
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. január 24. 

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  

ifj. 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 képviselő-testület tagjait, majd megállapította, hogy 

a képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes.  

Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy napirendi módosításnak 

javasolja a vegyes ügyek után a Helyi Esélyegyenlőségi Program ügyének megtárgyalását, 

illetve a vegyes ügyek keretében kerülne még sor szóbeli kiegészítésekre. Majd kérte a 

módosított napirend elfogadását.    

 

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

alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása első fordulóban.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ A 2019-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása.  

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 5 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

 

 

2./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása első fordulóban.  

 

Szabó László polgármester: röviden ismerteti, hogy a szokásoknak megfelelően januárban 

már tárgyalásra kerül az önkormányzat éves költségvetése első fordulóban. A mai napon a 

legfontosabb tételek megbeszélésére kerülne sor, nevezetesen a főbb kiadási-fejlesztési 

elemekről és a bérekről kellene egyeztetnie a testületnek.  

A fejlesztések kapcsán az alábbiakat ismerteti: a rendezési terv várhatóan befejezésre kerül 

nyár elején, a még kifizetésre váró összeg kb. 1 MFt. Tervezésre kerülne változatlanul a 

települési ravatalozó megépítésére 30 MFt, a strandok fejlesztésére 5 MFt, a kultúrház 

felújítására 20 MFt, helyi utak javítására 2.7 MFt. Az új építési telkek közművesítésére 25 

MFt és új elemként kerülne be a falubusz beszerzése sikeres pályázat esetén, 5 MFt-tal 

tervezve. Kismértékű eszközbeszerzésre 1 MFt kerülne tervezésre.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: egyet ért a fejlesztési javaslatokkal.  

 

Szabó László polgármester: a bérek kapcsán ismert már a minimálbér és a garantált 

bérminimum összege is, melyre az alacsonyabb bérrel rendelkezőket ki kell egészíteni. A 

cafetéria elemekben a változás igen jelentős, egyedül a Szép Kártya elem marad meg 

kedvezményes adóztatású körben, így javasolja, hogy az elmúlt évben biztosított 8333Ft havi 

készpénz cafetéria a dolgozók bérébe beépítésre kerüljön. Így a fizikai állománynál 

megszűnik a cafetéria elem. A javaslata 160 e Ft bruttó bér biztosítása a fizikai dolgozók azon 

csoportjánál, ahol az alapbérezés van.  

 

ifj. Jánosi Attila képviselő: egyet ért a bér javaslatokkal.  

 

Szabó László polgármester: a februári ülésre kidolgozásra kerül már a költségvetési rendelet 

tervezete, a részletező mellékletekkel együtt.  

 

 

3./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatalt 

érintő kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás ügye kapcsán Tihany önkormányzata 

előterjesztést készített, melyet olvashattak a képviselők. Javasolja a határozati javaslat 

elfogadását. A pályázatot Tihany nyújtja be.  

 

Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 



 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3./2019. (I.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  támogatja, hogy  

Tihany Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „Belügyminiszteri 

pályázat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 

évi L. törvény 3. melléklet I. 12. pont szerinti kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra” című  kiírásra.   

A képviselő-testület vállalja, hogy a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Balatonudvari kirendeltsége vonatkozásában az illetményalapot 2019. január 

1-től kezdődően - pályázatnyertesség esetén - 46.380,- Ft-ban állapítja meg. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a 

határozatról Tihany Község Önkormányzat Polgármesterét tájékoztassa.   

Határidő: 2019. január 25.  

Felelős: polgármester  

 

b/ Szabó László polgármester: ismertetni, hogy Szeibertné Rózsa Márta is eladja az udvari 

strandon a strandcikk árusító ingatlanát. Ennek kapcsán megküldte az ügyvéd az adásvételi 

szerződést, javasolja, hogy most is mondjon le az önkormányzat az elővásárlási jogról a 

határozati javaslat elfogadásával.   

 

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 

4./2019. (I.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rolkó Gábor 

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

bekezdése alapján a napirendi alpont szerinti szavazásból kizárja.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

Szabó László polgármester: javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását.  

 

Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5./2019. (I.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

560/3/A hrsz. alatti „egyéb épület kereskedelmi üzlet” ingatlan 

vonatkozásában Szeibertné Rózsa Márta eladó és Rolkóné Marton Gréta 

Anita vevő között létrejött 2019. jan. 17. napján létrejött adásvételi 



szerződés kapcsán úgy nyilatkozik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 5:20§-ába foglalt elővásárlási jogáról lemond, 

elővásárlási jogával nem kíván élni.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a 

szükséges lemondó nyilatkozatokat aláírja, a döntésről a megbízott ügyvédet 

értesítse.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

c/  Szabó László polgármester: ismerteti a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi 

javaslatát, mely az előterjesztésben olvasható.  Javasolja a kormányhivatali javaslat 

elfogadását a jövőbeni eljárásoknál alkalmazni, majd kérte a határozati javaslatot elfogadását.   

 

Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6./2019. (I.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

VE/53/108/2019. számú Veszprém Megyei Kormányhivatali törvényességi 

javaslattal egyet ért, a jövőbeli eljárásrend tekintetében alkalmazni kívánja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a 

határozatról a kormányhivatalt tájékoztassa.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

d/ Szabó László polgármester: a következő alpont a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatala tájékoztató levele a kötelező iskolai körzetek véleményezési ügye 

kapcsán. Javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását a 

képviselőknek.  

 

Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7./2019. (I.24.) 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. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva véleményt 

nyilvánít a Balatonfüredi járás területén Balatonudvari település teljes 

közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító iskolákról: 

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, egyet értve az előterjesztett megyeszékhely szerinti járási 

hivatal tervezettel. 

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a határozat 

 2019.  február 15-ig történő továbbítására a Veszprém Megyei   

 Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala részére.  

 Határidő. 2019. február 15.  

 Felelős: polgármester  

 

e/ Szabó László polgármester: szóbeli kiegészítésként javasolja, hogy a Balatoni Futár 

részére a tavalyi összegnek megfelelő 20 e Ft-os támogatást nyújtson az önkormányzat az idei 

évre is.  

 

Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8./2019. (I.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Futár 

régiós havilap részére 20.000 Ft támogatási összeget nyújt a 2019. évi 

önkormányzati költségvetés támogatási keretének terhére.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és az összeg átutalására.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

f/ Szabó László polgármester: a 100 e Ft feletti számlákat ismerteti, majd kéri a szokásos 

határozat szerint azok kifizetésének jóváhagyását.  Annyi kiegészítést tesz hozzá, hogy a 

könyvvásárlás egy olyan igényes kivitelű bemutató könyvet takar, mely a Balaton Régió tájait 

mutatja be. A könyvek árában a település vonatkozásában három oldal tájékoztató szöveges, 

képi anyag fog szerepelni, mint települési marketing.  

 

Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

9./2019. (I.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

ÉNYKK Zrt.  – gázolaj – 2019.01.16.- bruttó 144.014 Ft.   

PelsoLibri Kiadó – bemutató könyv települési – bruttó 150.000 Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 



g/ Szabó László polgármester: ismerteti, hogy az idei évre is szerveződik már az buszos 

zarándok kirándulás. A képviselő-testületet kéri a tavalyi összeggel, 450 e Ft-tal történő 

támogatásra az idei évben is.    

 

Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10./2019. (I.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 

Észak-Olaszországi és Kharintiai zarándokút megszervezéséhez 450 e Ft 

összegű támogatást nyújt a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére – utazásszervezővel történő szerződés 

kötésre, egyéb szervezési feladatok elvégzésére - és a támogatással történő 

elszámolásra kötelezi.     

Határidő: folyamatos, elszámolásra 2019. április 30.  

Felelős: polgármester 

 

 

4./ A 2019-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán átadja a szót az aljegyző asszonynak.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ismerteti, hogy az előterjesztés részletesen tartalmazza 

az új Helyi Esélyegyenlőségi Program készítésének előzményeit, jogszabályi hátterét. A 

feladat kötelező az önkormányzatok számára, az új HEP a 2019-2023-as öt éves ciklusra 

szólóan készül el. A település demográfiai, gazdasági, társadalmi és helyi sajátosságai, 

adottságai nem változtak jelentős mértékben a korábbi öt évre megalkotott programban 

foglaltakhoz képest. A HEP intézkedési terve aktualizálásra került, a prioritások nem 

változtak. Mint az már ismeretes a Tisztelt Képviselőknek, a program megléte elengedhetetlen 

a pályázatok benyújtása során, elfogadása ezért mindenképpen javasolt.  

 

Szabó László polgármester : köszöni a tájékoztatást, és szavazásra tette fel az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

 

Az elhangzott javaslattal egyetértve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11./2019. (I.24.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2019-2023. évekre vonatkozó, a határozat mellékletét képező 

Helyi Esélyegyenlőségi Programot jóváhagyja. 

Felkéri a partneri intézményeket és szervezeteket, hogy a programot 

támogassák, megvalósításában működjenek közre. 

  Határidő: azonnal, ill. folyamatos 

  Felelős: polgármester 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

9.36 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    

 


