
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. december 3. 

napján du.15.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Tavasz László alpolgármester 

Rolkó Gábor képviselő 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

Sötét György képviselő 

 

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 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes.  

Ezt követően ismertette, hogy a rendkívüli ülés összehívására a Taubel György tulajdonában 

lévő strandi büfé adásvételi ügyében való döntés miatt került sor a rövid határidő miatt. Kéri a 

napirendi pont elfogadását.    

 

A Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Taubel büfé elővásárlási ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 

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

 

 

1./ Taubel büfé elővásárlási ügye.  

 

Szabó László polgármester: legutóbbi ülésen elhangzott, hogy beszéljen a vevővel, de 

ügyvédi tanácsra ezt nem tette meg. Az ügyvédnő a határidő kapcsán egy tájékoztatót küldött 

a mai nap, ezért kell most határozati döntést hozni. Objektív döntést kell hozni, él-e a testület 

az elővásárlási joggal vagy nem.  

 

Rolkó Gábor képviselő: szerint ne éljen az elővásárlási jogával a testület.  

 

Szabó László polgármester: megkérte az aljegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.   



dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző felolvassa a határozati javaslatot:  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 560/3/F hrsz. alatti 

„büfé”, Anna büfé ingatlan vonatkozásában Taubel György eladó és Barta Balázs vevő között 

2019. okt. 17. napján létrejött adásvételi szerződést megismerte. Az adásvétel kapcsán úgy 

nyilatkozik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:20§-ába foglalt, 

valamint az Önkormányzat, mint Tulajdonos és Taubel György, mint Jogosult között 2014. 

jún. 23. napján megkötött „Ráépítés jogcímén történő tulajdonjogot elismerő és földhasználati 

jogot alapító szerződés” 4. pontjában foglaltak szerint az épületre vonatkozóan a Tulajdonost 

megillető elővásárlási jogáról lemond, elővásárlási jogával nem kíván élni /vagy elővásárlási 

jogával élni kíván.. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a 

döntésről az ügyfél jogi képviselőjét értesítse.  Határidő: azonnal, 2019. dec. 3. Felelős: 

polgármester  

 

Szabó László polgármester: szavazásra tette fel a kérdést: ki ért egyet azzal, hogy éljen a 

testület az elővásárlási jogával?  

A kérdésre megállapította, hogy Tavasz László képviselő ért ezzel egyet. Polgármesterként ő 

tartózkodni szeretne ebbe a kérdésben.  

 

Szabó László polgármester: ezt követően megkérdezte, hogy ki ért egyet azzal, hogy a 

testület ne éljen az elővásárlási jogával?  

 

Az elhangzott kérdésre a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 nem és 1 tartózkodás mellett 

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

137./2019. (XII. 3.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

560/3/F hrsz. alatti „büfé”, Anna büfé ingatlan vonatkozásában Taubel 

György eladó és Barta Balázs vevő között 2019. okt. 17. napján létrejött 

adásvételi szerződést megismerte.  

Az adásvétel kapcsán úgy nyilatkozik, hogy a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény 5:20§-ába foglalt, valamint az Önkormányzat, 

mint Tulajdonos és Taubel György, mint Jogosult között 2014. jún. 23. 

napján megkötött „Ráépítés jogcímén történő tulajdonjogot elismerő és 

földhasználati jogot alapító szerződés” 4. pontjában foglaltak szerint az 

épületre vonatkozóan a Tulajdonost megillető elővásárlási jogáról lemond, 

elővásárlási jogával nem kíván élni.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a 

döntésről az ügyfél jogi képviselőjét értesítse.    

Határidő: azonnal, 2019. dec. 3.  

Felelős: polgármester  

 

 

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

15.26 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:  

 

                      

Sötét György képviselő     Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

          


