
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. június 18. 

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  

ifj. Jánosi Attila képviselő  

 

Tóthné Békefi Edina képviselő és Tavasz László 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 és Tavasz László képviselő igazoltan vannak távol.  

Ezt követően ismertette, hogy a rendkívüli ülés telefonon történt összehívására a BM-es út, 

híd pályázat határozatának kijavítása miatt került elsősorban sor. Vegyes ügyek napirendi 

pont lenne csak, melyen még egy másik ügy, a bojlis szerződés ügye kerül napirendre.  

Ezt követően kérte a képviselő-testületet a napirend elfogadásra.   

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 3 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: a 42-es számú határozatban az egyik összeg elírásra került az 

út,híd pályázat kapcsán. Ennek módosítása szükséges, mivel a hiánypótlási határidő a holnapi 

napon lejár. Ismerteti a pontos összeget, a bruttó beruházási költség 18.400.598 Ft. Javasolja a 

határozat kijavítását.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

66./2019. (VI.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 42./2019. (V.13.) 

számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

A beruházás tervezett összköltsége: bruttó 18.400.598 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 határozat egyebekben nem módosul.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további 

szükséges intézkedések megtételére.   

  Határidő: azonnal 

  Felelős: polgármester  

 

b)Szabó László polgármester: mint az már ismeretes a Tisztelt Képviselők előtt, lakossági 

beadvány is érkezett, melyet személyesen adtak át a beadvány aláírói. A beadványban 

kifejezetten nehezményezik az ún. bojlis horgásztatás kapcsán felmerülő örökös 

konfrontálódást a helyi horgászok részéről, valamint a strandolóktól. Sajnos a Balaton Fishing 

Kft-vel létrejött szerződés nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mert nem kezelte 

naprakészen, fegyelmezetten ezt a tevékenységet. Így a felmerült problémák okán célszerű 

lenne a szerződés felmondása. Írásbeli tájékoztatást kért az ügyvéd hölgytől a felmondást 

illetően, melyet ismertet a képviselők előtt. Ezt követően javasolja a szerződés rendes 

felmondását, az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra: Balatonudvari Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Fishing Kft-vel 2016. szept. 1. napján megkötött 

bérleti szerződést 2019. december 31.napjára vonatkozóan rendes felmondással felmondja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további szükséges 

intézkedések megtételére. Határidő: azonnal, felelős: polgármester  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

67./2019. (VI.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Fishing Kft-

vel 2016. szept. 1. napján megkötött bérleti szerződést 2019. december 31.napjára 

vonatkozóan rendes felmondással felmondja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a további 

szükséges intézkedések megtételére.   

  Határidő: azonnal 

  Felelős: polgármester  

 

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

8.55 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    

          


