
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 15. 

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  

 

Tóthné 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, Tóthné Békefi Edina képviselő 

asszony kórházi tartózkodása okán igazoltan van távol.  

Ezt követően ismertette a rendkívüli ülés napirendjét a meghívó szerint. A vegyes ügyekben 

szóbeli előterjesztéseket szeretne tenni. 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./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Medertiszítási ügy.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ A polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

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



1./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : ismerteti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény értelmében: a jegyző által  előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 

február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

Első fordulóban már tárgyalásra kerültek a költségvetés főbb számadatai, a mai ülésre a 

rendelet-tervezet került benyújtásra a jogszabályi előírások alapján. Az anyag még nem 

végleges, elfogadására így nem kerül sor a mai ülésen. Március 15-ig megtartásra kerülő 

testületi ülésen lehet majd elfogadni. Addig is várja az időközben felmerülő észrevételeket a 

költségvetés kapcsán.  

 
A képviselők megköszönték a tájékoztató anyagot, egyenlőre kérdés nem merült fel.  

 

 

2./ Medertisztítási ügy.  

 

Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán elmondja, hogy beérkezett 

határidőben a három árajánlat, melynek bontását a mai ülésen kell elvégezni.  

A borítékok bontása után az alábbiakat állapítja meg: az Aqau-Sió Kft. ajánlata 15.680.400 Ft 

+ áfa, a Pannon-Fuvar 2000 Kft. árajánlata 16.222.400 Ft + áfa, és a Béta-Q Kft. árajánlata 

14.495.000 Ft + áfa. Megállapítja, hogy a legalacsonyabb árat a Béta-Q Kft. adta, pályázata az 

előírásnak megfelelő, javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozat meghozatalát.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17./2019. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari  

720/6. hrsz-ú fövenyesi strand előtti meder területen medertisztítási 

munkálatok végzése meghívásos pályázatának nyertesének nyilvánítja  a  

Béta-Q Kft-t (2457, Adony, Dózsa Gy. u. 5. képviseli: Bartos József 

ügyvezető igazgató).  

A vállalkozói díjat 14.495.000 Ft + 27% áfa összegben hagyja jóvá a 2019. 

évi önkormányzati költségvetés terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói 

szerződés megkötésére és a munkálatok koordinálására. .    

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

Szabó László polgármester: a  munkálatok önkormányzat részéről történő legszakszerűbb, 

jogszabályi előírásoknak megfelelő koordinálása érdekében műszaki ellenőr megbízását 

javasolja Hanga Csaba vízépítési műszaki ellenőr úr személyében. Árajánlata 250 e Ft + áfa. 

Javasolja az írásbeli határozati javaslat elfogadását a Tisztelt Képviselőknek.   

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 



 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18./2019. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari  

720/6. hrsz-ú fövenyesi strand előtti meder területen medertisztítási 

munkálatainak elvégzéséhez műszaki ellenőrt bíz meg az önkormányzat 

részéről a műszaki megfelelőség biztosítása érdekében:  

Műszaki ellenőr: Hanga Csaba vízépítési műszaki ellenőr  

Vállalkozási díj: 250 ezer Ft + ÁFA. 

A műszaki ellenőri költséget a képviselő-testület a 2019. évi önkormányzati 

költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a műszaki 

ellenőrrel történő szerződés megkötésére.   

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  

 

 

3./ A polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. 

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy immár a szokásoknak megfelelően kerül 

beterjesztésre az idei évi szabadságolási terve. A terv már időarányos szabadsággal számol, 

tekintettel az őszi helyhatósági választásokra.  

A szabadságait az előző évben már bevált gyakorlat szerint tudja kivenni, kéri a Tisztelt 

Képviselőket, hogy fogadják el a terve az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

alapján.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19./2019 (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó László 

polgármester által benyújtott 2019. évi szabadságolási ütemtervét - jelen 

határozat mellékleteként kimutatottak szerint - elfogadja, az abban foglalt - 

részére a 2018. évre járó - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/C (1) bekezdésben meghatározott 25 nap alapszabadság 

és 5 nap pótszabadság, a gyermekek után járó 4 munkanap pótszabadság 

kivételét, valamint az előző évről áthozott 20 nap szabadság kivételét a 

benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.   

A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 Határidő: folyamatos 2019. okt. 13-ig 

 Felelős: aljegyző  

 

 

 

 



 

4./ Vegyes ügyek. 

 

Szabó László polgármester : a vegyes ügyekben három téma kerülne megbeszélésre. Az 

első a Magyar Vöröskereszt nyári strandi jelenlétének kérdése, melynek kapcsán 

egyértelműen javasolja, hogy a tavalyi évi támogatási összeget nyújtsa az idén is az 

önkormányzat. Nagyon fontos, hogy az elsősegélynyújtás megjelenjen az idén is a 

strandokon.  

A másik a PÖFF vitorlás egyesület kérelme a bérleti szerződésük meghosszabbítására. 

Ismerteti a beérkezett írásbeli anyagot. Úgy gondolja hogy ezt a kezdeményeztést továbbra is 

támogatni kell. Nagyon jó visszhangja van, a bérlőkkel gond nem merült fel, amennyiben a 

testület is egyet ért, javasolja további egy évvel meghosszabbítani a bérleti szerződésüket.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: egyet ért a javaslatokkal, a vöröskereszt részére a tavalyi 

összegű támogatás legyen biztosítva, és a vitorlásokkal is meg lehetne kötni még egy évre a 

szerződést.  

 

Szabó László polgármester az alábbi határozati javaslatokat teszi fel szavazásra: 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi nyári szezonban, a 

települési strandok nyitvatartási idejében vöröskeresztes elsősegélynyújtó szolgálat ellátására 

szóló megállapodás megkötését a Magyar Vöröskereszttel jóváhagyja.   

A szolgálatot ellátó személyzet részére az Önkormányzat a 2019. évi önkormányzati 

költségvetésének támogatási kerete terhére biztosítja a napi egyszeri étkezési költséget, 

valamint 50.000,- Ft támogatást nyújt a feladat ellátásához a szervezet részére. A képviselő-

testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntéssel kapcsolatos további szükséges 

intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester.  

A másik határozati javaslat pedig: Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

PÖFF  Sportegyesület bérleti szerződésének meghosszabbítását határozza el 2020. május 31. 

napjáig terjedő időszakra, változatlan szerződési feltételek mellett.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti szerződés 

módosításának aláírására.  Határidő: azonnal Felelős: polgármester. 

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20./2019 (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi nyári 

szezonban, a települési strandok nyitvatartási idejében vöröskeresztes 

elsősegélynyújtó szolgálat ellátására szóló megállapodás megkötését a Magyar 

Vöröskereszttel jóváhagyja.   

A szolgálatot ellátó személyzet részére az Önkormányzat a 2019. évi 

önkormányzati költségvetésének támogatási kerete terhére biztosítja a napi 

egyszeri étkezési költséget, valamint 50.000,- Ft támogatást nyújt a feladat 

ellátásához a szervezet részére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntéssel 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 



 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21./2019 (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PÖFF  

Sportegyesület bérleti szerződésének meghosszabbítását határozza el 2020. 

május 31. napjáig terjedő időszakra, változatlan szerződési feltételek mellett.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti 

szerződés módosításának aláírására.   

  Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

Szabó László polgármester: végezetül átadja a szót az aljegyző asszonynak:  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden ismertetni szeretné, hogy a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal lépéseket tett a kötelezően ellátandó GDPR feladatok külsős 

vállalkozó személyében történő elvégzésre érdekében. Több cégtől is kértek be ajánlatot, 

melynek eredménye az lett, hogy a legolcsóbb és megbízhatónak mutatkozó árajánlat a 

SMAPP Kft-től érkezett be. Az árajánlatokat az öt településre kérték be, együttes megrendelés 

költséghatékonyabb ez esetben.  A településre eső havi költség az előzetes kalkulációk alapján 

16.650 Ft lenne. Mivel a feladatellátást meg kell oldani, javasolja elfogadásra a Tihany által 

megküldött anyag szerint a nevezett céget.  

 

Szabó László polgármester: az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GDPR Rendeletnek való 

megfeleltetés és adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás ellátására vonatkozóan a SMAPP Kft. 

árajánlatát fogadja el. A Balatonudvari településre eső költségek biztosítását az árajánlat 

szerint hagyja jóvá a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére.  A képviselő-testület 

felhatalmazza Szabó László polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére, 

szerződés aláírására.  Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22./2019 (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a GDPR Rendeletnek 

való megfeleltetés és adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás ellátására 

vonatkozóan a SMAPP Kft. árajánlatát fogadja el.  

A Balatonudvari településre eső költségek biztosítását az árajánlat szerint hagyja 

jóvá a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további 

szükséges intézkedések megtételére, szerződés aláírására.   

  Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 



Szabó László polgármester: köszöni a megjelenést, jelezni szeretné, hogy február végén már 

nem fog sor kerülni a munkaterv szerinti rendes ülésre, március elejére kerül át az ülés, 

pontos időpont még nem tervezett.  

 

 

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

9.50 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    

          


