
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. augusztus 22. 

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

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Tavasz László képviselő 

Tóthné Békefi Edina képviselő 

ifj. Jánosi Attila képviselő  

 

Rolkó Gábor alpolgármester 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, Rolkó Gábor alpolgármester 

munkahelyi elfoglaltsága miatt igazoltan van távol.  

 

Ezt követően ismertette, hogy a rendkívüli ülés összehívására elsősorban a ravatalozó 

pályázat ügye miatt került sor. Első napirendi pont lesz az aktuális pályázatok ügye, második 

a vegyes ügyek, melyekben időközben felmerült kérdések megbeszélése kerülne sorra.  Kérte 

a rendkívüli ülés napirendjének elfogadását.  

 

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

alábbiak szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

 

1./ Aktuális pályázati ügyek.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

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

 

 

 

 

 



1./ Aktuális pályázati ügyek.   

 

Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán köszönti Kéri Katalin tervező 

asszonyt. A kultúrház ügye kapcsán van jelen. Mint ismeretes a Magyar Falu Program 

keretében nyertes pályázata van az önkormányzatnak az épület alsó szintjének teljes 

átalakítására, felújítására 15MFt + 5MFt eszköz összegben. Az eddigi tervek szerint a 

kultúrház tetőterébe lehetne átköltöztetni az önkormányzati épület funkcióját, azonban ehhez 

a tetőtér felújítására is szükség van, mely érinti a födém szerkezet cseréjét is. A tervező 

asszony tervezte az épület eddigi felújítását, és árajánlatot kért tőle a folytatáshoz.  

 

Kéri Katalin tervező: ismerteti az előzményeket, és azt, hogy jelenleg az építési engedély 

lejárt. A változtatás miatt mindenképpen új építési engedélyre van szükség, új komplett 

építészeti-gépészeti-hőtechnikai engedélyezési dokumentációval. Ezzel párhuzamosan 

készülne a kiviteli terv is. Október végére tudná vállalni a megvalósítást. Az árajánlat tudja, 

hogy nem alacsony, de figyelembe véve a kamarai díjszabályt is, ennél olcsóbbat nem tud 

adni.  

 

Szabó László polgármester: a 4.950 e Ft + áfa összeg sajnos valóban igen magas tétel, azt 

javasolja, hogy most ne döntsön ebben a testület, gondolják át a hogyan tovább kérdését. 

Köszöni a tervező asszony ajánlatát.  

 

Szabó László polgármester: a Magyar Faluprogramban kiírásra került a temető felújítási 

pályázat, ennek kapcsán a ravatalozó megépítésére lehetne pályázni. Egy rövid írásbeli 

előterjesztés készült el. A pályázat benyújtási határideje szoros, szeptember 5. A támogatási 

összeg 30 MFt, melyhez még biztos, hogy jelentős önerőt kell majd hozzátenni. Úgy 

gondolja, hogy a pályázatot be kell nyújtani mindenképpen. Amennyiben a képviselők is 

egyet értenek, javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

83./2019. (VIII.22.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében kiírásra került MFP-FFT/2019. kódszámú „Temető fejlesztése”alprogramra 

pályázatot kíván benyújtani a Balatonudvari 8/2.hrsz. alatti önkormányzati 

tulajdonban lévő köztemetőben új ravatalozó épület építésének céljából a pályázati 

kiírás 2.1.1. I. pontja alapján. A pályázat címe: "Temetői szolgáltatásfejlesztés 

Balatonudvariban". 

A képviselő-testület a pályázat keretében 30 millió forint támogatásra pályázik, 

továbbá vállalja, hogy a teljes bekerülési költséghez szükséges önkormányzati önerőt 

az aktuális éves önkormányzati költségvetése terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat 

benyújtására.  

  Felelős: polgármester  

  Határidő: 2019. szeptember 5. pályázat benyújtására 

 

 

 



2./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester: írásbeli előterjesztés készült a HVB megválasztása és a DRV 

Zrt által megküldött gördülő terv kapcsán. Mindkét ügy fontos és határidős.  

 

A Helyi Választási Bizottság megválasztása kapcsán javasolja is az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását a képviselő-testületnek.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84./2019. (VIII.22.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a 

Balatonudvari Helyi Választási Bizottság  

Tagjának:  Csikhon Gabriella ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 30. ) 

  Varga Gyuláné (( 8242 Balatonudvari, Ady E. u. 34.) 

  Teklovicsné Stáhl Ibolya ( 8242 Balatonudvari, Hunyadi u. 25.)  

  Meilinger Gézáné ( 8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 18.) 

  Kurucz Istvánné ( 8242 Balatonudvari, Árpád u. 23.)  

Póttagjának:  Horváth Lajosné ( 8242 Balatonudvari, Kiss u. 2. )  

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

megválasztja.  

  Felelős: jegyző-HVI vezető, aljegyző  

  Határidő: jogszabály szerinti választási határidők 

 

b)Szabó László polgármester: a gördülő fejlesztési terv 2020-2034. évekre szóló anyaga 

kapcsán elmondható, hogy nincs benne rendkívül jelentős nagyságú tétel. Szinte csak a 

szükséges esetleges karbantartási költségek szerepelnek, évi egy-két millió forintos 

összegben. A 2020-as évi tétel a jelentősebb 3.350 e Ft + áfa összegben. Ez a tétel a Madách 

utcai 5 felújítást jelent, illetve egy szivattyú felújítást az U-átemelőnél plusz 1MFt + áfa 

összegben. Javasolja a gördülő fejlesztési terv elfogadását, és a 2020-as tételek 

megrendelését.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

85./2019. (VIII.22.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete mint a 22-15565- 

 1-001-01-13  MEKH  kóddal  rendelkező  DRV_S_232   

számú Balatonudvari szennyvízelvezető mű ellátásért felelőse a 

víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli 

Regionális Vízmű Zrt. által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 

Terv felújítási pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési 

Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től 



megrendeli.  Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges 

nyilatkozatokat aláírja.  

  Felelős: polgármester  

  Határidő:2019. szeptember 14. 

 

c)Szabó László polgármester: az adókintlevőségek behajtása érdekében egy program 

megvásárlása merült fel a kirendeltség részéről, a hatékony munkavégzéshez javasolja a a 

program megvásárlását.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

86./2019. (VIII.22.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete adóvégrehajtási 

program vásárlását határozza el 250 e Ft összegben a 2019. évi önkormányzati 

költségvetés tartaléka terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a program 

megrendelésére és kifizetésére.  

  Felelős: polgármester  

  Határidő:azonnal 

 

d)Szabó László polgármester: a strandi takarítások kapcsán a 10 órai zárások elrendelése 

miatti többlet takarítási munkálatok díjazására beérkezett a takarító hölgy elszámolása. az 

összeg alanyi áfamentes 293 e Ft, javasolja a kifizetést. A munkát elvégezte, a takarításra sok 

dicséret érkezett, a többletmunka pedig időközben merült fel.  

 

Az elhangzottak után a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

87./2019. (VIII.22.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a strandi takarítási 

többeltköltség összegét 293 e Ft összegben jóváhagyja a 2019. évi önkormányzati 

költségvetés tartaléka terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kifizetésre.   

  Felelős: polgármester  

  Határidő:azonnal 

 

e)Szabó László polgármester: ismertet egy beérkezett kérelmet, melyben az egyéni 

vállalkozó az Info iroda bérlését kérelmezi, melyben ingatlan irodát szeretne működtetni. 

Korábban személyesen is volt nála ebben az ügyben, mivel jelenleg az épület bérbe van adva 

a kábeltelevízió szolgáltatás céljára, így ott teljes átalakításra lenne szükség, ha ilyen 

lehetőségben gondolkozna az önkormányzat. Úgy gondolja, hogy ebben a kérdésben már ne 

foglaljon állást a testület, majd az új, ezért elnapolásra javasolja a kérelem ügyét.  

 

A képviselő-testület a javaslattal egyet értve a Pannon Immo kérelem ügyét 4 igen szavazattal 

egyhangúlag a 2019. novemberi rendes ülésre elnapolta.  



10.20 órakor Tavasz László képviselő sürgős elfoglaltságra hivatkozva eltávozott a testületi 

ülésről. Szabó László polgármester ismételten megállapította a képviselő-testületi ülés 

határozatképességét 3 fő képviselő jelenlétével, majd folytatta az ülést.  

 

 

Szabó László polgármester: végezetül a nyugdíjba vonult falugazda ügyében javasolja a 

foglalkoztatáshoz való hozzájárulást augusztus 12-től november 30-ig a korábban 

egyeztetetteknek megfelelően, a munkájára nagy szükség van, de majd az új testület fog 

dönteni a státuszt illetően. Továbbá három havi jutalom kifizetéséhez kéri a hozzájárulását a 

képviselőknek, 26 éve dolgozik az önkormányzatnál, mindig ez volt a javaslat a régi kollégák 

nyugdíjazása esetében.  

 

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

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

88./2019. (VIII.22.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete Jánosi Attila falugazda 

nyugdíjba vonulása okán 2019. augusztus 12. napjától 2019. november 30. 

napjáig terjedő határozott időtartamra önkormányzati fizikai dolgozói státuszban 

történő foglalkoztatását jóváhagyja.  

Feladatköre változatlan, bérezése bruttó 200e Ft  /hó összeg, Mt. szerinti 

foglalkoztatással.   

A nyugdíjba vonulás kapcsán három havi bérének megfelelő jutalom kifizetését 

biztosítja a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.    

  Felelős: polgármester  

  Határidő:azonnal 

 

Tóthné Békefi Edina képviselő asszony: szóbeli előterjesztésben elmondja, hogy a 

császárfák árajánlata még nem érkezett meg, szeretné továbbra is szorgalmazni a 

faültetéseket, illetve a születéspark további bővítését. További javaslata, hogy a fövenyesi 

vasúti átjáró kapcsán sorompó létesítését kezdeményezze az önkormányzat a MÁV-nál.  

 

Szabó László polgármester: véleménye szerint nincs akadálya faültetésnek, a MÁV-nak 

lehet levelet írni, bár nem sok esélyt lát az eredményre, hiszen évek óta nem sikerült 

elérni a sorompó kihelyezését.  

 

 

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

10.50 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         


