Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. július 25.
napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről a települési kultúrház
nagytermében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Rolkó Gábor alpolgármester
Tóthné Békefi Edina képviselő
Tavasz László képviselő
ifj. Jánosi Attila képviselő
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Résztvevő állampolgárok száma: 38 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd megállapította,
hogy a képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Köszönti a megjelent
lakossági résztvevőket.
Ezt követően ismertette a rendes ülés napirendjét, melyben a vegyes ügyek keretében
kerülne még sor szóbeli tájékoztatásokra. Ezt követően kérte a képviselőket a napirend
elfogadására.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak
szerint elfogadta:
Napirendi pont:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
Napirend a zárt ülésre:
1./ Segélyezési ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
A napirend jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte annak tárgyalását:

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Szabó László polgármester: a soros üléseken mindig tájékoztatást nyújtunk a lejárt
határidejű határozatokról, kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése?
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.
2./ Vegyes ügyek.
a )Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztésben olvasható ismét kiírásra került
a zártkerti pályázat, amelyen sajnos tavaly nem sikerült nyerni. A pályázati anyag
gyakorlatilag készen van, a pályázat benyújtása fontos lenne, mert az út nagyon nagy
forgalmat bonyolít le. Változatlanul szerepel benne a vadkerítés, padka javítás,
kismértékben emelkedett a bekerülési költség.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az előterjesztésben kiküldötthöz képest a határozat
annyiban változna, hogy pontosítottuk a megnevezést, és kikerülne belőle a pályázatírás és
a helyszínrajz és a műszaki leírás költsége mert ezek rendelkezésre állnak már.
Szabó László polgármester: javasolja a módosított határozati javaslat elfogadását, a
pályázat benyújtását.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75./2019. (VII.25.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván
benyújtani „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatása” című
ZP-1-2019 kódszámú kiírásra.
A pályázat keretében az önkormányzat az 1 ) és 4) célfeladatokra pályázik:
Balatonudvari 055. hrsz-ú Vászolyi út felújítása, csapadékvíz elvezető
rendszer karbantartása, vadkerítés létesítése.
Pályázattal elnyerni kívánt támogatás a kiírás szerinti maximális összeg.
Nyertes pályázat esetén a pályázathoz szükséges további önerő költséget a
képviselő-testület a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat
benyújtásához szükséges feladatok elvégzésére és a pályázat határidőben
történő benyújtására.
Határidő: 2019. augusztus 1.
Felelős: polgármester

b )Szabó László polgármester: az EFOP pályázat munkaerő ügye kapcsán sajnos a felvett
kolléganő visszamondta az állást, de sikerült egy másik hölgyet találni, javasolja a
határozati javaslat elfogadását.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
76./2019. (VII.25.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
72./2019. (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat hatályon
kívül helyezése mellett - az EFOP-1.5.2-16-2017-00001 azonosító
számú („Humán szolgáltatások fejlesztése térségi személetben
Tihany térségében” Tihany község gesztorságú) projektben foglalt
kötelezettségének eleget téve az alábbi döntést hozza:
2019. július 9. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra Schwarczné Vincze Andrea (8242
Balatonudvari, Dr. Bálint G. u. 4.) foglalkoztatását határozza el,
bérezés: Mtv. alapján minimálbér, munkaidő napi 8 óra.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
munkaszerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:polgármester
c )Szabó László polgármester: a nyári diákmunka foglalkoztatási ügyben is javasolja a
határozathozatalt. Mindig az elszámolásnál derül ki, hogy melyik diákmunkás után kapunk
támogatást.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
77./2019. (VII.25.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a strandi
animátori foglalkoztatás biztosítása érdekében nyári diákmunkások
foglalkoztatásához, a szükséges létszám felvételéhez hozzájárul.
Bérezés minimálbér Mt. szerinti foglalkoztatás alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
munkaszerződések megkötésére a lehetséges létszámú diákmunka
pályázatok benyújtására, továbbá felhatalmazza Stefanovitsné
Sipos Mária művelődésszervezőt a szükséges szervezési
intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

d)Szabó László polgármester: a Halkeltető ingatlan ügye kapcsán ismét tájékoztatja a
képviselő-testület, a közmeghallgatáson is elhangzott, hogy sikerült bérleti szerződést kötni
rá veszteglőhelyként. A szerződéskötéshez kéri a testület utólagos jóváhagyását, illetve
javasolja, hogy kerüljön felülvizsgálatra az egyesülettel megkötött korábbi szerződés is.
Felhatalmazást kér erre, hogy az ügyvédnővel egyeztessen, kerüljön előkészítésre az
anyag. Jogilag legyen újra rendezve, természetesen az egyesület költségviselés is terhelni
majd.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
78./2019. (VII.25.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
tulajdonát képező Balatonudvari 569/1, 568 és 567/1. hrsz-ú
ingatlanokat érintően, valamint a Balatonudvari 096/9 és
02/19.hrsz-ú ingatlanokat érintően a Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatósággal megkötött bérleti szerződést jóváhagyja.
A képviselő-testület a „Halkeltető ingatlant” előtti meder és
kapcsolódó területek vonatkozásában kikötő üzemeltetés céljából a
Balatonudvari község Önkormányzata és a Balatonudvari Öböl
Csónakos Egyesület közötti szerződés felülvizsgálatát és jogi
rendezését határozza el.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szerződés felülvizsgálatának előkészítésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
e)Szabó László polgármester: a 100 e forint feletti számlák jóváhagyását kéri.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: szóban ismertetni, hogy az előterjesztésben kiküldött
határozati javaslathoz a számlák az alábbiak: vidámparki szolgáltatás, rendezvény kapcsán
105 e Ft, hínárvágás 170 e Ft, homokszállítás a strandra 169.243 Ft, műanyag zsák
hulladékgyűjtésre 135.964 Ft,gázolaj számla 140.680 Ft és hús rendezvényre 130.344 Ft.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
79./2019. (VII.25.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
utólagosan jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett
bruttó 100e Ft feletti számla kifizetéseket:
Fanyűvő Játékpark –vidámparki szolg. 2019.07.14. bruttó 105 e Ft,
Csomor Vilmos –hínárvágás 2019.08.02. bruttó 170 e Ft.
Pintér Ferenc ev – homokszállítás 2019.07.15. bruttó 169.243 Ft,
Lugas Kft. – műa. zsák 2019.06.28. bruttó 135.964 Ft,
ÉNYKK Zrt. gázolaj – 2019.07.10 bruttó 140.680 Ft,
Bradimpex Kft. – hús – 2019.07.06 bruttó 130.344 Ft.

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
kiadások kifizetésére a 2019. évi önkormányzati költségvetés
terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a szárzúzás összege 349.250 Ft, melyre szerződést is
kell kötni, kéri, hozzon erről határozatot a testület.
Szabó László polgármester: javasolja a határozat meghozatalát a szárzúzásról. A volt
kemping területén lévő felhalmozódott zöldhulladék került ledarálásra. Ezt gépi erővel
sokkal hatékonyabb megcsinálni.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
80./2019. (VII.25.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
zöldhulladék zúzás költségét bruttó 349.250 Ft összegben
utólagosan jóváhagyja a 2019. évi önkormányzati költségvetés
terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szerződés aláírására és a számla kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: szóban ismertetni, hogy a Balatonudvari strandra a
nagyvázsonyi málnás szeretne kitelepülni, a 10 m2-es területbérleti szerződést lehetne vele
megkötni.
Szabó László polgármester: javasolja a bérleti szerződés megkötését.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
81./2019. (VII.25.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dénes
Ildikó egyéni vállalkozó részére 10m2 strandi közterület bérbe
adását határozza el a Balatonudvari strandon málna árusítás
céljából.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szabó László polgármester: árajánlat bekérése került sor a John Deere traktorhoz
felfüggesztő szerkezet vásárlását illetően. Erre szükség van a fűkasza szabályos
működtetéséhez. Sajnos nem olcsó, bruttó 481.330 Ft, de úgy gondolja, hogy szükség van
rá.
Ifj. Jánosi Attila képviselő: ez már egy régi traktor, és az új fűkasza csak ezzel a
felfüggesztő szerkezettel tud megfelelően és gyorsan működni.
Rolkó Gábor alpolgármester: véleménye szerint meg kell vásárolni, kell a fűkasza a
strandok nyírásához.
Szabó László polgármester: javasolja az árajánlat elfogadását és a határozat meghozatalát
a vásárláshoz.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
82./2019. (VII.25.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a John
Deere traktorhoz felfüggesztő szerkezet vásárlását határozza el
bruttó 481.330 Ft összegben a 2019. évi önkormányzati
költségvetés terhére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést
8.27 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

