áfa. 

               Demjén koncert 07.21. további hang- és fénytechnika költségei: 365 e Ft + áfa 

               Boka Boogie Band 90 perces műsor aug. 11.: 150 e Ft + áfa.  

   Gelencsér István ev. utcabál aug. 19.: 195 e Ft + kiegészítő díjak  

   megbízási   szerződés szerint.  

               Szikszai Daniella előadóművész zenés műsora, 08.19-én: bruttó 143 e Ft.  

               A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

               költségek kifizetésére, szerződések megkötésére, a művelődésszervezőt 

               pedig a szükséges elbonyolítási feladatok elvégzésére.  

 Határidő: folyamatos  

                              Felelős: polgármester és művelődésszervező 
 

e)Szabó László polgármester: a 100 e forint feletti számlák jóváhagyását kérte a szokásos 

határozati javaslat szerint.  

  

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90./2018. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

ÉNYKK Zrt. –gázolaj: 2018.06.04. bruttó 148.962 Ft.  

ÉNYKK Zrt. –gázolaj: 2018.06.11. bruttó 111.720 Ft.  

Balatonfüredi Önkéntes Tűzoltóság 2018. évi tagdíj: 187.530 Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

f)Szabó László polgármester: az Árpád és Vasút utcák aszfalt felújítása kapcsán javasolja 

elfogadásra a július 10-i kivitelezési határidő hosszabbítást a kivitelezővel történt egyeztetést 

követően.  

  

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91./2018. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút utca és 

Árpád utca aszfalt felújítási munkálatai kapcsán a kivitelezési határidőt 

2018. július 10. napjáig meghosszabbítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a  

szerződés módosítás aláírására és a további szükséges feladatok 

elvégzésére.   
   Határidő: azonnal 

   Felelős: Szabó László polgármester 

 

g)Szabó László polgármester: végezetül az augusztusi ünnepség kapcsán javasolja a 

tűzijáték megszervezését, kéri, hogy ennek költségét biztosítsa a testület.  

  

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92./2018. (VI.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztus 18-

i tűzijáték költségét a 2018. évi önkormányzati költségvetés tartaléka 

terhére biztosítja.    

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

megrendelésre és a további szükséges feladatok elvégzésére.   
   Határidő: aug. 18.  

   Felelős: Szabó László polgármester 

 



 

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

10.50 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    

   


