Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. december 20.
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
Tóthné Békefi Edina képviselő
Tavasz László képviselő
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, Jánosi Attila képviselő késését
jelzett, de meg fog érkezni.
Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy a jövő évi testületi
ülések munkaterve új napirendi pontként kerülne tárgyalásra 2. napirendi pontként, illetve a
vegyes ügyekben kerülne még sor időközben érkezett ügyek megtárgyalására. Majd kérte a
módositott napirend elfogadását.
A Képviselő-testület a rendes ülés módositott napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Az Önkormányzat 2019. évi munkatervének megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ 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./ Az Önkormányzat 2019. évi munkatervének megtárgyalása.
Szabó László polgármester : a szokásos menetrendet tartalmazza a jövő évi képviselőtestületi munkaterv. A jövő évi közmeghalltatás időpontjának javasolja a július 10-ét. Ekkor
már a nyaralósok is el tudnak rá jönni. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
156./2018. (XII.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat
mellékletét képező 2019. évi munkatervét jóváhagyja.
Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3./ Vegyes ügyek.
a)Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés szerint haladva, elsőnek javasolja a
települési főépitész megbizásával kapcsolatos határozati javaslat elfogadását. A rendezési terv
felülvizsgálati folyamata tehát áthúzódik a jövő évre is és a településképi ügyek intézése a
megbizott főépitésszel együttműködve nagyon jól halad ebben az évben is. A munkájára
szükség van. .
Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
157./2018. (XII.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete települési főépítészi
feladatok ellátására – TAK és településképi rendelet koordinálása, rendezési
terv átfogó felülvizsgálatában való részvétel – megbízási szerződés megkötését
határozza el a PLANTEUS Kft-vel l (8273 Monoszló, Fő u. 23.). A feladatokat
Németh Ferenc okl. építészmérnök látja el, a megbízási díj a vonatkozó
árajánlat alapján kerül biztosításra a 2019. évi önkormányzati költségvetés
működési kiadásai terhére.
Megbízás időtartama: 2019. január 1. - 2019. december 31.

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási
szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
b/ Szabó László polgármester : a 2019. évi szúnyoggyérítés ügye kapcsán javasolja a
határozati javaslat elfogadását. Sajnos ebből is látható, hogy a költségek milyen mértékben
meg fognak növekedni a jövő évben.
Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
158./2018. (XII.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi
csípőszúnyog-gyérítés tervezett települési költségét 754 e Ft + áfa
összegben hagyja jóvá a 2019. évi önkormányzati költségvetés működési
kiadási terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a Balatoni
Szövetséggel történő megállapodás megkötésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
9.30 órakor megérkezett ifj. Jánosi Attila képviselő. Szabó László polgármester ismételten
megállapitotta a képviselő-testület határozatképességét 5 fő képviselő jelenlétével, majd
folytatta a napirendi pont tárgyalását.
c/ Szabó László polgármester: a fövenyesi vizi csúszdapark pályázat ügye kapcsán
ismerteti, hogy egy pályázat érkezett be zárt boritékban. A boriték bontását követően, annak
tartalmát ismertette, majd megállapitotta, hogy a pályázati kiirás feltételeinek megfelel a
benyújtott pályázat. Magánszemélyként pályáznak, de céget fognak alapitani a tevékenységre,
javasolja a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát.
Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
159./2018. (XII.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Balatonudvari 720/6. hrsz-ú fövenyesi strand területen - a
Balaton vízterületnek legfeljebb 300 m² nagyságú területrészének, valamint a
Balatonudvari 720/6 hrsz-ú ingatlanon, legfeljebb 4 m² alapterületű kiszolgáló egység
elhelyezésére alkalmas területrész bérleti szerződéses úton történő, kizárólag vízi
ugráló park létesítésére és üzemeltetésére szolgáló hasznosítása tárgyában nyílt
pályázati eljárás nyertesének nyilvánítja Zab Roland (8230 Balatonfüred, Nádor u. 49)
és Kossár Csaba (8230 Balatonfüred, Balassi Bálin u. 15.) együttes pályázatát.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázóval történő
bérleti szerződés megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
d/ Szabó László polgármester: a 100 e forint feletti számlák jóváhagyását kérte a
képviselőktől, a határozati javaslat alapján.
A polgármester javaslatával egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
160./2018. (XII.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan
jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti
számla kifizetéseket:
Megazet Kft. –műtrágyaszóró kardánnal – 2018.12.06.- bruttó 330.200 Ft.
Lasky Dezső ev- murva – bruttó 104.349 Ft.
Benedek István ev – gumiszerviz – 2018.12.20 bruttó 322.834 Ft
Pannon Geodézia Kft. – térinformatikai rendszer átvezetés- 2018.12.20bruttó 158.242Ft
OOK-PRESS Kft Vp – naptár – 2018.12.28- bruttó 171.450 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
e/ Szabó László polgármester: javasolja az informatikus kolléga ASP miatti
többletfeladataira a szerződése meghosszabbitását további egy évre. A közös hivatal a
költségeket az 5 település között lakosságszám arányosan osztja szét, az idei évi dij nem
emelkedik.
A polgármester javaslatával egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
161./2018. (XII.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzati ASP rendszer és az elektronikus ügyintézés
szolgáltatásának biztosítása érdekében jelentkező többletfeladatok ellátása
érdekében Zsebe Szabolcs informatikussal történő megbízási
szerződéskötésre hatalmazza fel Szabó László.
A Balatonudvarira kimutatott lakosságszám arányú többletköltség
biztosítását az éves költségvetésében biztosítja.
Szerződés időtartama: 2019. január 1- 2019. december 31.
A képviselő-testület felhatalmazza fel Szabó László polgármestert a
megbízási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

f/ Szabó László polgármester: két új kolléga felvételét javasolja a fizikai állományba. Varga
Gábor balatonudvari lakos, végzettsége gépszerelő, nehézgépkezelő és Dobovai Zoltán
balatonfüredi lakos, végzettsége kőműves. Ismerteti az önéletrajzokat. Mindketten tudnák a
gépeket vezetni, egyéb feladatokat is el tudnák látni, munkájuk nagy segitség lenne a fizikai
állományban. A szakképzett minimálbéren való foglalkozásukat javasolja, akár határozatlan
időre szóló munkaszerződéssel, három hónap próbaidő kikötése mellett.
A polgármester javaslatával egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
162./2018. (XII.20.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete Varga Gábor
(8242 Balatonudvari, Nyárfa sor 29.) és Dobovai Zoltán (8230
Balatonfüred, Vitorlás u. 2.) fizikai állományú felvételét határozza el.
A bérezés Mt. szerint szakképzett minimálbér szerint, munkaidő: napi 8
óra, egyéb juttatások a fizikai állomány részére biztositottak alapján.
Szerződés időtartama: Varga Gábor: 2019. január 2-től, Dobovai Zoltán
2019. január 7-től határozatlan időtartamra, 3 hónap próbaidő
megállapitása mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza fel Szabó László polgármestert a
munkaszerződések megkötésére és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
10.35 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

