
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 25. 

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  

Jánosi Attila képviselő   

Tavasz László képviselő 

 

Tóthné Békefi Edina képviselő asszony 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, majd megállapította, hogy 

a képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Tóthé Békefi Edina képviselő 

asszony egészségügyi kezelés miatt igazoltan van távol.  

Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy a kiadottól eltérően zárt 

ülés megtartására nem kerül sor. Kérte a képviselő-testületet a napirend elfogadásra.   

 

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

szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Tájékoztatás óvoda és bölcsőde ügyben.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ A településrendezési eszközök rész módosításának ügye (önk. telek területek 

vonatkozásában.) Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata és településfejlesztési 

koncepció véleményezési ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ Vegyes 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: annyit szeretne hozzátenni, hogy a traktorok kapcsán még nem 

kezdődött meg az értékesítés, mert egyelőre még folyik velük a munkavégzés.  

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./ Tájékoztatás óvoda és bölcsőde ügyben.  

 

Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán köszönti az érdeklődő hölgyeket. 

Először röviden szeretné összefoglalni az eddig történteket. A nyári ülés óta sikerült egy évre 

megoldani az óvodások szállításának kérdését. Balatonudvari Önkormányzata 2.5 MFt 

összeget fizet ki Tihany Önkormányzatának az óvodások ovis busszal történő beszállításáért 

saját költségvetési  tartalék forrásból, Örvényes és Aszófő 300 e Ft-os hozzájárulásával. Jövő 

év augusztus 31-ig köznevelési szerződéssel rendelkezik az önkormányzat, melynek 

értelmében a Tihanyi Óvoda ellátási körzete Balatonudvari települése. Ettől az időponttól 

kezdve három féle módon van lehetőség a feladat biztosítására: saját óvoda intézmény 

felállításával, a gyermekek beszállíttatásával másik intézménybe, Tihanyba, vagy Zánkára, 

vagy saját, akár falubusz megvásárlásával történő beszállítással. Mindhárom variáció igen 

nagy költségvonzattal jár. Bármelyik úton indul is el az önkormányzat, az ezzel járó kiadás 

nagyon komolyan fogja érinteni az önkormányzat költségvetését. A legkomolyabban egy saját 

helyi óvoda intézménye érintené a települést, pénzügyi szempontból az önkormányzati 

költségvetést teljes mértékben megtorpantja egy helyi óvoda működtetése. Ez bekerülési 

költségbe véleménye szerint 45 MFt körül is lehet. A jogszabályi háttér az előterjesztésben 

kidolgozásra került.  

 

Kántorné Fülöp Szilvia szülő: megnézte a nagyvázsonyi óvoda költségvetését, az 20 MFt.   

 

Csokonai Krisztina szülő: Zánkára nem életszerű hordani a gyerekeket, véleménye szerint a 

legjobb az lenne, ha Tihanyba járhatnának a gyerekek. Az sem megoldható szerinte, hogy az 

egyik gyereket Zánkára vigyék, a másikat pedig Tihanyba.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: a megoldást abban látná, hogy tudomása szerint a Balatonakali 

óvoda bővítése tervbe van véve, Balatonakalival kellene ebben a kérdésben egyeztetni. 

Udvariban nem kell óvodást nyitni. Tihany azt szeretné, ha a tihanyi gyerekek járnának az 

óvodába.  

 

Csokonai Krisztina szülő: helyben nem önálló óvoda megnyitására gondolt, hanem a 

Tihanyi Óvoda tagintézményeként való működésre, ez a legegyszerűbben kijárható, és akkor 

Udvariban helyben egy tagcsoport lehetne. Ez ügyben beszélt a tihanyi óvodavezetővel is. 

Jelenleg 10-en vannak, de véleménye szerinti a következő 5-10 évben biztosítva lenne az 

óvoda fenntartása, főleg, ha még költöznek be a településre családosok. Örvényes és Aszófő 

is csatlakozna szerinte, és néha beesne egy-egy gyerek is akár.  

 

Szabó László polgármester: úgy gondolja, hogy akár tagóvoda, akár önálló intézmény, 

elvetendő megoldás, mert mindkét esetben rendkívül nagy a költsége. Továbbá nem lehet a 



szülőket kötelezni, hogy egy helyi óvodába írassák be a gyerekeiket. A tudomása szerint 

Tihany fogja fogadni a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekről a gyerekeket az 

óvodába.  

 

Csokonai Krisztina szülő: igen, de a tihanyi óvodában milyen körülmények között vannak a 

gyerekek? 62-en vannak. Nincs elég hely a két teremben a meglévő létszám megfelelő 

ellátásához, fektetéséhez. Teljesen dühítő, mert ez lenne a legegyszerűbb megoldás, de a 

gyerekek járnak a legrosszabbul ebben a helyzetben.  

 

Szabó László polgármester: szerint, ha a Tihanyi Óvoda nem megfelelő, akkor másik 

intézményt kell keresni. Zánka egy gyönyörűen felújított óvodával rendelkezik, 50 főre van 

engedélyük, jelenleg 36-an vannak óvodások. Vannak szabad férőhelyek. 2 éve újították fel az 

óvodást és az iskolát is. Itt a közlekedést kell megoldani.  

 

Kántorné Fülöp Szilvia szülő: kérdezi, hogy Zánkára ki biztosítaná a gyerekek bejárását?  

 

Tavasz László képviselő: úgy gondolja, hogyha Tihanyba szállításáért fizet az önkormányzat 

2,5 MFt-ot, akkor azt Zánka felé is ki tudja fizetni.  

 

Csokonai Krisztina szülő: úgy gondolja, legyen bármilyen megoldás, ami megfelelő, nem 

ragaszkodnak ők egyetlen egyhez sem.  

 

Szabó László polgármester: buszt vagy vásárolni lehet vagy bérelni. Egy saját falubusz 

működéséhez sofőr is kell, egy ilyen jármű költsége bérrel együtt min. évi 10-14 MFt. A 

nyolc székes busz 6 gyereket tud szállítani, a több férőhelyes még drágább. Kért be előzetes 

árajánlatokat bérlésre és új jármű vásárlására is.  

 

Csokonai Krisztina szülő: kéri, hogy a tagóvoda nyitásának költségét nézzék meg. Nyilván 

van felújítási költség, a fenntartási költséget kellene megnézni, pl. Nagyvázsony hogyan jön 

ki nullára az óvodájával? Hallotta a tv-ben, hogy óvodára és bölcsődére is írnak ki pályázatot. 

Falubuszra van most pályázat?  

 

Szabó László polgármester: nincs most falubusz pályázat. Nyilván, ha jövőre írnak ki, akkor 

lehet majd pályázni, de a buszhoz a megoldandó probléma a sofőr kérdése lesz.  

 

Tavasz László képviselő: támogatni tudja egy buszpályázaton indulást jövőre. Úgy gondolja, 

hogy a gyereklétszám mindig változó, egy kisebb busz is elég lehet a szállítás megoldására.  

 

Kántorné Fülöp Szilvia szülő: vannak szülők, akik nem kapnak erről az egészről írásbeli 

tájékoztatást. Tihany nem tájékoztat senkit. 

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: ti ketten érdeklődtetek az ügyben.   

 

Csokonai Krisztina szülő: javasolja, hogy legyen egy szülői fórum, összejövetel, össze 

kellene hívni az összes szülőt pl. februárban. Tihanyban is lesz egy szülői kör. Meg kell 

kérdezni a szülőket, hogy mit szeretnének.  

 

Szabó László polgármester: nem zárkózik el egy ilyen fórum összehívásától. Arról nem 

tehetünk, hogy Tihany milyen tájékoztatást nyújt, vagy nem nyújt a szülőknek.  

 

Csokonai Krisztina szülő: kérdezi, ha most dönteni kellene, mit döntene most a testület? 

 



Szabó László polgármester: véleménye szerint nem kell most dönteni, jelenleg a 

feladatellátás megoldott még. Érdemes várni még további információkra, lehet, hogy jövőre 

lesz buszpályázat is. Javasolja, hogy a szülők nézzék meg a zánkai óvodát. Vannak még 

nyitott kérdések is. Az óvoda épület felújítási költségét sem lehet most még pontosan látni. 

Problémát jelent még ezen kívül az óvodai személyzet kérdése is. Munkaerőhiány van, nem 

lehet óvónőt sem találni.  

 

Csokonai Krisztina szülő: úgy gondolja, 13 fő gyereket nagyon gyorsan össze lehet szedni,  

mindenhol teltház van az óvodákban. Nem hisz el, hogy az itteni szülők máshová vinnék a 

gyerekeket.  

 

ifj. Jánosi Attila képviselő: elmondja, hogy a gyakorlat ezt mutatja pedig, szerinte megoldják 

és elviszik máshová a gyerekeket.  

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy 1998-ban vették meg a mostani óvoda helyén 

lévő házat, és 2000-ben épület fel a mini óvoda. Akkor 15-16 gyerek volt a faluban óvodás 

korú, óvónőt is fel tudtak volna venni. A működés előtt egy nappal úgy összevesztek az akkor 

érdekelt szülők, hogy ha ez és ez lesz, akkor nem hozza ide a gyerekét. Ebből azt lett, hogy a 

pályázatot másnap visszaadta az óvónő és a 16 gyerekből 2-őt írattak be, és a környékbeli 

intézményekbe elvitték a gyerekeket. Ezzel hamvába dőlt a óvoda a településen.  

 

Csokonai Krisztina szülő: elhiszi ezt, de most újra sok a gyerek, szerinte lesz utánpótlás. 

Megnézik természetesen Zánkát is.  

 

Szabó László polgármester: úgy gondolja, hogy a gyereklétszám hosszú távon is csökkenő 

lesz a településen, nagyon kis létszámú település Balatonudvari. Nem életszerű a helyi óvoda 

működtetése, az intézmény fenntartása nagyon nagy problémákat és költségeket jelent 

mindegyik településnek, aki fenntartó.  

 

Csokonai Krisztina szülő: kérdezzék meg a szülőket, hogy ki mit szeretne, az önkormányzat 

döntéséhez ezt látni kell. Amit a többség dönt, azt támogatja az önkormányzat. Úgy gondolja, 

hogy ő már az iskola előtt nem fogja kivenni a Tihanyi Óvodából a gyerekét az utolsó évre, 

mert innen fognak az osztálytársai is kikerülni.  

 

Szabó László polgármester: lehet tájékoztatni a szülőket természetesen, de a szülőket nem 

lehet kötelezni arra, amit leírnak, vagy nyilatkoznak, mert bárhová vihetik a gyerekeket, 

szabad döntésük van. Sok lehetőség egyébként sincsen: Füred egyenlőre nem nyilatkozott a 

megkereső levélre, Akali nem fogad, Zánka fogadja a gyerekeket, Tihany is a közös hivatali 

településekről fogadja a gyerekeket. Jövő év elején, akkor visszatérnek a kérdésre, tartanak 

egy szülői fórumot.  

 

Csokonai Krisztina szülő: köszönik szépen, akkor februárban visszatérünk rá.  

 

 

Ezt követően a naprendi pont befejezésre került, az érdeklődő szülők távoztak.  

  

 

 

 

 

 

 



3./ A településrendezési eszközök rész módosításának ügye (önk. telek területek 

vonatkozásában.) Településrendezési eszközök teljes felülvizsgálata és 

településfejlesztési koncepció véleményezési ügye.  

 

Szabó László polgármester: a jelenlévő lakossági érdeklődőre tekintettel röviden 

összefoglalja a kempingből kialakításra került terület és a nemrégiben megvásárolt árkos 

terület fejlesztésének állását. A cél új önkormányzati telkek létesítése, az ezt elősegítő új utca, 

Bartók Béla néven már egy létező utca. Annak keleti oldalán és a Munkácsy utcai ingatlanok 

nyugati határán lévő árkos terület alsó részén elméletileg 3 kisebb telek kialakításra kerülhet, 

de a terület nagyobb részén mindenképpen egy nagyméretű zöldövezetet kerül kialakításra. 

Akár egy szép park terület, játszótérrel hosszú távon létesülhet ott. A jelenlegi rendezési tervi 

részmódosítás ezt a területet öleli fel elsősorban, de a további lépések megtételéhez még 

komoly előkészítő feladatokra van szükség. Pl. ki kell méretni a területet, és már itt jelzi, 

hogy elképzelhető, hogy a Munkácsy utcai telkek alsó telekhatáraival esetlegesen adódhatnak 

problémák. A fejlesztés nem fog gyorsan létrejönni, de mindenképpen cél egy szép, esztétikus 

környezet létrejötte. Személyes véleménye is az, hogy a fövenyesi részen tervezett 

fejlesztések egy új dimenziót adhatnak annak a településrésznek, de áttételesen az egész 

településnek is a jövőre nézve.   

 

A megjelent lakos megköszönte a tájékoztatást és távozott az ülésteremből.  

 

Szabó László polgármester: ezt követően összefoglalta, hogy az írásbeli előterjesztés 

részletezi a részmódosítás ügyét, mely tehát kiegészítésre kerül a temető beépítési 

százalékának növelésével, amelyre a ravatalozó építési engedélyezése miatt van szükség. A 

véleményezési anyag a tervező urak által megküldésre került, a véleményezési eljárást az idő 

rövidsége miatt el is kell indítani.  

Javasolja az előterjesztésben foglalt határozati javaslat elfogadását a Tisztelt Képviselőknek.  

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

127./2018. (X.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a 114./2018 (IX.20.) számú 

határozatának hatályon kívül helyezése mellett - a hatályos HÉSZ településrendezési 

eszközök részmódosítását határozza el a Balatonudvari 1. számú melléklet szerinti területeit 

és a 12/6. hrsz-ú temető területét érintően - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36.§-a 

szerint ún. egyszerűsített eljárásban. 

A módosítás célja: az érintett 1. számú mellékleten jelölt területen üdülőterület helyett 

falusias lakóterület szabályozása, a volt kemping területén zajló ingatlan-fejlesztéshez 

kapcsolódó közműfejlesztés településrendezési feltételeinek megteremtése szükség szerint a 

közlekedési területek pontosítása és az új ravatalozó, építészeti tervek szerinti 

elhelyezhetőségének biztosítása.  

A terv partnerségi egyeztetése a 29/A§, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 

6/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.  

Az Önk. rendelet 1. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a partnerségi egyeztetésben a 

következő partnerek vesznek részt: az érintett lakosság.  



A képviselő-testület a Város-Teampannon Kft. által adott tervezői ajánlatot 320.000 Ft + áfa 

összegben hagyja jóvá a 2018. évi önkormányzati költségvetése terhére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére és a 

további szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester, települési főépitész 

Határidő: tervezői szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

 

1. melléklet a ….../2018. (…….) számú Képviselő-testületi határozathoz 

 

 

 
 

Szabó László polgármester: a napirendi pont második része a teljes települési területre 

vonatkozó településrendezési eszközök és településfejlesztési koncepció ügye. Ennek kapcsán 

a megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció anyaga szintén megküldésre került a 

tervezők által. Ennek elfogadásáról nem szükséges testületi határozatot hozni, de 

mindenképpen javasolja jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy a véleményezési eljárás induljon el.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyólag 

egyetértett a megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció dokumentáció 

véleményezési anyagával, és felhatalmazta a polgármestert a véleményezési eljárás azonnali 

hatállyal történő megindítására.  

 

4./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés szerint haladva, elsőnek javasolja a 

kötelező iskolai körzetek ügyében a szükséges határozat meghozatalát. Kéri az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

128./2018. (X.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott kötelező 

felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének meghatározásához, a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésben meghatározott 

feladatkörében eljárva véleményt nyilvánít a Balatonfüredi járás területén 

Balatonudvari település teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező 

felvételt biztosító iskoláról: 

Javasolja a 037002 Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Nádor u. 

17., valamint a 037003 Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola 8230 

Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 2. intézmények meghatározását, az előterjesztett 

Kormányhivatali tervezetnek megfelelően. 

A véleménynyilvánítás során az önkormányzat figyelemmel volt a településen  

hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermeklétszámra a következő szerint: 

Intézmény neve, címe Településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező, általános iskolába 

járó tanköteles korú tanulók 

létszáma Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetűek 

létszáma 

037073 Bencés Apátság 

Illyés Gyula Általános és 

Zeneiskola 8237 Tihany, 

Csokonai u. 73. 

10 0 

037003 Eötvös Lóránd 

Általános Iskola 8230 

Balatonfüred, Noszlopy 

Gáspár u. 2. 

3 0 

Radnóti Miklós Általános 

Iskola 8230 Balatonfüred, 

Nádor u. 17. 

 

Kozmutza Flóra Általános 

Iskola és Speciális 

Szakképző 8200 

Veszprém, Tüzér u. 44. 

3 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

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

Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjét értesítse. 

 Határidő: 2018. október 31. 

 Felelős: polgármester 

 

b)Szabó László polgármester : a következő a dolgozói létszám ügye. Úgy gondolja, hogy 

nincs akadálya a kollégák továbbfoglalkoztatásának, határozott időre még további egy évre.  

Kéri a képviselők javaslatait is ez ügyben. 

 

 

 



ifj. Jánosi Attila képviselő: véleménye szerint Bognár Tibort határozatlan időre vegye fel az 

önkormányzat. A többi dolgozót is vegyék fel Sörös Istvánt és Kurucz Józsefnét határozott 

egy éves időtartamra. Biczó Anna foglalkoztatása is maradjon egy éves, november 1-től jövő 

év okt. 31-ig.  

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

129./2018. (X.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Sörös István és 

Kurucz Józsefné dolgozókkal 2019. január 1-től 2019. december 31. napjáig 

terjedő határozott időre munkaszerződés kötését határozza el változatlan 

feltételekkel (Mtv. szerinti foglalkoztatás, parkgondozói munkakör, munkaidő 8 

óra, bérezés a 2018. évi bérnek megfelelő összeg.) 

Bognár Tibor dolgozót határozatlan idejű munkaszerződéssel kívánja 

továbbfoglalkoztatni szintén változatlan feltételekkel.  

Biczó Annát 2018. november 1-től 2019. október 31. napjáig szóló határozott 

időtartamra foglalkoztatja, változatlan feltételekkel.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

munkaszerződések megkötésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

  Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

  Felelős: polgármester 

 

c)Szabó László polgármester : a fövenyesi strandi terület hasznosítási pályázat kiírási 

eljárása befejeződött, egy ajánlat érkezett be. Most kellene eleget tenni a pályázati bontásnak. 

A zárt boríték bontását követően az alábbiakat ismertette: Rolkóné Marton Gréta 

balatonudvari lakos nyújtott be pályázatot, áttanulmányozva a benyújtott dokumentációt 

megállapítható, hogy az a pályázati kiírásnak eleget tesz, a pályázat így érvényesnek 

nyilvánítható. A nyertes személyéről határozatban szükséges dönteni.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: személyes érintettségére való hivatkozással bejelenti, hogy 

nem szeretne a szavazásban részt venni. Kéri a szavazásból történő kizárását.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

130./2018. (X.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rolkó Gábor 

alpolgármester személyes érintettségét tudomásul veszi, az Mötv. 49.§ (1) 

bekezdése alapján a napirendi pont szerinti szavazásból kizárja.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 



Szabó László polgármester: javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását a nyertes pályázó adatával kiegészítve.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

131./2018. (X.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Balatonudvari 720/6. hrsz-ú fövenyesi strand területén min.40 

m2 - max.50 m2 területnagyság vonatkozásában kiirt nyílt pályázati 

eljárást a területrész földhasználati szerződéses úton történő hasznosítása 

tárgyában eredményesnek nyilvánítja, a nyertes pályázó Rolkóné Marton 

Gréta (8242 Balatonudvari, Nyárfa sor 27.).  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

pályázóval történő földhasználati szerződés megkötésére és a szükséges 

intézkedések megtételére.   

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

 Felelős: polgármester   

 

 

10.20 órakor ifj. Jánosi Attila képviselő hivatalos elfoglaltságára hivatkozva eltávozott.  

Szabó László polgármester ismételten megállapította a képviselő-testület határozatképességét 

3 fő képviselő részvételével.  

 

 

d)Szabó László polgármester : a tihanyi iskola alapítványa idén is támogatási kérelemmel 

fordult az önkormányzathoz, javasolja a tavalyi 30e Ft-os támogatás nyújtását az idén is.  

 

Más javaslat nem lévén, a polgármester javaslatával egyetértve a képviselő-testület 3 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

132./2018. (X.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Tihany” 

Iskoláért Alapítványt 30.000,- Ft összegű támogatásban részesíti a 2018. 

évi önkormányzati költségvetési támogatási kerete terhére. A támogatási 

összeg az iskola tanulóinak oktatási, tanulmányi, sporttevékenységének, 

kulturális életének színesítéséhez kerülhet felhasználásra.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és a támogatás átutalására.    

Határidő: azonnal  

   Felelős: polgármester   

 

e)Szabó László polgármester : a Vizimentők Balatoni Szakszolgálata jövő évi árajánlatát 

olvashatták a Tisztelt Képviselő. Sajnos igen nagyarányú áremelkedést jelent, azonban nem 

lát más módot a feladat ellátására.  

 



Tavasz László  képviselő: ő is felháborítónak tartja az áremelést, de ő is úgy látja, hogy nincs 

más mód, hiába is próbálnák saját személyzettel ezt a feladatot megoldani, nem kivitelezhető.   

 

Szabó László polgármester: amennyiben más javaslat nincs, kéri az írásbeli előterjesztés 

szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

133./2018. (X.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi nyári 

szezonra a Balatonudvari és a Fövenyesi Strandok vonatkozásában a strandi 

vízimentős feladatok ellátására szerződés kötését határozza el a Vízimentők 

Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével ( 8251 Zánka, 030/8. hrsz.). 

A szolgáltatás díja:  

- a vízimentő szolgáltatás díja 11 órás műszak alapján: 19.100,- Ft + ÁFA/ 

nap /fő, 

- a rádió bérlés díja: 800,- Ft + ÁFA/ nap / rádió, 

- az albérleti hozzájárulás 1.750,- Ft + ÁFA/ nap. 

A képviselő-testület a vízimentős feladatok nyári szezonra vonatkozó költségét, 

a 2019. évi önkormányzati költségvetése strandi üzemeltetési kiadások terhére 

biztosítja. Felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre 2018. dec. 31.  

Felelős: polgármester 

 

f)Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés szerint javasolja a 100e Ft feletti 

számla kifizetés jóváhagyását.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

134./2018. (X.25.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

Agrarius 33 Kft. – árvácskák: 2018.09.26. bruttó 454.025 Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2018. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 

 

 

 

 



g)Szabó László polgármester :  végezetül szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy a 

Nyárfa sor pályázati felújítása várhatóan a jövő héten befejeződik, az Árpád és Vasút utcák, 

valamint a kátyúzási pályázat pénzügyi elszámolása benyújtásra került. A strandi kapuk ügyét 

a novemberi testületi ülésen szeretné tárgyalni. A novemberi ülés várható időpontja: 

november 29-e lesz.  

 

 

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

11.05 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    

   

 


