
Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.június 27. 

napján de. 8.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  

kirendeltségének helyiségében.   

 

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: 0   

 

Szabó László polgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd megállapította, 

hogy a képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes, köszöni a képviselő 

asszonynak, hogy ismét részt tud már venni az üléseken.   

Ezt követően ismertette a rendes ülés napirendjét, melyben a vegyes ügyek keretében 

kerülne még sor szóbeli tájékoztatásokra, illetve zárt ülésre nem kerül sor, mivel zárt ülési 

kérelem nem érkezett be. 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./Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási ügye.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Jegyzői beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről.   

Előadó: dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző 

 

4./ Bölcsődei ellátási szerződés felülvizsgálati ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 



5./ Vegyes 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./Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási ügye.   

 

Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés részletes, látható, hogy csupán 

kisebb módosítások, pontosítások történnének a szervezeti és működési szabályzatban. 

Kérdezi, hogy van-e kérdés a kiadott anyag kapcsán? Kérdés nem lévén javasolja rendelet 

elfogadását.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, 

minősített többséggel az alábbi rendeletét fogadta el:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6./2019.(VI.28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

A rendelet a kötelező indoklással és hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

3./ Jegyzői beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi 

tevékenységéről.   

 

Szabó László polgármester: javasolja a kimerítő tájékoztató elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

68./2019. (VI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

döntésről a jegyző asszonyt tájékoztassa.     

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   



 

4./ Bölcsődei ellátási szerződés felülvizsgálati ügye.  

 

 Szabó László polgármester : a Zánkai önkormányzattal megkötött ellátási szerződés 

felülvizsgálata kapcsán jó hír, hogy a díj csökkent.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: annyi kiegészítést szeretne hozzátenni, hogy az 

előterjesztésben még 5000 Ft / fő  szerepel, de később telefonáltak Zánkáról, hogy elírás 

történt, félreértés kapcsán, a díj 10.000 Ft lesz a szerződésben.  

 

Szabó László polgármester : még így is jóval kedvezőbb, mint tavaly. Csupán egy 

balatonudvari kisgyermeket érint a zánkai bölcsődei ellátás jelenleg is. Szavazásra teszi fel 

az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

69./2019. (VI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zánka és 

Térsége Oktatási Intézményi Társulással  - a Kétnyelvű Német Nemzetiségi 

Óvoda-Bölcsőde (8251 Zánka Iskola u. 4.) intézményben, a balatonudvari 

gyermekek bölcsődei elhelyezése céljából megkötött  ellátási szerződés 

felülvizsgálatát megismerte, a szerződést jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, az ellátási 

szerződés aláírására.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester, pénzügy  

 

5./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a szokásos lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatásával kapcsolatos pályázat benyújtása esedékessé vált, 

javasolj a határozati javaslat elfogadását.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

70./2019. (VI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. mellékletének I.1. 

pont szerinti "Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása" címen pályázatot 

nyújt be a Magyar Államkincstár felé a 2019. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére.  

A Képviselő-testület meghatalmazza Szabó László polgármestert az állami 

támogatás igénylésének benyújtására, a szükséges pályázati adatlapok aláírására és 

a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 



Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester, pénzügy  

 

 

b)Szabó László polgármester: a következő az EFOP pályázatban szereplő foglalkoztatás 

helyzete, melynek kapcsán Marton Éva dolgozó a munkaviszonya megszüntetését kéri 

július 9. napjával. Új kolléganő lenne Maroskövi Amanda, javasolja a felvételét az év 

végéig. Kéri a határozati javaslatok elfogadását a Tisztelt Képviselőktől. Megjegyezné 

még, hogy most szerdán volt egy EFOP-os egyeztetés, és Balatonudvari dicséretet kapott, 

hogy nagyon jól állunk a vállalásokkal.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

71./2019. (VI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányza Képviselő-testülete Marton Éva  

önkormányzati dolgozó 2019. július 9. napjával, közös megegyezéssel 

történő munkaviszony megszüntetéséhez hozzájárul.           

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

munkaszerződés megszüntetésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: azonnal 

 Felelős: Szabó László polgármester   

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

72./2019. (VI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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 8. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott 

időtartamra Maroskövi Amanda (8230 Balatonfüred, Balassi B. 13/a) 

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  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a dolgozói ügyeket tekintve itt szeretné ismertetni, 

hogy Dobovai Zoltán fizikai dolgozó is kéri a munkaviszonya megszüntetését június 

30.napjával.  

 

 

 



Szabó László polgármester: javasolja a munkaviszony megszüntetését a megjelölt 

időponttal.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

73./2019. (VI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dobovai Zoltán 

önkormányzati dolgozó 2019. július 5. napjával, közös megegyezéssel 

történő munkaviszony megszüntetéséhez hozzájárul.           

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

munkaszerződés megszüntetésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: azonnal 

 Felelős: Szabó László polgármester   

 

 

c/ )Szabó László polgármester: a 100 e Ft feletti számlák  jóváhagyását kéri a testülettől a 

szokásos határozat alapján.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: amikor az írásbeli előterjesztés készült még csak egy 

számla volt, időközben több is érkezett be a pénzügytől, ezek főként a strandok nyitásával 

és a rendezvényekkel kapcsolatosak, ismerteti a számlákat.  

 

Szabó László polgármester: az elhangzott számla kiegészítésekkel javasolja elfogadni a 

határozati javaslatot.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

74./2019. (VI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

Ádám László – műszaki ellenőri feladatok: 2019.07.05. bruttó 150.000 Ft.  

Szakonyi Zsolt – erdészeti zúzás: 2019.06.12 – bruttó 285.750 Ft és 

2019.06.26. bruttó 190.500 Ft.  

Pintér Ferenc – homok szállítás: 2019.06.10. bruttó 492.247 Ft.  

Piramis Technika – műsorszolgáltatás: 2019.06.27. bruttó 266.700 Ft.  

OOK-PRESS Kft – Udvari Krónikás: 2019.06.26. bruttó 301.752 Ft.  

Novák István ev. – vásári vidámpark szolg.: 2019.06.21 – bruttó 

140.000Ft.  

arkTechnik – kiseszközök: 2019.05.31. bruttó 117.6710 Ft.  

Petkovicsné és Társa Bt. eü. felszerelés strandi: 2019.06.02. bruttó 

123.987 Ft.  



Pannon Comp Irodatechnika Kft. – pénztérgép felülv. 2019.05.31. bruttó 

104.140 Ft.  

Lugas Kft. pe zsákok – 2019.05.05. bruttó 170.174 Ft.  

Geiger Mátér ev – veszélyes fák vágása: 2019.05.17. bruttó 144.000 Ft.  

Mikron Tech.KFt. – irodai forgószékek: 2019.06.19. bruttó 125.040 Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 

d)Szabó László polgármester: szóbeli előterjesztésben szeretné ismertetni, hogy a strandi 

bevételek szépen alakultak június 1-je óta, elérték a 8 MFt-ot. Tudomása szerint a Balaton 

10 legjobb strandja közé választották a Balatonudvari strandot. A strandok szépen 

megnyitottak, vannak még folyamatban feladatok, melyeket ismertet.  

A települési könyvtár mint ismeretes, év elejétől betegség miatt zárva tartott, Marton Éva 

távozásával könyvtáros jelenleg nincsen, gondoskodni kell a feladat ellátásáról. Van egy 

hölgy, aki nem rég települt le a férjével állandó lakosként, be is adta az önéletrajzát, 

könyvtári gyakorlata is van, beszélni fog vele. Másik személyi dolog, hogy Jánosi Attila 

falugazda augusztus 8-ával nyugdíjba vonul, ezt követően is vissza szeretne jönni majd 

dolgozni, de a falugazda státuszt és a további foglalkoztatási viszonyokat a dolgozók 

tekintetében át kell majd gondolnia a testületnek.  

A településrendezési terv felülvizsgálati folyamata jól halad, várhatóan július közepéig 

megtartásra kerül a lakossági fórum is a tárgyban.  

Szeretné végezetül tájékoztatni a képviselőket, hogy július 13-án kerül sor az éves 

közmeghallgatás megtartására, kéri jöjjenek el.  

 

 

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt 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    


