
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. 

szeptember 26. 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 és ifj. Jánosi Attila képviselők 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 a képviselő-testület tagjait, majd megállapította, 

hogy a képviselő-testület 3 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Tavasz László 

egészségügyi kezelés okán, ifj. Jánosi Attila munkahelyi okból igazoltan vannak távol.   

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

kerülne még sor szóbeli tájékoztatásokra, illetve a településrendezési koncepció 

jóváhagyására. Zárt ülésre is sor kerül, segélyezési kérelmek érkeztek be.  

Ezt követően kérte a képviselőket a napirend elfogadására.  

 

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

szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Magyar Falu Program – Falubusz pályázat ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ 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 3 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

  

2./ Magyar Falu Program – Falubusz pályázat ügye.  

 

Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztést olvashatták a képviselők. A 

pályázatírás kapcsán a sikerdíjas összeg elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 

A pályázatban nyilatkozni kell a falugondnoki szolgálat létrehozásáról. Ennek kapcsán 

szeretné kiemelni, hogy a szolgálat létrehozása több hónapos folyamat és a fenntartása is 

költségeket fog jelenteni. 4 gépkocsi ajánlatot is kért be, melyeket ismertet, a fenntartási 

szempontból a legjobb minőségű, hosszú távon értékálló VW Transporter Kombi HT 

2.0TDI típusú jármű beszerzését támogatja.  

Kérdés nem lévén javasolta az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, 

a pályázatíró költségének jóváhagyását és a pályázat benyújtását.  

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

89./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 

Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

támogatása” alprogramban – MFP-TFB/2019 kódszámon – történő 

pályázati részvétel  érdekében Henn Zsolt (8200 Veszprém Nárcisz 

u. 18.) egyéni vállalkozó ajánlatát a pályázat elkészítésére 100 e Ft 

alanyi adómentes, nyertes pályázat esetén további 200 e  Ft 

sikerdíjas, alanyi adómentes összegben elfogadja, a költséget a 2019. 

évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

    Határidő: vállalkozói szerződéskötésre azonnal,  

egyebekben folyamatos  

 Felelős: polgármester   

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

90./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 

Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

támogatása”  alprogramban – MFP-TFB/2019 kódszámon – történő 



pályázati felhívásra pályázatot nyújt be "Falugondnoki szolgálat 

fejlesztés Balatonudvariban" címmel.  

A pályázat keretében VW Transporter Kombi HT 2.0TDI típusú 

gépjármű beszerzésére pályázik. Az igényelt támogatás bruttó 15 

MFt.  

A képviselő-testület a pályázati kiírás kötelező elemeként a 

Falugondnoki szolgálat felállítását vállalja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

pályázat benyújtására.   

    Határidő: 2019. szeptember 30.   

 Felelős: polgármester   

 

3./ Vegyes ügyek. 

 

a )Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztés szerint haladva, először a szokásos 

kötelező iskolai körzetek határozati javaslat elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselőknek. 

Ebben a kérdésben nincs változás az elmúlt évekhez képest. 

 

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

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

91./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében 

meghatározott kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének 

meghatározásához, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI 

rendelet 24. § (1a) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva 

véleményt nyilvánít a Balatonfüredi járás területén Balatonudvari település 

teljes közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító 

iskoláról: 

Javasolja a 037002 Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, 

Nádor u. 17., valamint a 037003 Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános 

Iskola 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 2. intézmények 

meghatározását, az előterjesztett Kormányhivatali tervezetnek megfelelően. 

A véleménynyilvánítás során az önkormányzat figyelemmel volt a 

településen hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermeklétszámra a 

következő szerint: 

Intézmény neve, címe Településen lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező, általános 

iskolába járó tanköteles korú tanulók 

létszáma Ebből halmozottan 

hátrányos helyzetűek 

létszáma 

037073 Bencés Apátság 

Illyés Gyula Általános 

és Zeneiskola 8237 

Tihany, Csokonai u. 73. 

10 0 

037003 Eötvös Lóránd 2 0 



Általános Iskola 8230 

Balatonfüred, Noszlopy 

Gáspár u. 2. 

Radnóti Miklós 

Általános Iskola 8230 

Balatonfüred, Nádor u. 

17. 

 

Kozmutza Flóra 

Általános Iskola és 

Speciális Szakképző 

8200 Veszprém, Tüzér 

u. 44. 

2 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjét 

értesítse. 

 Határidő: 2019. október 31. 

 

 Felelős: polgármester 

 

b/ Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a Helyi Választási Bizottság összetételében 

változás történt, az összeférhetetlenség miatti tagváltozást az írásbeli előterjesztés szerint 

javasolja elfogadásra a Tisztelt Képviselőknek.  

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

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

92./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 84./2019. 

(VIII.22.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiakban módosítja:  

A Helyi Választási Bizottság rendes tagja az eddig póttagnak jelölt Horváth 

Lajosné (8242 Balatonudvari Kiss u. 2. ). 

Új HVB póttag: Sör Lajosné (8242 Balatonudvari, Nyárfa sor 19.) 

  Felelős: jegyző-HVI vezető, aljegyző  

  Határidő: jogszabály szerinti választási határidők 

 

c/ Szabó László polgármester: javasolja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához történő csatlakozást, a szokásos 

határozati javaslat elfogadásával.  

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

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

93./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

csatlakozási szándékát fejezi ki a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 

pályázati fordulójához.  



A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a csatlakozási nyilatkozat megküldésére.    

 Határidő: 2019. október 2.  

                              Felelős: polgármester 

 

d/ Szabó László polgármester: a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal belső kötelező 

pénzügyi szabályzatainak aktualizálása, ASP rendszerre történő hatályosítása kapcsán az 

írásbeli előterjesztés tartalmazza a részleteket. A szabályzatok felülvizsgálata kötelező, 

javasolja a 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 

94./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal belső szabályzatainak 

aktualizálási költségét, a lakosságszám arányosan a településre 

jutó 96 e Ft + áfa összegű költséget a 2019. évi önkormányzati 

költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére.     

 Határidő: folyamatos 

                              Felelős: polgármester 

 

e/ Szabó László polgármester: a 100 e forint feletti számlák jóváhagyását kéri a Tisztelt 

Képviselőktől a szokásos határozati javaslat alapján. Ismerteti a számlákat.  

  

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

egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

utólagosan jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett 

bruttó 100e Ft feletti számla kifizetéseket:  

Irodai Megoldások Kft – irodaszerek 2019.07.11- bruttó 108.757 

Ft.  

Strausz Tünde. előadóm.tev-rendezv.2019.08.05 – 110 e Ft.  

GÖNCÖLTEX Kft. – munkaruha 2019.08.12 – bruttó 140 e Ft.  

NHSZ Zöldfok Zrt. – egynyári növények 2019.08.06 bruttó 

1.557.528Ft.  

Vp. Járási Bíróság földmérő kirendelés 2019. 09.23 120 e Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

kiadások kifizetésére a 2019. évi önkormányzati költségvetés 

terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 



 

 

f/ Szabó László polgármester: településrendezési terv átfogó módosítási folyamata 

kapcsán ismerteti a tervező kollégák tájékoztató levelét. A megküldött tervezői anyag 

kompletten a jegyzőkönyv mellékleteként szerepelni fog.  

Az átfogó módosítás folyamatában jelenleg ott tartanak, hogy a hiányzó munkarészek 

elkészültek, a vízpart-rehabilitációs tanulmányterveket nem várják már meg. Lezajlott a 

partnerség és a lakossági fórum is. A szakhatósági véleményezési határidő lezárását 

követően érkezett meg a kormányhivatali, a Nemzeti Parki és a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály véleménye, melyek sajnos nemlegesek voltak.  

Az átfogó módosítást az önkormányzat még a „Balaton Törvény” módosítása előtt kezdte 

el, de időközben hatályba lépett a területrendezési tervekről szóló törvény, mely által 

lehatárolt ökológiai hálózat magterülete jelentősen megnőtt, oly mértékben, mely 

ellehetetleníti a település külterületi fejlesztési elképzeléseinek nagy részét. Veszélybe 

kerültek a településüzemeltetési terület, az ún. kárpótlási terület, a Köves-domb és a 

napelempark fejlesztések is.  

A folytatáshoz háromféle lehetőség közül kellett az irányt megszabni, melynek 

eredményeképpen az a kompromisszumos megoldás született, hogy a tervező kollégák 

egyeztetéseket kezdeményeznek a hatóságokkal, annak érdekében, hogy a magterület 

okozta probléma feloldásra kerüljön.  

Így most az egyeztetésekre kell várni, melyeket követően új véleményeket szeretnénk 

kapni. Amint ezek sikeresek, úgy elkészülhet a záró véleményezési anyag, melyet a testület 

elé kell tárni, legkorábban ez október vége lehet, de elképzelhető, hogy átcsúszik 

novemberre a folyamat. Azt követően 21 napja van az állami főépítésznek a záróvélemény 

kiadására, mely biztosan átcsúszik a decemberi hónapra.  

A kompromisszumos megoldás elfogadása esetén várhatóan tehát december végén, vagy 

januárban kerülhet sor a rendezési terv elfogadásra.  

Lezárult a településfejlesztési koncepció véleményezési eljárása is, melynek kapcsán a 

tervezők megküldték a komplett dokumentációt. Ennek elfogadása határozati formát 

igényel, melyet az írásbeli előterjesztés tartalmaz. Felolvassa az anyagot.  

Végezetül kérte a határozat elfogadására a képviselő-testületet.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

1. Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 30. § (10) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően a településfejlesztési koncepció 

véleményezési szakasza során érkezett véleményeket megismerte, a kifogást 

nem emelő véleményeket tudomásul veszi; a jelen határozat 1. mellékletét 

képező vélemények-válaszokban szereplő, észrevételekre adott szakmai 

válaszokat, indoklást elfogadja. 

2. A Képviselő-testület elfogadja Balatonudvari Község Településfejlesztési 

Koncepcióját, mely jelen határozat 2. mellékletét képezi. 

3. A képviselő-testület felkéri Szabó László polgármestert, hogy 

gondoskodjon az elfogadott településfejlesztési koncepció nyilvános 



közzétételéről, a lakosság tájékoztatásáról, valamint az egyeztetésben részt 

vettek értesítéséről. 

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

Az 1-2.mellékletek jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik.  

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy a rendezési terv átfogó felülvizsgálatával 

párhuzamosan kell sort keríteni a településképi rendelet módosítására is, tekintettel a 

Veszprém Megyei Kormányhivatal VE/53/789-2/2019 számú törvényességi javaslatára is.  

A tervező kollégák az ezzel kapcsolatos anyagot is megküldték, melynek kapcsán a 

partnerség elindításáról szükséges határozatot hozni.  

Ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, majd kérte annak elfogadását a 

Képviselőktől.  

 

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

határozatot hozta meg:  

  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályos 

településképi rendelet módosítása kapcsán a szükséges partnerségi 

egyeztetést elindítja. A partnerségi egyeztetés a 314/2012. (XI.8.) Korm. r. 

29/A §-a, valamint a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017. 

(VI.16.) önkormányzati rendelet szabályai szerint történik.  

Az Önk. rendelet 1. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a partnerségi 

egyeztetésben a következő partnerek vesznek részt: az érintett lakosság.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a további szükséges 

intézkedések megtételére. 

Felelős: polgármester, települési főépítész 

Határidő: folyamatos 

 

g/ Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a Kisfaludy utca hiányzó csatorna 

szakaszainak megépítése a DRV Zrt. által megbízott kivitelező által elkezdődnek 

szeptember végén. A műszaki ellenőr díját az önkormányzatnak kell fizetnie. Ádám László 

mérnök úr 150 e Ft alanyi adómentes ajánlatát javasolja elfogadásra a képviselő-

testületnek.  

Felolvassa az előterjesztés kiegészítés szerinti határozati javaslatot, majd az elfogadását 

szavazásra tette fel.  

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

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

98./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonudvari Kisfaludy utca hiányzó szennyvíz csatorna 

szakaszainak kivitelezési munkálatai kapcsán a műszaki 



ellenőri feladatok ellátásával Ádám László műszaki ellenőrt 

bízza meg.  

A megbízási díjat bruttó 150 e Ft alanyi adómentes összegben a 

2019. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére.     

            Határidő: folyamatos 

                             Felelős: polgármester 

 

h/ Szabó László polgármester: elmondja, hogy Meilinger Veronika kézműves 

foglalkozásokat és gyerekjóga foglalkozásokat tart a településen. Javasolja a 2019-es és 

2020-as évekre is meghosszabbítani a megbízási szerződését. A díja alkalmanként alanyi 

adómentesen 10 e. Felolvassa az előterjesztés kiegészítés szerinti határozati javaslatot, majd 

az elfogadását szavazásra tette fel.  

  

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

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

99./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

települési gyerekjóga és kézműves foglalkozások rendszeres 

éves megtartására 2019. és 2020. évek vonatkozásában 

Meilinger Veronika egyéni vállalkozó ajánlatát elfogadja.  

A megbízási díjat bruttó 10 e Ft/ alkalom összegben a 2019. -

2020. évi önkormányzati költségvetések terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a megbízási szerződés megkötésére és a további szükséges 

intézkedések megtételére.     

 Határidő: folyamatos 

                            Felelős: polgármester 

 

i/ Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a települési könyvtár üzemeltetésére 

átmeneti időszakra született megoldás. Schwarczné Vincze Andrea kolléga, az EFOP munka 

mellett december 31-ig terjedő határozott időtartamra el tudná látni a feladatot. A szükséges 

munkákat már el is kezdte augusztus 1-jével. Javasolja a könyvtári feladatok díjazását bruttó 

51 e Ft/hó összegben a részére megállapítani visszamenőlegesen. Felolvassa az előterjesztés 

kiegészítés szerinti határozati javaslatot, majd az elfogadását szavazásra tette fel.  

 

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

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

100./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

települési könyvtár működtetésére 2019. aug. 1-től 2019. 

december 31.-ig terjedő határozott időtartamra Schwarczné 



Vincze Andrea (8242 Balatonudvari, Dr. Bálint G. u. 4.) 

foglalkoztatását határozza el.  

A képviselő-testület a díjazását bruttó 51 e Ft/hó összegben a 

2019. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére.     

 Határidő: folyamatos 

                              Felelős: polgármester 

 

 

j/ Szabó László polgármester: végezetül ismerteti, hogy a választások előtti utolsó ülés a 

mai, itt szeretné megbeszélni a képviselőkkel az éves dolgozói jutalmak kérdését. Úgy 

gondolja, hogy az idén mind a kinti dolgozók, mind pedig a benti köztisztviselők dolgozói 

létszámhiánnyal oldották meg a feladataikat. 4 fő köztisztviselő ment el az idén és 3 fizikai 

dolgozó. Akik itt vannak, azok dolgoztak túlterhelten megoldva a településüzemeltetés 

nem kis munkával járó feladatit. Véleménye szerint az idei évben nagyon megérdemlik a 

plusz juttatást. A jutalmak kifizetése a bérkereten belüli összegben marad, nem kerül sor 

költségvetés módosítására emiatt, javasolja az egyeztetett jutalmakról a határozat 

meghozatalát.  

 

Tóthné Békefi Edina képviselő asszony: személyes érintettség okán nem szeretne részt 

venni a szavazásban, kéri a szavazásból történő kizárását.  

 

A javaslat alapján a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

101./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tóthné 

Békefi Edina képviselő személyes érintettségét tudomásul veszi, az 

Mötv. 49.§ (1) bekezdése alapján a napirendi pont szerinti 

szavazásból kizárja.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

Ezt követően Szabó László polgármester felolvasta a határozati javaslat szövegét, majd 

szavazásra tette fel a javaslatot.  

 

A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 2 igen szavazattal egyhangúlag 

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

102./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi 

önkormányzati költségvetés terhére, az éves bérkeretben meghatározott 

összeghatár keretén belül felhatalmazza Szabó László polgármestert az 

önkormányzati munkavállalói jutalmak kifizetésről történő rendelkezésre.  



A képviselő-testület felkéri Németh Tünde jegyzőt, hogy a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal Balatonudvari kirendeltségének köztisztviselői 

részére a költségvetési éves bérkereten belül a polgármesterrel egyeztetve 

jutalmat nyújtson.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és Németh 

Tünde jegyzőt és dr. Panyi Szilvia aljegyzőt a szükséges intézkedések, 

kifizetések megtételére. 

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester és jegyző, aljegyző 

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a polgármester úr részére minimálisan a három havi 

juttatás nyújtását szeretné javasolni a testületnek. 

 

Szabó László polgármester: személyes érintettség okán nem szeretne részt venni a 

szavazásban, kéri a szavazásból történő kizárását.  

 

A javaslat alapján a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

103./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szabó 

László polgármester személyes érintettségét tudomásul veszi, az 

Mötv. 49.§ (1) bekezdése alapján a napirendi pont szerinti 

szavazásból kizárja.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

Rolkó Gábor alpolgármester: támogatja a három havi jutalmat a polgármester úr részére. 

Majd felolvasta a határozati javaslat szövegét, melynek alapján a képviselő-testület 2 igen 

szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104./2019. (IX.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Szabó László 

polgármester részére három havi bérének megfelelő összegű jutalom  

kifizetéséhez járul hozzá a polgármester éves munkájának 

elismeréseképpen.  

A képviselő-testület a kifizetést a 2019. évi önkormányzati költségvetés 

terhére biztosítja és felhatalmazza az aljegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.   

  Határidő: azonnal  

  Felelős: aljegyző  

 

 

 

 



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

10.45 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  


