
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 7. 

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  

Tavasz László képviselő 

ifj. 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, hogy a rendkívüli ülés összehívására a Nyárfa sori pályázat és a 

rendezési terv ügyének megbeszélése miatt került sor elsősorban, 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:  készült egy összefoglaló írásbeli előterjesztés a rendezési 

terv átfogó felülvizsgálatának helyzetéről, melyet ismertet. A javaslat az, hogy a rendezési 

tervi felülvizsgálat kapcsán megkötött tervezői szerződés módosításra kerüljön a határidő és a 

költségek tekintetében. Sajnos a korábbi néven „Balaton törvény”-ként hívott jogszabály 

módosításának folyamata a kialakult helyzet kezelését mindenképpen indokolttá teszi.  

 

 

 



Rolkó Gábor alpolgármester: egyet ért a javaslattal.  

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110./2018. (IX. 7.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Város-

Teampannon Kft-vel 2017. 09.18. napján megkötött Balatonudvari 

község közigazgatási területére vonatkozó Településrendezési 

Eszközök elkészítése tárgyú tervezési szerződés módosítását határozza 

el a megküldött tervezői ajánlat szerint.  

A tervezői díj 5.905.000 Ft + áfa összeg költségét az önkormányzat 

változatlanul az adósságkonszolidációban nem részesült települési 

önkormányzatok 2016. évi támogatása keretében nyújtott 

támogatásból, illetve a támogatáson felüli részt saját költségvetési 

forrásból biztosítja az aktuális éves önkormányzati költségvetése 

terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

tervezői szerződés módosítás megkötésére, a további szükséges 

intézkedések megtételére, továbbá a kapcsolódó pályázatot érintő 

szükséges lépések megtételére.   

 Határidő: azonnal  

                              Felelős: Szabó László polgármester 

 

b)Szabó László polgármester:  örömmel tájékoztatja a Tisztelt Képviselőket, hogy a Nyárfa 

sor aszfalt felújítási pályázatát megnyerte az önkormányzat. Javaslata, hogy a kivitelező 

kiválasztására minél előtt kerüljön sor, melyhez ajánlati felhívások kiküldése szükséges. Az 

előzetesen megkért információk alapján öt cégtől javasolja az ajánlatot bekérését. Célszerű 

lenne ugyanis, ha a szeptember 20-i ülésen már döntés is születhetne a kivitelező személyét 

illetően, annak érdekében, hogy a kivitelezési munkálatokat még lehetőség szerint az ősszel 

meg lehessen csinálni.  Így elkerülhető lenne a tavaszi munka dömping a településen.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111./2018. (IX. 7.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2018. 

évi pályázat” – Nyárfa sor útburkolat felújítása célfeladat – 

megvalósítása érdekében, a kivitelező kiválasztására az alábbi 

cégekből ajánlat kérésre hatalmazza fel Szabó László polgármestert:  

Punk-Víz Kft. (8248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14.) 

Víz-Szerviz-Építő Kft. (8200 Veszprém, Cseri u. 37/a)  

Pelso-Via-Bau Kft. ( 8220 Balatonalmádi, Árok u. 3/b.) 

Zsilip Víz-és Mélyépítő Kft. (8200 Veszprém, Arany János u. 23.) 

Germikó Bt. (7396 Magyarszék, Kossuth u. 39.)  



Ajánlattételi határidő: 2018. szeptember 19. déli 12. óra.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlati felhívások 

kiküldésére.  

      Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester  

 

c)Szabó László polgármester:  Lukács Renáta és Bokányi Barna földhasználati szerződés 

ügye is befejeződik. Lukács Renáta esetében, mivel bérlője van, így tartozáselvállalás alapján 

a bérlő fizetné az éves díjat, Bokány Barna esetében pedig a büfét üzemeltető kft. Így 

szükséges egy jóváhagyó testületi határozat a szabályos ügymenet érdekében.  

 

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

alábbi határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

112./2018. (IX. 7.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 98./2018. 

(VII.26.) számú képviselő-testületi határozatban jóváhagyott, Lukács 

Renátával megkötött „Ráépítés jogcímén történő tulajdonjogot 

elismerő és földhasználati jogot alapító szerződés” vonatkozásában a 

tárgyi jogügylet szerinti Földhasználati díj (éves díj) tartozáselvállalás 

jogcímén történő megfizetéséhez hozzájárul.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a tartozásátvállalásról szóló háromoldalú megállapodás aláírására.   

      Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

113./2018. (IX. 7.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 99./2018. 

(VII.26.) számú képviselő-testületi határozatban jóváhagyott, Bokányi 

Barnával és Bokányi Istvánnal megkötött „Ráépítés jogcímén történő 

tulajdonjogot elismerő és földhasználati jogot alapító szerződés” 

vonatkozásában a tárgyi jogügylet szerinti Földhasználati díj (éves díj) 

tartozáselvállalás jogcímén történő megfizetéséhez hozzájárul.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a tartozásátvállalásról szóló háromoldalú megállapodás aláírására.   

      Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester  

 

 

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

hogy a fövenyesi kamerarendszert ért villámcsapás kártérítési ügye elkezdődött, a biztosító 

rendezni fogja a költségeket.  

Kéri, hogy gondolkodjanak el a Tisztelt Képviselők azon, hogy milyen munkálatok 

elvégzésére lenne még szükség a strandokat illetően. Felvetésnek javasolja a fövenyesi strand 

környékének a rendezését.   



 

ifj. Jánosi Attila képviselő: teljes mértékben egyet ért ezzel.  

 

Szabó László polgármester: az Udvari strandon a nagykapu korszerűsítése lenne fontos, 

illetve a hátsó részen is nyitni egy kaput. Árajánlatot kért be a vörösfenyő napozó stég 

felszedésére illetve jövő nyári kihelyezésére a kivitelezőtől, illetve a mozgássérült bejáró rész 

felé történő tovább folytatására. Az akadálymentes vízi bejáró átalakítása jövő évben már 

megtörténhet. Úgy látja, hogy a mobil pontonok áthelyezhetők lesznek a vízi napozó 

felülethez, és egy új rámpával lenne célszerű a beengedő lift működtetése.  

A következő testületi ülés szeptember végén tervezett, várja a javaslatokat. Problémát jelent 

még az Udvari strandon a bejárat utáni viacolor rész elhasználódása. A L’akoma büfénél a 

nagy esőzések után magasan áll a víz, és a viacolor a bejáratnál megsüllyedt. Ezt kellene 

helyreállítani.  

 

 

 

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

9.15 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    

          


