
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 30. 

napján de 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Rolkó Gábor alpolgármester  

Békefi Edina képviselő 

Tavasz László képviselő 

Jánosi Attila 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 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes.   

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

napirendi pont keretében szeretne még szóbeli előterjesztést tenni időközben beérkezett ügy 

kapcsán, majd kérte a Tisztelt Képviselőket a napirend jóváhagyására.  

 

A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 

szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Balatonudvari Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló zárszámadás 

megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Helyi Építési Szabályzat településrendezési eszköz részmódosítási ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ Jegyzői beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről.   

Előadó: dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző 

 

5./ Átfogó értékelés Balatonudvari Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2017. évi ellátásáról. 

 

 



6./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

7./ 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?  

 

Békefi Edina képviselő: kérdezi, hogy a Nyárfa sori pályázatról mikor lesz várhatóan 

döntés?  

 

Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a miniszteri döntés határideje augusztus 31 a 

kiírás értelmében.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: jelzi, hogy a fövenyesi strandon az egyik rámpát meg kell 

hosszabbítani 1 méterrel.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: az udvari strandon jók a bejárók véleménye szerint.  

 

Tavasz László képviselő: szeretné, ha minden nyaralós kapna egy levelet, hogy a 

zöldhulladék elszállítás megszűnt, mindenki gondoskodjon maga az elszállításról a 

továbbiakban.  

 

Szabó László polgármester: a strandi lépcsők kapcsán lesznek még átalakítási munkálatok, 

beszélt a kivitelezővel. Az újságban fognak részletesebben tájékoztatást nyújtani a 

zöldhulladék és a hulladék ügyében is.  

 

 

Több kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

 

 

2./ Balatonudvari Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló zárszámadás 

megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : a kiadott anyaghoz annyit szeretne csak hozzátenni, hogy az 

egy nagyon fajsúlyosan összeállított anyag, látszik belőle, hogy az önkormányzat felelősen 

gazdálkodik. Ez a valós állapot, nem pedig a szóbeszédben és a közösségi médiában 

megjelenő fals információk, melyek sajnos mérgezik a településen élők mindennapjait.  

Kérdezi, hogy van-e kérdés a zárszámadási anyaghoz. Amennyiben nincs, úgy javasolja a 

közös hivatali zárszámadási határozat elfogadását, majd pedig a rendelet-tervezet elfogadását.  



A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyólag 

tudomásul veszi a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

költségvetéséről szóló beszámolót. Továbbá a jegyzői előterjesztésben 

javasoltaknak megfelelően a közös hivatali bevételi és kiadási előirányzat fő 

összegének 19.280e Ft-tal történő megemelését jóváhagyja.  

Határidő: azonnal  

Felelős: Németh Tünde jegyző   

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, minősített többséggel az alábbi 

rendeletét alkotta meg:   

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6./2018. (V.30.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 

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

jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

3./ Helyi Építési Szabályzat településrendezési eszköz részmódosítási ügye.  

 

Szabó László polgármester : a tervező urak által elkészített véleményezési anyagot 

olvashatták a Tisztelt Képviselők. Ez a következő lépés annak érdekében, hogy rendezni 

lehessen a helyi közutat. Javasolja a határozat tervezet elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 50./2018. 

(III.29.) számú képviselő-testületi határozata alapján döntést hozott a hatályos 

Balatonudvari településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő 

részmódosításáról.  

A képviselő-testület megtárgyalta a részmódosítási eljárás során megtartott 

partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 

hozta:  

Mivel a partnerségi egyeztetésre nem érkeztek be vélemények, ezért a 

képviselő-testület a HÉSZ részmódosítás partnerségi egyeztetését lezárja.  

Felkéri a polgármestert, hogy az eljárás egyeztetési dokumentációját küldje 

meg az állami főépítésznek a véleményezési eljárás lefolytatása érdekében.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 



4./ Jegyzői beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 

tevékenységéről.   

 

Szabó László polgármester : a jegyző asszony megküldte az elmúlt évi beszámolóját a 

közös hivatal működéséről. Szintén olvashatták a Tisztelt Képviselők, kérdezi, hogy van-e 

ezzel kapcsolatban kérdés?  

 

Kérdés nem lévén jóváhagyásra javasolja egyszerű határozathozatal nélkül.  

 

Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a jegyzői beszámolót.  

 

 

 

5./ Átfogó értékelés Balatonudvari Község Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2017. évi ellátásáról. 

 

Szabó László polgármester : a szokásosan minden évben megteendő feladat kapcsán 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.§ 

(6) bekezdésében foglaltak alapján az elkészített 2017. évi települési 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó 

értékelést jóváhagyja.  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a gyámhatóság tájékoztatására. 

Határidő: 2018. május 31.  

Felelős: polgármester 

 

 

 

6./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.   

 

Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés szerint haladva javasolj a témák 

tárgyalását. Az első Bekő János dolgozó munkaviszonyának megszüntetése, javasolja a 

határozat javaslat elfogadását. Sajnos egyre nehezebb dolgozót is találni, senki nem 

jelentkezett a parkgondozói álláshirdetésre eddig.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bekő János 

önkormányzati dolgozó 2018. június 1. 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   

 

 

Szabó László polgármester : a következő Pintér Levente foglalkoztatásáról szóló határozat 

tervezet elfogadását javasolja Tisztelt Képviselőknek.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozott idejű 

munkaviszony létesítésével fizikai dolgozói állományba veszi:  

Pintér Levente (8242 Balatonudvari, Kerkápoly u. 1.) lakost.   

Munkaviszony főbb adatai: parkgondozói munkakör, 2018. május 16-tól 

2018. szeptember 30. napjáig terjedő, bérezés Mt. szerinti minimálbér, 8 

óra munkaidő, cafetéria juttatás a fizikai dolgozókéval egyező mértékben, 

utazási költségtérítés jogszabály szerinti biztosítása mellett.  

A foglalkoztatási költségeket az önkormányzat 2018. évi önkormányzati 

költségvetés működési kiadásai terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

munkaszerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: azonnal 

 Felelős: Szabó László polgármester   

 

Szabó László polgármester : a fövenyesi strandra Mórádi Tibor helyi lakos jelentkezett 

jegykezelőnek, javasolja a felvételét.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

75./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi nyári 

szezonra Mórádi Tibor (8242 Balatonudvari, Nyárfa sor 23.) lakos 

foglalkoztatása mellett dönt.  



Munkaviszony főbb adatai: Mt. alapján, napi 8 órai munkavégzéssel, bérezés 

minimálbér, foglalkoztatási jogviszony időtartama: a strandi nyitvatartási idő: 

2018. június 1.- 2018. augusztus 31. Cafetéria juttatás fizikai dolgozókéval egyező 

mértékű, utazási költségtérítés jogszabály szerint.   

A foglalkoztatási költségeket az önkormányzat 2018. évi önkormányzati 

költségvetés strandi működési kiadásai terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a munkaszerződés 

megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

 

Szabó László polgármester :  Vörös Gyula kérelmét olvashatták az írásbeli előterjesztésben 

a Tisztelt Képviselők. Javasolja az önkormányzat támogatását a programokhoz, azonban egy 

megállapodásban kell rögzíteni a részletes feltételeket, melyben rögzíteni kell, hogy a teljes 

felelősség a szervezőt terheli.  Amennyiben a testület is egyet ért, javasolja az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Az egyesület neve: Tatabányai 

Szimfonikus Zenekar Egyesület.  2800 Tatabánya  Május 1. út 57.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

76./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Vörös 

Gyula kérelmét a 2018. évi nyári szezonban a Tatabányai Szimfonikus Zenekar 

Egyesület (2800 Tatabánya, Május 1. út 57.) szervezésében lebonyolításra 

kerülő 5 zenés nyári műsor vonatkozásában.  

A képviselő-testület térítésmentesen biztosítja szervezők részére: a 

Balatonudvari strand terület megjelölt részét, áramvételi lehetőséget, kisméretű 

rendezvénysátor használatát öltöző céljából, reklám molinók kihelyezését, 

reklámozásban segítség nyújtását.  

A képviselő-testület a szervezés kapcsán kizárja a teljes körű felelősségét, a 

szervezésben részt nem vállal, mindennemű előkészítési, engedélyezési, 

lebonyolítási feladat jogszerű megvalósítása kérelmező felelőssége.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert egy 

megállapodás megkötésére kérelmezővel, melyben a részletek lefektetésre 

kerülnek.   

  Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

Szabó László polgármester :  László-Simon Roland kérelme kapcsán javasolja annak 

elfogadását, azzal, hogy csak popcornt és vattacukrot árusíthat, a többi szolgáltatás már 

működik a strandon.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

https://maps.google.com/?q=2800+Tatab%C3%A1nya++M%C3%A1jus+1.+%C3%BAt+57&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=2800+Tatab%C3%A1nya++M%C3%A1jus+1.+%C3%BAt+57&entry=gmail&source=g


 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

77./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete László-Simon Roland 

részére a Fövenyesi strandon vattacukor és popcorn árusítását engedélyezi a 

strandi nyitva tartási időszak alatt. A területbérlet 10 m2, díja 5000 Ft /m2 +áfa.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a területbérleti 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.    

  Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

 

7./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés szerint haladva javasolj a témák 

tárgyalását a vegyes ügyek kapcsán is. Az első a Balatonfüredi Többcélú Társulás elmúlt évi 

beszámolója. Az írásbeli anyag kiküldésre került, kérdezi van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 

Amennyiben nincs, új elfogadásra javasolja a beszámolót. 

 

Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a társulási beszámolót.  

 

b)Szabó László polgármester : a következő a fövenysi tűzcsap ügye, melynek kapcsán a 

DRV Zrt. megküldte az árajánlatot. Az ár igen kedvező, javasolja elfogadni.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

78./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

fövenyesi strandot érintő közterületi tűzcsap kivitelezésével megbízza a DRV 

Zrt-t.  

A költségeket bruttó 239.729Ft összegben a 2018. évi önkormányzati 

működési kiadások terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

megrendelésre és a szükséges intézkedések megtételére.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

c)Szabó László polgármester : a hiányzó csatorna szakaszok vízjogi létesítési engedély 

ügyében javasolja a tervezői szerződés módosítását a határidő kérdésében. Kéri az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. A közműegyeztetések elhúzódása miatt 

van szükség a tervezői határidő módosítására. Ezeket a hiányzó szakaszokat valósítaná meg 

az önkormányzat az eszközhasználati díj terhére a DRV Zrt-vel.  

 



A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

79./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településen a 

hiányzó szennyvíz csatorna szakaszok vízjogi létesítési engedélyének  

megszerzése érdekében megkötött tervezői szerződés módosítását 2018. 

június 30. napjában jóváhagyja. A tervezői költségeket a 2018. évi 

önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a  

tervezői szerződés módosítás aláírására és a további szükséges feladatok 

elvégzésére.   
   Határidő: azonnal 

   Felelős: Szabó László polgármester 

 

d)Szabó László polgármester : a 100 e Ft feletti számlák jóváhagyását kéri a Tisztelt 

Képviselőktől.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

80./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

ÉNYKK Zrt. –gázolaj: 2018.05.17. bruttó 137.762 Ft.  

RartyBox Kft. – karszalagok: 2018.05.08. bruttó 179.641 Ft  

Heiter Anett- légvár üzemeltetés: 2018.06.01. bruttó 100 e Ft 

Ferenc-Kuna Gyula ev- előadóművészi tev. 2018.005.25. bruttó 150 e Ft.  

Szálka és Fia Kft. – használat gépjárművásárlás 2018.05.302. bruttó 1.629 

e Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

e)Szabó László polgármester :  végezetül ismerteti, hogy a Vasút utca és Árpád utca aszfalt 

felújítási pályázata kapcsán a kivitelező befejezési határidő módosítást kérelmez, javasolja a 

kérelem támogatását.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: csak június 15-ig javasolja a határidő meghosszabbítását.  

 

Szabó László polgármester: más javaslat nem lévén megfogalmazza a határozati javaslatot:   

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút utca és Árpád utca 

aszfalt felújítási munkálatai kapcsán a kivitelezési határidőt 2018. június 15. 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. Majd szavazásra tette fel azt.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

81./2018. (V.30.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasút utca és 

Árpád utca aszfalt felújítási munkálatai kapcsán a kivitelezési határidőt 

2018. június 15. 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 

 

 

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

10.20 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    

   


