
Jegyzőkönyv 

 

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

18. napján du. 15.00 órakor megkezdett rendes 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 a képviselő-testület tagjait, majd megállapította, 

hogy a képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Ezt követően a 

kiadottnak megfelelően ismertette a rendes ülés napirendjét, melyben a vegyes ügyek 

keretében kerülne még sor szóbeli tájékoztatásokra. Zárt ülés tartására is sor kerül, 

települési támogatási kérelmek érkeztek be. Majd kérte a képviselőket az ismertetett 

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./ A nem közművel összegyűjtött háztartási hulladékrendelet módosítási ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Településrendezési eszközök aktuális ügyei.    

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ 2020. évi belső ellenőrzési terv ügye.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

5./ 2020. évi képviselő-testületi munkaterv ügye.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

6./ 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?  

 

Tavasz László alpolgármester: kérdezi, hogy a szolgáltatóház bérleti szerződései 

kiküldésre kerültek?  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az ügyintézés még folyamatban van, a héten 

elintézésre kerül.  

 

Érdemi kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal 

egyhangúlag jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

  

 

2./ A nem közművel összegyűjtött háztartási hulladékrendelet módosítási ügye.  

 

Szabó László polgármester: a szolgáltató díjemelést kér, ennek elfogadásával a 

rendelet melléklete változna csak az új díjaknak megfelelően.  

 

Szabó László polgármester: ez kötelező feladat ezt el kell látnia az 

önkormányzatnak. A szolgáltató megfelelően végzi a munkáját, nagyon nincs is más a 

környéken.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag minősített 

többséggel az alábbi rendeletét alkotta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete  

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló 14/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 
A rendelet, az indoklás és a kötelező hatásvizsgálat jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

3./ Településrendezési eszközök aktuális ügyei.    

 

Szabó László polgármester : múltkori ülésen elhangzottaknak megfelelően 

előkészítésre került a településrendezési szerződés tervezete, egyeztetve lett a 

beruházóval is. Ismerteti a kisebb módosítási javaslataikat. Ezekkel kéri a 

felhatalmazást a szerződés aláírására a testülettől. Vélemény szerint az ütemezésben 

valószínűleg csúszásra lehet számítani a tapasztalatok szerint.  

 



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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

144./2019. (XII.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 138./2019. 

(XII.4.) számú Képviselő-testületi határozatával elfogadott telepítési 

tanulmányterv alapján településrendezési szerződés kötését határozza el a 

Balatonudvari 05, 06/33, 015/2. hrsz-ú területeit érintő részmódosítási 

eljárását illetően. A képviselő-testület a 1. melléklet szerinti szerződés-

tervezetet elfogadja és mint megrendelő, felhatalmazza Szabó László 

polgármestert a településrendezési szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán tájékoztatja a képviselőket, 

hogy a településrendezési eszközök átfogó módosítása sajnos csúszik a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park a hozzájárulását minisztériumi jóváhagyáshoz köti. A további 

egyeztetés január hónapban folytatódik, remélhetőleg január végére összeállhat a 

végső anyag az állami főépítészhez történő benyújtásra, ez esetben március végére 

lehet elfogadott rendezési terve az önkormányzatnak.  

 

 

4./ 2020. évi belső ellenőrzési terv ügye.   

 

Szabó László polgármester: ismerteti, hogy a feladatot más egyéb feladatok mellett a 

Balatonfüredi Többcélú Társulás látja el. A belső ellenőr szép hosszú anyagot készített 

elő, javasola a terv elfogadását.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: kérdezi, hogy ez kötelező feladat?  

 

Szabó László polgármester: igen ez is jogszabályban előírt kötelező feladata az 

önkormányzatnak. 

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

145./2019. (XII.118.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 

Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése által 

összeállított Belső ellenőrzési stratégiai terv 2019-2022. évekre 

vonatkozóan és a 2020. évi belső ellenőrzési tervének tartalmát 

megismerte és azt jóváhagyja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: folyamatos  

  Felelős: polgármester 



5./ 2020. évi képviselő-testületi munkaterv ügye.   

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy a munkaterv tulajdonképpen egy vázlat, 

módosulások időpontokban lehetnek benne. A közmeghallgatás időpontjának javasolja 

pl. a július 11-ét, hogy a nyaralósok is el tudjanak jönni rá. Délelőtt 10 óra mindig 

szombaton.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

146./2019. (XII.118.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a határozat  

mellékletét képező 2020. évi munkatervét jóváhagyja.  

 Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

 megtételére.  

  Határidő: folyamatos  

  Felelős: polgármester 

 

6./ Vegyes ügyek. 

 

a./ Szabó László polgármester: javasolja a falugazdai állás pályázat kiírását, legyen a 

beadási határidő január 14, dél és 15-én rendkívüli ülésen hallgassák meg a 

jelentkezőket. Célszerű Napló hirdetést is feladni legalább egyszer.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

147./2019. (XII.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 

hirdet 1 fő falugazda állást hirdet a mellékelt pályázati kiírás alapján.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

pályázati hirdetés feladására a települési honlapra.   

  Határidő: pályázat meghirdetésére azonnal,  

pályázat benyújtási határidő: 2020. január 14.  

                        Felelős: polgármester 

 

b./ Szabó László polgármester: a fizikoterápiás szolgálat kapcsán javasolja az 

írásbeli előterjesztés elfogadását.  

 

Sötét György képviselő: szeretne látni egy kimutatás, hogy az elmúlt években hány fő 

vette igénybe az ellátást Balatonudvariból.  

 

Tavasz László alpolgármester: szintén korrekt elszámolást kér és utána meglátják.  

 



Szabó László polgármester: ennek nincs akadálya szerinte, megkérik Akali 

önkormányzattól az elszámolást, de a hátralék első részletét javasolja, hogy fizessék 

ki.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

148./2019. (XII.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Balatonakali gesztorságával működő fizikoterápiás szolgáltatás 

ügyében a Balatonudvarira eső hátralék összegét az alábbiak 

szerint egyenlíti ki az aktuális éves költségvetései terhére: 

2019. évben 965. 492 Ft, 2020. évben 1 MFt.  

A képviselő-testület felkéri Balatonakali önkormányzatát a 

társulási megállapodás hatályosítására, és a képviselő-testületek 

elé történő beterjesztésére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a 2019.évi hozzájárulás átutalására.     

Határidő: átutalásra: 2019. dec. 31., egyebekben 

folyamatos Felelős: polgármester   

 

c./ Szabó László polgármester: a lejáró szerződések kapcsán javasolj az ASP-re az 

éves meghosszabbítást. A határozati javaslat szövegéből a második bekezdés első 

mondata kerüljön törlésre, véletlenül maradt benne.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

149./2019. (XII.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

önkormányzati ASP rendszer és az elektronikus ügyintézés 

szolgáltatásának biztosítása érdekében jelentkező többletfeladatok 

ellátása érdekében Bakony Informatika Bt.-vel (8412 Veszprém-

Gyulafirátót, Alsóharaszt u. 16. Zsebe Szabolcs) történő megbízási 

szerződéskötésre hatalmazza fel Szabó László.  

Szerződés időtartama: 2020. január 1. - 2020. december 31.  

A képviselő-testület felhatalmazza fel Szabó László polgármestert a 

megbízási szerződés aláírására és a további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester 

 

Szabó László polgármester: a gazdabolt kapcsán legalább két évre javasolja a 

szerződés megkötését.  

 

 



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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

150./2019. (XII.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

tulajdonát képező Balatonudvari 387/1. hrsz,. alatti gazdabolt 

bérleti szerződését további 2 évvel 2021. dec. 31. napjáig – 

változatlan bérleti feltételek mellett - meghosszabbítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a bérleti szerződés módosítás aláírására.      

Határidő: szerződéskötésre azonnal 

Felelős: polgármester   

 

Szabó László polgármester: Sörös István munkaszerződését javasolja határozatlan 

idejűvé módosítani.   

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

151./2019. (XII.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sörös 

István fizikai állományú dolgozó munkaviszonyát határozatlan 

idejű munkaviszonyra módosítja. A szerződés egyéb feltételei 

változatlanok.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert 

a munkaszerződés módosítás aláírására.      

Határidő: szerződéskötésre azonnal 

Felelős: polgármester   

 

d./ Szabó László polgármester: a jövő évi strandnyitások kapcsán javasolja, hogy 

május 30-tól augusztus 30-ig legyenek a strandok nyitva, hétvégétől hétvégéig.  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

152./2019. (XII.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020 évi 

nyári szezon vonatkozásában az alábbi strandi nyitvatartási időket 

állapítja meg:  

-Balatonudvari Strand: 2020. május 30- 2020. augusztus 30-ig.  

-Fövenyesi Strand: 2020.május 30- 2020.augusztus 30ig.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és  

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester és aljegyző   



 

e./ Szabó László polgármester: a 100 e Ft feletti számlákat ismerteti.   

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

153./2019. (XII.18.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

utólagosan jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett 

bruttó 100e Ft feletti számla kifizetéseket:  

Henn Zsolt pályázatírás ravatalozó bruttó 100 e Ft, 2019. 11.20. 

Delhusa Gjon koncert bruttó 325 e Ft, 2019. 11.11.  

Szerzői jogdíjak zenés rendezvények után: bruttó 318.719 Ft.  

West Hidraulik Kft. – gépkocsi alkatrészek bruttó 101.729 Ft, 

2019.11.30. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

kiadások kifizetésére a 2019. évi önkormányzati költségvetés 

terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

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

16.15 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 

           


