
 

 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 27. 

napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli 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 

 

ifj. Jánosi Attila 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, ifj. Jánosi Attila képviselő  

igazoltan van távol.  

Ezt követően ismertette, hogy a rendkívüli ülés összehívására a DRV gördülő tervezés és a 

gépbeszerzési pályázat miatt került sor, egy napirendi pont lenne, vegyes ügyek címszó alatt. 

Ezt követően kérte a képviselő-testületet a napirend elfogadásra.   

 

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

szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

1./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 

A napirend jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte annak tárgyalását:  

 

 

1./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester:  a gördülő fejlesztési terv kapcsán javasolja a jóváhagyást 

azzal, hogy a jövő évi fejlesztést tekintve csak az első három pont kerüljön megrendelésre, a 

4. pontra nincs szükség a véleménye szerint.  



 

Rolkó Gábor alpolgármester: egyet ért a javaslattal.  

 

Szabó László polgármester: tájékoztat még, hogy a fejlesztések megrendelése természetesen 

továbbra is az eszközhasználati díj terhére történik. Amennyiben a testület is egyet ért, 

javasolja a kért határozati javaslat elfogadását az említett módosítási javaslat mellett.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104./2018. (VIII.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 22-

15565-1-001-01-13 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_232 

kódszámú, Balatonudvari szennyvízelvezető mű megnevezésű 

viziközmű Ellátásért Felelőse a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 11.§ szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a 

továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2019-2033. időszakra elkészített 

Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 

elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre 

vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli az alábbiak szerint: 

2019. évi tervezett beruházások: 1-2-3. pont szerint – DRV Zrt.-vel 

előzetesen egyeztetve.  

 Határidő: azonnal  

                             Felelős: Szabó László polgármester 

 

 

b)Szabó László polgármester:  ismerteti, hogy három ajánlat került bekérésre, olyan 

cégektől, melyek forgalmazzák a megbeszélt tarktort. A MVH irodai ügyintézővel előzetesen 

személyesen egyeztetett az aljegyző asszonnyal együtt, megbeszélve a részleteket a pályázati 

megfelelés érdekében. Nincs akadálya a traktor beszerzésének, a szükséges műszaki 

alátámasztást kell majd megtenni a támogató felé. Ismerteti a három beérkezett ajánlatot: 

Megazet KFt. bruttó 18.719.800 Ft, Zetor West KFt bruttó 18.923.000 Ft, és az Agramír Kft. 

bruttó 18.923.000 Ft összegű ajánlatot nyújtott be a kiírás szerinti traktorra, a padkaszával és 

a tolólappal együtt. Javasolja a legalacsonyabb ajánlatot adó Megazet Kft-t nyertesnek 

nyilvánítani. 

Az elhangzottak alapján javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozat javaslat 

elfogadását a Megazet Kft. megjelölésével.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

105./2018. (VIII.27.) 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 a nyertes ajánlattevőnek a  

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

A beszerzés költsége: bruttó 18.719.800 Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

gépbeszerzésre, a szükséges szerződéskötésre és a további 

intézkedések megtételére a pályázat előírásai alapján.  

      Határidő: azonnal 

                                   Felelős: polgármester 

 

 

c)Szabó László polgármester:  az írásbeli előterjesztés szerint egy külterületi ingatlan 

adásvétele kapcsán az elővásárlási  jogról kellene nyilatkoznia az önkormányzatnak. Javasolja 

az elővásárlási jogról való lemondást, nem érdeke szőlőterület vásárlás az önkormányzatnak. 

Viszont időközben még két ilyen elővásárlási ügy érkezett be, ezek kapcsán szintén javasolja 

a lemondást.  

 

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

alábbi határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106./2018. (VIII.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonudvari 1076/12. hrsz-ú zártkerti ingatlan adásvételi ügye 

kapcsán a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68.§ (6) 

bekezdésében biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni, 

elővásárlási jogáról lemond, az ingatlan értékesítéséhez hozzájárul.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedés megtételére.  

 Határidő: azonnal  

                              Felelős: Szabó László polgármester 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107./2018. (VIII.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonudvari 1076/13. hrsz-ú zártkerti ingatlan adásvételi ügye 

kapcsán a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68.§ (6) 

bekezdésében biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni, 

elővásárlási jogáról lemond, az ingatlan értékesítéséhez hozzájárul.  



A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedés megtételére.  

 Határidő: azonnal  

                              Felelős: Szabó László polgármester 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108./2018. (VIII.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonudvari 1081/1. hrsz-ú zártkerti ingatlan adásvételi ügye 

kapcsán a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 68.§ (6) 

bekezdésében biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni, 

elővásárlási jogáról lemond, az ingatlan értékesítéséhez hozzájárul.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedés megtételére.  

 Határidő: azonnal  

                              Felelős: Szabó László polgármester 

 

 

d/ Szabó László polgármester: a 100 e forint feletti számlák jóváhagyását kérte a határozati 

javaslat szerint.  

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109./2018. (VIII.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

ÉNYKK. Zrt – gázolaj: 2018.08.16. bruttó 134.019 Ft.  

Nagy Tamás – hangosítás 2018.08.30. bruttó 190 ezer Ft.  

Bradimpex Kft – hús 2018.07.07. bruttó 107.056 Ft. 

Kanizsa Mágus Bt – strandi táblák – 2018.07.07. bruttó 172.212 Ft  

Pannon Comp Kft – pénztárgép kompletten – 2018.08.04. bruttó 167.640 

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 szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet arról, 

hogy a nyári szezon a végéhez közeledik, a strandi bevételek az augusztusi meleg nyár 

következtében sikeresen alakultak. Sajnos a fövenyesi kamerarendszert villámkár érte, a 

biztosítóval a kárrendezés elkezdődött. Elkészült a Vasút és Árpád utca, valamint a 

kátyúzások is, a pályázati elszámolások elkezdődnek. Kéri gondolkodjanak el azon, hogy még 

5 ponton esetleg a településen helyezzenek-e ki kamerákat.  

 

 



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

9.00 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    

         ig. távol 


