
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 13. 

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 

 

Tóthné Békefi Edina képviselő és ifj. Jánosi Attila 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 3 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Tóthné Békefi Edina képviselő 

asszony kórházi ellátása kapcsán igazoltan van távol, ifj. Jánosi Attila képviselő pedig 

munkahelyi elfoglaltsága miatt.  

Ezt követően ismertette a rendkívüli ülés napirendjét és kérte a képviselőket a napirend 

elfogadására. .  

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 

szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./Aktuális pályázatok ügye. (Magyar Faluprogram – Kultúrház és BM támogatás – 

belterületi utak felújítása).  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Átfogó értékelés Balatonudvari Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak 2018. évi ellátásáról. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./Vegyes ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 



Napirend a zárt ülésre:  

1. Települési támogatás ügy.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 

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

 

 

1./ Aktuális pályázatok ügye. (Magyar Faluprogram – Kultúrház és BM támogatás – 

belterületi utak felújítása).  

 

Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztés szerint két aktuális pályázat benyújtását 

javasolja a Tisztelt Képviselőknek. A Magyar Faluprogram a települési kultúrház belső 

felújítására történtek meg előkészületek a korábbi döntés alapján. Javasolja a határozati 

javaslat elfogadását.  

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41./2019. (V.13.) 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 felhívásra 

pályázatot nyújt be „Nemzeti és helyi identitástudat erősítése 

Balatonudvariban." címmel. A pályázat célja a települési kultúrház (8242 

Balatonudvari, Kerkápoly u. 23., 380. hrsz) épület belső felújítás, 

korszerűsítés és eszközbeszerzés tevékenységek megvalósítása.  

Az igényelt támogatás bruttó 15 MFt épület felújítás, korszerűsítés és bruttó 

5 MFt kapcsolódó eszközbeszerzés (színpad) és rendezvény.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 

benyújtására.   

    Határidő: 2019. május 15.   

 Felelős: polgármester   

 

 

Szabó László polgármester: az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázata 

is kiírásra került. Javasolja a Margaréta és a Paál L. utcák aszfalt felújítását elvégezni sikeres 

pályázat esetén.  

Amennyiben az testület is egyet ért, szavazásra teszi fel az írásbeli előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását.  

 

A javaslattal a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag egyet értve, az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42./2019. (V.13.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 

törvény 3. mellékelt II. 2. pontja szerinti c) alcélon az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázatra az alábbiak 

szerint:  

Pályázati cél: c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása feladaton: a 

Balatonudvari község Önkormányzat tulajdonában lévő Paál László utca (729/12. 

hrsz.) és Margaréta utca (343/8. hrsz.) útburkolat felújítása.   

Az Önkormányzat az adóerőképessége alapján 85%-os bruttó támogatás 

elnyerésére pályázik, a fejlesztés kapcsán az ÁFA nem igényelhető vissza.  

A pályázat szerinti költségek az alábbiak:  

A beruházás tervezett összköltsége: bruttó 19.041.106 Ft, melynek kapcsán a 

képviselő-testület bruttó 15.000.000 Ft támogatási összegre pályázik, és bruttó 

3.400.598 Ft önkormányzati önerő biztosítását vállalja az éves önkormányzati 

költségvetése terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 

benyújtásához szükséges intézkedések megtételére és a pályázat határidőben 

történő benyújtására.  

  Határidő: a pályázat benyújtására: 2019.május 31.  

  Felelős: polgármester  

 

 

 

2./ Átfogó értékelés Balatonudvari Község Önkormányzata gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak 2018. évi ellátásáról. 

 

Szabó László polgármester: a napirendi pont szerinti beszámoló elfogadása évek óta 

kötelező feladata a testületnek, javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

43./2019. (V.13.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek 

védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.§ 

(6) bekezdésében foglaltak alapján az elkészített 2018. évi Balatonudvari 

települési gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

átfogó értékelést jóváhagyja.  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a gyámhatóság tájékoztatására. 

Határidő: 2019. május 31.  

Felelős: polgármester 

 

 

 



 

3./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.  

 

Szabó László polgármester: a strandi dolgozói létszám sikeresen összeállni látszik. Javasolja 

az írásbeli előterjesztés szerinti két határozati javaslat elfogadását a dolgozói felvételről és a 

préskonténerről.  

 

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

alábbi határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

44./2019. (V.13.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi nyári 

szezonra az alábbi személyek foglalkoztatásáról dönt strandi pénztáros 

munkakörben a nyári strandi nyitvatartási időtartam alatt:  

Germanné Kemény Ildikó (8200 Veszprém, Erdősáv u. 18.) és Kovács Edit (8200 

Veszprém, Rómel F. u. 2/a fsz. 4.) vállalkozási szerződés vagy megbízási 

szerződés alapján bruttó 160 e Ft / hó díj.  

Nagy Istvánné (8243 Balatonakali, Pántlika u. 51.) foglalkoztatása Mt. alapján,  

munkaidőkeretben, bérezés bruttó 160 e Ft / hó. Utazási költségtérítés jogszabály 

szerint.   

Galéria üzemeltető munkakörben Kurucz Istvánné (8242 Balatonudvari, Árpád 

u.23.) lakost kívánja foglalkoztatni 6 órás munkaviszonyban.  

A foglalkoztatási költségeket az önkormányzat 2019. évi önkormányzati 

költségvetés strandi működési kiadásai terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

munkaszerződések, megbízási / vállalkozási szerződések megkötésére és a 

további szükséges intézkedések megtételére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

45./2019. (V.13.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1 db 5 m3-es 

préskonténer megrendeléséhez utólagosan hozzájárul a nyári szezonra 6 hónap 

időtartamra, melynek költségét nettó 55.000 Ft + ÁFA / hó / db bérleti díjban és 

nettó 99.000 Ft + ÁFA ürítési díjban hagyja jóvá a 2019. évi önkormányzati 

költségvetés működési kiadásai terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert az illetékes szervvel történő szerződéskötésre és 

a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

 

 

 



Szabó László polgármester: ismerteti az árajánlatot, melyet a Balatonudvari strandi 

vörösfenyő napozó stég meghosszabbítására kért be. Az ajánlat 1.3 MFt összegű. A 

vörösfenyő napozó stég kihelyezése és az őszi kivétele szintén olyan feladat, melyet a külsős 

vállalkozó az embereivel szakszerűen tud megoldani, míg az önkormányzati dolgozók ezt a 

feladatot nem tudják megoldani. Az erre adott árajánlat 460 e Ft + áfa. Javasolja az erre 

vonatkozó szerződés megkötését.  

 

Tavasz László képviselő: a vörösfenyő napozó stég további kiépítését javasolja elhalasztani 

a jövő évre, hátha lesz ismételt pályázat és abba is be lehetne tenni. 

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

46./2019. (V.13.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

strandi vörösfenyő napozó stég éves kihelyezésére és kivételére megbízási 

szerződés kötésére hatalmazza el Szabó László polgármestert az RD-Master 

KFt-vel (8220 Balatonalmádi, Építő u. 8.) A díj: 460 e Ft + áfa, mely összeget az 

éves költségevetései terhére biztosítja a képviselő-testület.  

  Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

  Felelős: polgármester  

 

 

4./Vegyes ügyek.  

 

Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztés szerint haladva először javasolja a 

Tihany község Önkormányzatával megkötött köznevelési szerződés meghosszabbítását. Így 

az óvodások szállítása további egy évvel megoldódik.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

47./2019. (V.13.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihany Község 

Önkormányzatával 2018. júl. 13. napján megkötött köznevelési szerződést 2020. 

augusztus 31. napjáig változatlan feltételek mellett meghosszabbítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szerződés 

módosítás aláírására és Tihany Község Önkormányzata tájékoztatására.  

  Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

  Felelős: polgármester  

 

 

Szabó László polgármester: 100 e Ft feletti számlák jóváhagyását kéri a képviselőktől, 

azzal, hogy volt még egy sürgős fanyesés bruttó 144 e Ft összegben, kéri annak az elfogadását 

is.  

 



A képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

48./2019. (V.13.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

Nagy Tamás Attiláné – hangosítás - 2019.03.12. és 2019.03.29.- bruttó 

110 e és bruttó 110 e Ft.   

Lugas Kft.  – pe zsákok közterületi hulladékgy. 2019. 05.05. bruttó 

170.174 Ft.  

Berta Kft. – Stihl fűrész – 2019.04.16. bruttó 116.900 Ft.  

Geiger Máté ev. – fanyesés – 2019.05.17. – bruttó 144 e Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a Zetor Major traktor részére egy alsó húzót 

kellene vásárolni a biztonságos munkavégzés érdekében. Az ára 230 e Ft + áfa, illetve magas 

ugyan az ára, 999.990 Ft + áfa, de a Jhon Deere-re egy vágóasztalra lenne szükség. Kéri a 

képviselők véleményét.   

 

Rolkó Gábor alpolgármester: ha szükséges, akkor meg kell vásárolni az alkatrészeket.  

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

49./2019. (V:13.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db 

60”vágóasztal megvásárlását és 1 db traktor alsó húzó megvásárlását 

hagyja jóvá a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére  999.990 Ft + 

áfa és 230 e Ft + áfa összegben.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

Szabó László polgármester: végezetül Rácz Dávid beadványát szeretné ismertetni. 

Felolvasta és tájékoztatásra átadta a képviselőknek. Az ezzel kapcsolatos véleménye az, hogy 

az elképzelés jó ugyan, de a beadvány még szerinte nagyon kidolgozatlan, és a megjelölt ár is 

nagyon alacsony. Kérelmezőnek jelenleg konfliktusa van a csónakos egyesülettel is, így ilyen 

horderejű kérdésben jelenleg döntést hozni, egy nem megalapozott kérelem alapján, ráadásul 

úgy, hogy a rendezési tervi módosítás is még csak folyamatban van, igen kérdéses.  

 

 



Tavasz László képviselő: véleménye az, hogy ne döntsön most már ebben a kérdésben a 

testület.  

 

Szabó László polgármester: az elhangzottak alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását 

terjeszti elő:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

50./2019. (V.13.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési 

eszközök átfogó módosításának folyamata és a benyújtott kérelem nem 

megfelelő kidolgozottsága, megalapozottsága okán nem támogatja Rácz Dávid 

kérelmét a Halkeltető ingatlan vonatkozásában.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kérelmező 

tájékoztatására a döntésről.   

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester  

 

 

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

10.05 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    

        ig. távol 

          


