
Jegyzőkönyv 
 

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

 

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, hogy a rendkívüli ülés összehívására a fövenyesi strand előtti 

mederterület tisztítási munkálatai okán került sor, egyéb napirendi pont nem kerül tárgyalásra.  

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./ Fövenyesi strand előtti medertisztítás ügye.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 

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

 

 

1./ Fövenyesi strand előtti medertisztítás ügye.   

 

Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán szóbeli előterjesztésben ismertetni, 

hogy a tavalyi évben elindított medertisztítási engedélyezési eljárás lefolytatása befejeződött. 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala kiadta az engedélyét a 



munkavégzésre. A Balatoni Vízügyi Kirendeltségtől is lett engedély kérve a munkálatokra, 

illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park illetékesei is megkeresésre kerültek a tárgyban. 

Három cégtől javasolja az árajánlatok bekérését, melyek alkalmasak a medertisztítási 

munkálatok elvégzésére. A három cég az Aqua-Sió Kft., a „Pannon-Fuvar 2000” Kft. és a 

BÉTA-Q Kft. A meghívásos pályázatnak is rövid határidővel kell kimennie, javasolja a 

február 14-ét, és február 15-én pedig szintén rendkívüli ülésen kerülhetne sor a pályázatok 

bontására.  

A medertisztítási feladat elvégzése a fövenyesi strandon a lidonál nagyon kardinális kérdés 

már, mert a nádas olyan mértékben benőtte az évek alatt, hogy lassan használhatatlanná válik 

a strandnak az a partszakasza. A képviselő-testület véleményét kéri ez ügyben.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: úgy gondolja, hogy fövenyesen nagyon fontos lenne a 

medertisztítás, kérdezi még, hogy az udvari strandon lesz ilyen tisztítás?  

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy a kormányhivatali engedély sajnos az udvari 

strandra nem adta ki az engedélyt, így ott nem kerülhet sor medertisztításra. Mindenképpen 

hangsúlyozni szeretné, hogy a munkálatok csakis az engedélyben foglaltak alapján, az abban 

szereplő előírások szerint történhetnek meg, szabályszerű kivitelezést kell elvárni a 

kivitelezőtől is. Nagyon fontos az említett hatóságok helyszíni bevonása is a munkálatok 

során.  

 

Szabó László polgármester: amennyiben más érdemi kérdés nincsen, az alábbi határozati 

javaslat elfogadását terjeszti a Tisztelt Képviselők elé: Balatonudvari Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a Balatonudvari 720/6. hrsz-ú fövenyesi strand előtti meder területen 

medertisztítási munkálatok elvégzését határozza el a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatala VE-09/KTF/00022-3/2019. ügyiratszámú határozatában, mint 

engedélyben előírtak alapján. A képviselő-testület a medertiszítási munkálatok elvégzésére 

meghívásos pályázat kiírását határozza el, az alábbi három cégtől történő árajánlat kérésével: 

Aqua-Sió Kft., „Pannon-Fuvar 2000” Kft., BÉTA-Q Kft. A pályázatok beadási határideje: 

2019. február 14. du. 16.00 óra.  A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László 

polgármestert a meghívásos pályázatok kiküldésére.    Határidő: azonnal Felelős: 

polgármester  

 

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

hozta meg:  

 Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16./2019. (II.7.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari  

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

munkálatok elvégzését határozza el a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatala VE-09/KTF/00022-3/2019. ügyiratszámú 

határozatában, mint engedélyben előírtak alapján.  

 A képviselő-testület a medertiszítási munkálatok elvégzésére meghívásos 

pályázat kiírását határozza el, az alábbi három cégtől történő árajánlat 

kérésével: Aqua-Sió Kft., „Pannon-Fuvar 2000” Kft., BÉTA-Q Kft. 

A pályázatok beadási határideje: 2019. február 14. du. 16.00 óra.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

meghívásos pályázatok kiküldésére.    

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester  



 

 

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

8.35 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    

          


