
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 28. 

napján de. 8.00 órakor megkezdett rendkívüli 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 igazoltan van távol.  

 

Ezt követően ismertette, hogy a rendkívüli ülés összehívására időközben beérkezett ügyekben 

került sor, egy vegyes ügyek napirendi pont elfogadását javasolja.  

 

A Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Vegyes ügyek.    

Előadó: Szabó László polgármester  

 

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

 

1./ Vegyes ügyek.    

 

a)Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés szerint haladva, először a Református 

egyházközség kérelmét ismerteti. Elmondja, hogy mindig szokás volt a két egyházat 

egyformán kezelni. A templom felújításához 2 millió forint hiányzik, azonban ezt mind nem 

tudja az önkormányzat biztosítani, de javaslata, hogy a fele összeget nyújtsák támogatásként a 

célra.  

 

Ifj. Jánosi Attila képviselő: egymillió forintot még oda ítélne erre a célra, de a kettőt már 

nem.  



Tavasz László képviselő: ő még ennyit sem gondolt, csak 500 e Ft-ot.  

 

Szabó László polgármester: szavazásra teszi fel az 1 millió forintos támogatás odaítélését.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33./2019. (III.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

Református Egyházközség kérelmét támogatva, a Balatonudvari református 

templom felújításának céljából 1 millió Ft összeget biztosít a 2019. évi 

önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a támogatási 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

 Felelős: polgármester   

 

b)Szabó László polgármester: az Eötvös Általános Iskola részére a tavalyi összegnek 

megfelelő támogatást javasol, amennyiben egyet ért a testület szavazásra teszi fel az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

  

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34./2019. (III.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi 

Eötvös Loránd Általános Iskola részére 20.000 Ft összegű támogatási 

összeget nyújt a 2019. évi önkormányzati költségvetés támogatási 

keretének terhére.  A támogatás célja: a Jubileumi Eötvös-év projekt 

megvalósítása.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és az összeg átutalására.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

c)Szabó László polgármester: a Balatonfüredi Rendőrkapitányság támogatási ügyében a 

kérelemnek megfelelően a tavalyi összegben javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti 

határozat elfogadását.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35./2019. (III.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság részére a 2019. évi önkormányzati költségvetés támogatási 

kiadásai terhére bruttó 71.880 Ft összegű támogatást nyújt egy rendőr kolléga 

jutalmazásához.   

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

megtételére.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

d)Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a Magyar Falu Program keretében a települési 

kultúrház felújításához benyújtandó pályázat előkészítése elkezdődött.  A pályázatíró ajánlatát 

olvashatják a Tisztelt Képviselők 350 e Ft összegű, a szükséges tervezői munkálatokat a Kéri 

Katalin végezné, akivel sikerült ebben az ügyben egyeztetni, az árajánlata 167 e Ft összeg 

lesz. Ez a legcélszerűbb, mivel korábban ő tervezte az épületet, ezért költséghatékonyabb, 

mint egy új tervezővel egészen előröl kezdeni a tervezést, ami jóval többe kerülne. A pályázat 

benyújtási határideje egyébként meghosszabbításra került pár héttel, a jelenlegi esetben 15 

MFt-ot lehetne pályázni az épület felújítására és 5 MF-ot ahhoz kapcsolódó 

eszközbeszerzésre. További 5 MFt-ot bizonyos rendezvényekre lehetne, de ez nem célszerű, 

mert a kultúrházba ilyen összegben nem tudunk bevinni rendezvényeket, és ezzel a támogatási 

esély is csökkenne. Természetesen, amint elkészül a pályázati anyag, vagy olyan stádiumba 

kerül, egyeztetni fog róla a képviselőkkel. Úgy gondolja, hogy kultúrház ügyben ez az utolsó 

esélye a településnek, évek óta nem volt rá pályázat már, most kell ezen indulni, mert ez a 

település jövőbeli helyzetét is meghatározó fejlesztés. Amennyiben a Tisztelt Képviselők is 

egyet értenek, úgy javasolja az írásbeli határozati javaslat elfogadását az elhangzott tervezői 

és pályázatírói ajánlat alapján.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36./2019. (III.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu 

Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” 

alprogramban – MFP-NHI/2019 kódszámon - történő pályázati részvétel 

előkészítése érdekében az alábbi döntéseket hozza meg:  

A Képviselő-testület elhatározza a települési Kultúrház (8242 

Balatonudvari, Kerkápoly u. 23.) ingatlan felújítását sikeres pályázat esetén.  

A képviselő-testület Henn Zsolt (8200 Veszprém Nárcisz u. 18.) egyéni 

vállalkozó ajánlatát a pályázat elkészítésére 350 e Ft alanyi adómentes 

összegben elfogadja, továbbá a szükséges építési dokumentáció 

elkészítésére Kéri Katalin tervező ajánlatát 167.618 Ft + áfa összegben 

elfogadja, a költségeket a 2019. évi önkormányzati költségvetésében 

biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szerződések megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

    Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

 Felelős: polgármester   



 

e)Szabó László polgármester: a 2019. évi tavaszi Európai Parlamenti és az őszi helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatban javasolja elfogadni 

az írásbeli előterjesztés szerinti két határozati javaslatot.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a Helyi Választási Bizottság tagjainak változása kapcsán 

a határozati javaslatot módosítani szeretné. Az előterjesztésben azok a tagok is szerepelnek, 

akiknek a személye nem változik, de ez nem szükséges, így a határozati javaslat az alábbi 

lenne: Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonudvari Helyi 

Választási Bizottság új tagjának választja meg: Meilinger Gézáné ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa 

u. 18.) és Kurucz Józsefné ( 8242 Balatonudvar, Árpád u. 23.) lakosokat, a póttagjának 

Molnár Józsefné ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 12.) lakost. 

 

Szabó László polgármester: javasolja a határozati javaslat elfogadását az előbb elmondottak 

szerint.  

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37./2019. (III.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonudvari Helyi 

Választási Bizottság új tagjának választja meg: Meilinger Gézáné ( 8242 

Balatonudvari, Fűzfa u. 18.) és Kurucz Józsefné ( 8242 Balatonudvar, Árpád u. 23.) 

lakosokat, a póttagjának Molnár Józsefné ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 12.)  

lakost. 

  Felelős: jegyző, HVI vezető  

  Határidő: jogszabály szerinti választási határidők 

 

Szabó László polgármester: a választási költségek kapcsán korábban is volt ilyen döntés, 

hiszen a normatíván felül minden költséget az önkormányzatnak kell biztosítania. Javasolja a 

határozati javaslat elfogadását.  

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38./2019. (III.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évben 

megtartásra kerülő Európa Parlamenti és helyi önkormányzati választások 

kapcsán a Balatonudvari Szavazatszámláló Bizottság (az egy 

szavazókörös településen az SZSZB feladatait a Helyi Választási 

Bizottság látja el) tagjainak és a Helyi Választási Iroda Balatonudvari 

kirendeltségén dolgozó köztisztviselőinek a központi normatíván felül 

szükség esetén jelentkező étkezési, személyi és dologi többletköltségeit a 

2019. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére átvállalja. A 

többletköltségek elszámolására a választásokat követően utólag, számla 

alapján kerül sor.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  



Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

f)Szabó László polgármester: javasolja döntsenek a Mórádi Tibor és Kéri Mária nyári 

felvétele ügyében. Mórádi Tibort április 1-jétól javasolja felvenni, Kéri Máriát pedig május 1-

től a költségvetésbe betervezettek alapján.   

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39./2019. (III.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozott idejű 

munkaviszony létesítésével dolgozói állományba veszi:  

Kéri Árpádné (8243 Balatonakali, Gyöngyvirág u. 2.) balatonakali lakost   

2019. május 1-től 2019. október 31. napjáig terjedő időtartamra 

parkgondozó munkakörben illetve 2019. június 1-től, augusztus 31-ig 

strandi jegykezelői munkakör módosításával látja el feladatait.  

Mórádi Tibor (8242 Balatonudvari, Nyárfa sor 23.) lakost 2019. április 1-től 

2019. augusztus 31-ig parkgondozó munkakörben, június 1-től strandi 

jegykezelő munkakör módosításával látja el feladatait.  

Bérezés: költségvetés szerint.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

munkaszerződések megkötésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: azonnal 

 Felelős: Szabó László polgármester   

 

g)Szabó László polgármester: ismerteti az önkormányzati telekalakítás kapcsán az út 

kialakításának ügyében folytatott egyeztetésen elhangzottakat. Az út kialakítása 

engedélyköteles, tervezése az utolsó telekig megtörtént, innen rácsatlakozást kellene 

terveztetni a Munkácsy utca irányába. Ennek az elvégzésére árajánlatot kér be a tervező 

asszonytól. Az út kimérésre azonban mindenképpen szükség van, a földmérők árajánlata 

257.500 Ft, javasolja elfogadni. Az ár az út kitűzését és a telekalakítást is magában foglalja.  

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40./2019. (III.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát 

képező Balatonudvari 726. hrsz-on történő telekalakítást és a 725/12. hrsz-

ú Bartók Béla utca kitűzését határozza el. A SZÁ-VA Mérnöki Iroda 

árajánlata alapján a szükséges költséget 257.500Ft + áfa összegben hagyja 

jóvá a 2019. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

vállalkozói szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: azonnal 

 Felelős: Szabó László polgármester   



 

 

 

 

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

10.20 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    

          


