
Jegyzőkönyv 

 

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

27. napján du. 15.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali 

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Rolkó Gábor képviselő 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

Sötét György képviselő 

 

Tavasz László 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 a képviselő-testület tagjait, majd megállapította, 

hogy a képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Tavasz László 

alpolgármester egészségügyi kezelés okán igazoltan van távol.  Ezt követően 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 4 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 felülvizsgálati ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4. Aktuális pályázati ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

5/ 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?  

 

Érdemi kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal 

egyhangúlag jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

  

 

2./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálati 

ügye.  

 

Szabó László polgármester: az előterjesztés végén jeleztük a módosítási javaslatot, mely 

szerint az ASP-vel kellene a polgármesteri hatáskört szinkronba hozni. 200 e Ft-ra 

javasolja emelni a polgármesteri hatáskört, efölött szerződést kell kötni és a könyveléshez 

csatolni. 

 

Sötét György képviselő: előzetes egyeztetést javasol, telefon van.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: ezt ő is felírta magának, szerinte is lehetne 

telefonon egyeztetni.  

 

Szabó László polgármester: nem szeretne telefonon egyeztetni, telefonon nincs testületi 

döntés, nem szeretne szabálytalanul eljárni, nem megy bele ilyen megoldásba.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: a faluban kint az emberek mindig össze-vissza 

beszélnek, úgy gondolja azért lettek képviselők, hogy amit megbeszélnek nyilván az 

menjen ki információnak.  

 

Szabó László polgármester. nem fog több pénz fogyni, ha 200 e-re emeli meg a testület a 

keretet. Valószínűleg úgy is változni fog a jövőben a beszerzések koordinálása, tervezve 

van a változtatás ebben a kérdésben. A belső munkát egyszerűsítené. A falugazda és a 

művelődésszervező kártyája is jelenleg is 100 e Ft-ig van feltöltve, ez nem fog változni.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: akkor tudja ezt elfogadni, ha előzetesen telefonon 

egyeztetnek erről. Nem fogja letagadni.  

 

Szabó László polgármester: ebbe nem szeretne belemenni.  

 

Rolkó Gábor képviselő: akkor maradjon a 100 e Ft.  

 

Szabó László polgármester: megértette, kérdezi van-e még kérdés az szmsz-el 

kapcsolatban.  



 

Sötét György képviselő: a költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 

polgármester esetében 1 MFt összeghatárig, ez mit takar?  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ez a szabályzat mellékletében lévő polgármesterre 

történő egyik hatáskör átruházás, mely a költségvetési rendeletben található, nem szmsz 

módosítási tárgykör.  

 

Szabó László polgármester: erre szükség van a szabályszerű könyvelés biztosítása 

érdekében. A költségvetésen belüli mozgást jelenti.   

 

Sötét György képviselő: a behajthatatlan követelések eltörlése is polgármesteri hatáskör.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ez többnyire adóügyben fordul elő, pl. megszűnt 

vállalkozások adótartozása 5 év után eltörlésre kerül. Ez is másik rendeletben lévő 

polgármesteri hatáskör. 

 

Szabó László polgármester: van-e még kérdés?  

 

Sötét György képviselő: 57-es pont, a fogadóóra kapcsán volt róla szó, hogy ők is 

tartanak.  

 

Szabó László polgármester: ez a polgármesteri fogadóórát tartalmazza, és hogy az 

alpolgármester kizárólag a polgármester helyettesítése feladatkörében eljárva tart 

fogadóórát. Ez a szabályozás nem a képviselői tájékoztatást jelenti.  

 

Sötét György képviselő: köszöni, érti.   

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden összefoglalva az előterjesztésben is 

olvasható, hogy az Mötv. szerint milyen tárgyköröket kell kötelezően szabályozni az 

önkormányzati szmszben. Ezeket a hatályos szmsz mind tartalmazza, tehát ezeket 

jogszabály írja elő. Amúgy működési szempontból is beváltak, nincs túlbonyolítva a 

működési rendszerünk.  

 

Szabó László polgármester: elmondja azt is, hogy törvényességi szempontból is 

megfelelő a rendelet, már volt felülvizsgálva.  

Akkor kérdezi végezetül, hogy az szmsz módosítással így a 100 e Ft-al egyet ért a testület?  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: akkor nem is kell módosítani, mivel nem változik 

semmi. Egy olyan határozati javaslatot kell megfogalmazni, hogy az szmsz felülvizsgálati 

kötelezettségének a testület eleget tett, nem kívánja módosítani azt.  

 

Szabó László polgármester: akkor ő nemmel szavaz, mert nem ért egyet a 100 e Ft-al.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 3 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Mötv 43.§ 

(3) bekezdésében foglaltak alapján, a Balatonudvari Község 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

6/2019.(VI.28.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata kapcsán úgy 

határoz, hogy nem kívánja módosítani a hatályos szervezeti és működési 

szabályzatát.   

 Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

 

3./ Helyi adórendeletek felülvizsgálata.   

 

Szabó László polgármester: véleménye szerint egy nagyon jó anyag készült el. Nagyon 

rég óta nem nyúlt az adórendeletekhez már a testület. A napirendi pont kapcsán köszönti az 

adós kolléganőt, Dombai Barbarát. A cél, hogy igazságosabban próbáljuk a közterhet 

elosztani és a bevételi oldalról az adóbevételeket pár millió forinttal növelni, mert a 

feladatok és az igények a lakosság részéről folyamatosan nőnek. Rögtön szeretné 

hozzátenni, hogy jelentős kedvezmény kerülhetne bevezetésre a helyi lakosok és főleg az 

idősek 60 év felettiek esetében. Ugyanis 200 m2-ig adómentességet kapnának a 60 év 

felüliek, és 40 m2-re nőne az életvitelszerűen itt élő kedvezménye fejenként. 

 

Rolkó Gábor képviselő: az építményadó az üdülőknél fel lenne emelve 1200 Ft-ra?  

 

Dombai Barbara adóügyi ügyintéző: igen.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: személy szerint úgy gondolja, hogy az új 

testületnek nem hiszi, hogy ez a legfontosabb feladata, hogy most rögtön megemelje az 

adókat. Ebben az évben ő ezt nem fogja támogatni.  

 

Sötét György képviselő: a választás előtti fórumon azt mondta a polgármester úr, hogy 

minden jó, minden szép, és most szembesülünk itt egy adóemeléssel? Ezt nem tartja 

korrektnek, ott kellett volna ezt elmondani.  

 

Szabó László polgármester: pénzügyi áttekintést adott akkor, kéri ne forgassák ki a 

szavait. A számok alapján látható, hogy a mostani módosítási javaslattal adómérséklést és 

jelentős mentességet kapnának az életvitelszerűen itt élők. Egy dolgot teszünk, az emelést 

áthárítanák a most jóval igazságtalanabbul kevesebb adót fizető üdülőházasokra, akik 

igénybe veszik a települési szolgáltatásokat, nem itt élnek és ez a másodlagos ingatlanuk, 

de nem kapunk értük állami támogatást. Érti az indíttatást, de itt a működés fenntartásáról 

is szó lesz. Az összes pályázat önerős, mindegyikhez hozzá kell tenni milliókat pl. a strand 

pályázat áfáját ki kell majd fizetni, a falubuszt is működtetni kell. Az önerőket valahonnan 

elő kell teremteni, és máshonnan nemigen tudjuk. Ezzel 4-8 MFt-ot fogunk veszíteni.  

 

Sötét György képviselő: már három évvel ezelőtt kellett volna akkor adót emelni.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: az idegenforgalmi adó mértéke kapcsán úgy 

gondolja, hogy annak emelését el tudja fogadni, de a többit most nem. A saját nevében 

mondja ezt.  



Sötét György képviselő: javasolja, hogy küldjenek ki tájékoztatót, döntsék el az 

emberek, hogy igény van-e rá. Most ő sem támogatja az emelést.  

 

Szabó László polgármester: úgy gondolja, hogy az adó racionalizálásra szüksége van az 

önkormányzatnak. A falu öregszik, a nyugdíjasok nagy kedvezményt kapnának így. Mivel 

sokkal több a nyaraló ingatlan, amit nem laknak, oda helyezzük az adó súlyát és az 

életvitelszerűség kapna kedvezményt. Az ingatlanszámok alapján történt a kalkuláció, kb. 

1000 nyaraló ingatlan van és kb. 120 állandó lakos által lakott ingatlan. Azt sem érti 

továbbá, hogy a kereskedelmi szálláshelyek után miért fizetnek kevesebbet, hiszen abból 

bevételszerző jövedelme van, egységesíteni kellene az üdülőépületek szerinti mértékkel.  

 

Rolkó Gábor képviselő: a nyaralósoktól rossz visszhangja lenne az emelésnek. Az 

idegenforgalmi adót meg lehet emelni. Ehhez tud csatlakozni.  

 

Szabó László polgármester: kérdezi van-e még kérdés? Összefoglalja, hogy az 

adómértékekben ezek szerint a testület nem kíván változtatást végrehajtani az 

építményadónál. Ezzel ő nem ért egyet. Az idegenforgalmi adó mértékének emelését 350 

Ft-ról 450 Ft-ra egységesen támogatja a testület.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: akkor szavazásra kell feltenni az előterjesztés szerinti 

idegenforgalmi adórendelet módosítását.  

 

Szabó László polgármester: kérdezi, hogy ki ért egyet az idegenforgalmi adó 

rendelet módosításával az írásbeli előterjesztés szerint?  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag minősített 

többséggel az alábbi rendeletét alkotta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete  

az idegenforgalmi adóról szóló 15/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

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

 

Szabó László polgármester: kérdezi, hogy ki ért egyet az írásbeli előterjesztés szerinti 

építményadó módosítási javaslattal?  

Megállapította, hogy három képviselő nem ért egyet, ő támogatja egyedül a rendelet 

módosítását, így nem kerül sor az építményadó rendelet módosítására.  

 

 

4. Aktuális pályázati ügyek.  

 

Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztés tartalmazza azt a lehetséges 

fejlesztési listát mindkét strandra vonatkozóan, amely átadásra került a Turisztikai 

Ügynökség képviselőjének nemrégen. Ehhez képest érkezett egy új lista a mai napon, mely 

azokat a célokat tartalmazza, amelyekre pályázatot lehet benyújtani november 30-ig. Ezt 

átadja, kéri olvassák el. A múltkori pályázatnál is az történt, hogy a megjelölt igényekből 

sajnos kihúztak, és csak arra lehetett pályázni, amit jóváhagytak. Fontos, hogy most is az 

áfát az önkormányzatnak kell fizetni a fejlesztések kapcsán.  

 



dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: sajnos újra kell fogalmazni a célokat. Nagyon kellett 

volna a fövenyesi strandnál a parkoló, az udvari strandon a vízhálózat korszerűsítése.  

 

Rolkó Gábor képviselő: menjenek végig a célokon strandonként. Első az Udvari Strand. 

Javaslat: vízhálózat korszerűsítése. Szerinte az legyen a cél, hogy téliesíteni lehessen a 

rendszert, a téli szezonban is lehessen vizet használni. A vasút feletti elágazóig ki kellene 

cserélni a vezetéket.  

 

Szabó László polgármester: azt nem lehet, mert DRV szakaszhoz nem nyúlhat az 

önkormányzat, csak az óráig lehet korszerűsíteni. Az engedélyeztetése is ennek hosszú idő 

lenne, és júniusig meg kell csinálni a fejlesztéseket. A vízhálózat fejlesztése legyen 

mindenképpen benne, nagy szükség lett volna a villanyhálózat korszerűsítésre is. 3 MFt-ot 

terveztünk a közműre előzetesen. A következő a napozóstég bővítése a lidóig 3 MFt 

összegben. Parti sétány burkolat felújítás a bejáratig vízelvezetéssel 8 MFt összegben 

maradjon benne a vízbe jutás feltételeinek javítása célnál.  Sok helyen meg van süllyedve.  

 

Rolkó Gábor képviselő: a strand talajtani viszonyai ezt a burkolat felújítást indokolják is.  

 

Szabó László polgármester: zöldterület felületek megújításához javasolja meglévő öntöző 

rendszer automatizálását, ez benne is volt a korábbi javaslatban is, 2 MFt legyen. Szerinte 

legyen itt még a meglévő vizes zöldterületek becsövezése is vízelvezetés 

céljából.Természetes árnyékolás, faültetés és füvesítés is bekerülhet. 1-1 MFt összegben. 

 

Rolkó Gábor képviselő: az utcabútoroknál új szemetesek kellenének.  

 

Szabó László polgármester: szelektív és kommunális hulladékgyűjtő edényzet 

egységesítése, javaslat is volt 2 MFt összegben. Pet palack préselővel kellene a szelektívet.  

Lehetne még két családi öltöző.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: itt előírás az MTÜ által megadott vizuális 

megjelenítés kötelező használata.  

 

Szabó László polgármester: akkor az nagyon sokba fog kerülni, inkább ne kerüljön bele 

ilyen tétel. Viszont a régi kültéri zuhany legyen felújítva 500 e Ft összegben, teljesen ki 

lehetne az egészet cserélni. Ez volt a 7-es pontjuk.  

 

Szabó László polgármester: az információs tábláknál is meg fogják szabni az arculatot.  

 

Rolkó Gábor képviselő: most jó az arculat, nem biztos kellene változtatni.  

 

Szabó László polgármester: wifi van mindkét strandon már.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: árnyékolók kapcsán napvitorlát szeretnének bővíteni?  

 

Szabó László polgármester: lehetne a meglévő napvitorlák korszerűsítése új szerelő 

szerkezettel és bővítés is kicsit. 1 MFt-ot javasol rá.  

 

Rolkó Gábor képviselő: ennyi volt az udvari strand, akkor a beléptető rendszer nem?  

 

Szabó László polgármester: mivel nincs benne a listában, valószínűleg kihúznák a 

támogatásból. A fövenyesi strandra térjünk át. Növényesítés ide is kellene, megújítani a 

fasorokat.  



 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a wc-vizesblokk felújítás itt is készen van, baba-

mama szoba is van.  

 

Szabó László polgármester: növényesítés viszont itt is lehetne, megújítani a fasorokat.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: növényifjítás, ültetés 1 MFt legyen itt is.  

 

Rolkó Gábor képviselő: hulladékgyűjtők ugyanúgy, mint Udvariban.  Az árnyékolókat a 

lidióban itt is át lehetne szerelni, mint Udvariban.  

 

Szabó László polgármester: a parkolót is tegyék be szerinte,10 MFt-ban javasoltuk. 

Meglátjuk.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: felolvassa a határozati javaslatot, kiegészítve azzal, 

hogy az egyeztetett igénylista alapján.  

 

Szabó László polgármester: annyit tenne hozzá, hogy holnap még tájékozódni fognak, és 

ha bármiben finomhangolni kell, azt megteszik, mert itt nincs most már idő újra tanakodni 

a végtelenségig. Akkor kéri a határozat támogatását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 

Turisztikai Ügynökség által indított, a szabadvízi strandok fejlesztésének 

III. üteme támogatás elindulása kapcsán felhatalmazza Szabó László 

polgármestert a Balatonudvari Fizető Strand és a Fövenyesi Fizető 

Strand vonatkozásában - az  egyeztetett igénylista alapján - 

önkormányzati támogatási igény határidőben történő benyújtására.  

  Határidő: 2019. november 30. 

                        Felelős: polgármester 

 

Szabó László polgármester: tájékoztat, hogy megnyertük a falubusz pályázatot, ez 

többletköltséget fog jelenteni működtetési szempontból. Amint megjön a támogatói okirat 

akkor kezdődik a neheze, meg kell csinálni majd a falugondnoki szolgálatot.  

 

Rolkó Gábor képviselő: és a Vászolyi út? Van még benn pályázatunk?  

 

Szabó László polgármester: arról még nincs támogatói okirat, de megnyertük. A 

ravatalozó pályázat pedig tartaléklistán van jelenleg.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: gyakorlatilag megnyertük a kultúrház pályázatot, a 

Vászolyi út felújítását, a Paál L. és Margaréta utcák felújítását, a falubuszt, és tartaléklistán 

van a ravatalozó pályázat. Ezek voltak beadva.  

 

 

 



3./ Vegyes ügyek. 

 

a/Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztésben első a települési főépítész 

megbízási ügye. Németh Ferenc a főépítészünk, rendesen csinálja a feladatát, segít nagyon, 

létkérdés, hogy legyen. Javasolja a határozat meghozatalát.  

 

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

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete települési 

főépítészi feladatok ellátására – TAK és településképi rendelet 

koordinálása, főépítészi feladatainak ellátása, rendezési terv átfogó 

felülvizsgálatában, rendezési tervi részmódosítási folyamatokban 

részvétel – megbízási szerződés megkötését határozza el a PLANTEUS 

Kft-vel  (8273 Monoszló, Fő u. 23.). A feladatokat Németh Ferenc okl. 

építészmérnök látja el, a megbízási díj a vonatkozó árajánlat alapján 

kerül biztosításra a 2020. évi és az aktuális évi önkormányzati 

költségvetések működési kiadásainak terhére. Megbízás időtartama: 

határozatlan időtartamú.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

megbízási szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések 

megtételére.  

  Határidő: szerződéskötésre dec. 31, egyebekben folyamatos 

                        Felelős: polgármester 

 

b/Szabó László polgármester: a Tihany Iskoláért Alapítvány támogatási ügyében 

javasolja a 30 e Ft támogatást az idén is, minden évben adunk.  

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

120./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Tihanyi Iskoláért Alapítványt (8237 Tihany, Csokonai u. 73., 

képviseli: Szalontai-Wiktora Ramona elnök) 30.000,- Ft összegű 

támogatásban részesíti a 2019. évi önkormányzati költségvetés 

támogatási kerete terhére.  

A támogatás célja: a Tihanyi Bencés Apátság Illyés Gyula 

Általános és Alapfokú Művészeti Iskola iskola tanulóinak oktatási, 

tanulmányi, sporttevékenységének, kulturális életének 

színesítéséhez kerülhet felhasználásra.   

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és a támogatási összeg 

átutalására.    

Határidő: 2019. dec. 31.  

   Felelős: polgármester   



c/ Szabó László polgármester: a szolgáltatóház ügyében átadja a szót az aljegyző 

asszonynak, Horváth Franciska kérelme jött be.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az írásbeli előterjesztéshez képest változás történt. A 

szolgáltatóházról azt kell tudni, hogy pár évvel ezelőtt egységesítésről döntött a testület, 

mindegyik bérlővel külön személyre szóló szerződés megkötésére került sor, a fodrásszal, 

a körmössel, a masszőrrel. A testület úgy döntött, hogy havi bruttó 10 e Ft-ot kér minden 

bérlőtől, az összes rezsit az önkormányzat fizeti, egy évre szólnak a szerződések, dec. 31-

én járnak le. Keller Dorka masszőr beadta a kérelmét a folytatásra 5 évre, Gyurkó Eszter 

életmód tanácsadását szeretné folytatni, egy évre kéri. Időközben elment a fodrász és a 

műkörmös, most Horváth Franciska műkörmös kérelme érkezett. Továbbá Csokonai 

Krisztina fotózási tevékenységére szeretne bérelni helyiséget. A fodrász és a körmös egy 

helyiségben vannak, a masszőr és a tanácsadás külön helyiségben vannak, nem is 

szeretnének együtt lenni más bérlővel. A fotós tevékenységet kellene eldönteni, idevaló-e, 

együttműködne a többiekkel, 20 e Ft bérleti díjfizetés ajánlana fel.  Most elférnének 

jelenleg, mivel nincs fodrász, de lehet, hogy lesz fodrász, és akkor problémás lesz a 

helyzet. Fodrászra pedig nagyobb az igény a faluban véleménye szerint.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: javaslata a Kultúrházban legyen a fotózás.  

 

Szabó László polgármester: már korábban volt ezzel kapcsolatban probléma a 

kultúrházban.  

 

Rolkó Gábor képviselő: a tanácsadás és a fotózás használ-e a falunak?  

 

Szabó László polgármester: a fodrász a legfontosabb szerinte.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: javasolja, hogy osztozzanak a fodrász és a fotós a 

közös helyiségen.   

 

Sötét György képviselő: aki kizárólagosságot akar a helyiségre, az fizessen dupla díjat.  

 

Rolkó Gábor képviselő: szerinte a fotos eszközök elférnek a fodrász mellett, úgysem 

egyszerre lesznek ott. Ez legyen a feltétel, és ha lesz fodrász, akkor együtt lesznek a 

helyiségben.  

 

Szabó László polgármester: a holmik lehet, hogy elférnek, de problémás lesz a helyzet az 

biztos, valószínűsíti, hogy veszekedés lesz belőle. Szerinte a falu igényeit kellene nézni, 

oldja meg a fotózási tevékenységét másképpen.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: ajánljuk fel neki ezt a lehetőséget, hogy férjen el 

a fodrásszal egy helyiségben.  

 

Szabó László polgármester: a körmös együtt van a fodrásszal, ajánljuk fel azt, hogy a 

fotós legyen egy helyiségben az életmód tanácsadással.  

 

Rolkó Gábor képviselő: inkább a fodrásszal legyen együtt.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: nem fognak elférni abban a helyiségben.  

 

Szabó László polgármester: 9 m2-en nem lehet fotózni, nincs elég tér hozzá. A fotós 

tevékenység nem idevaló szerinte.  



 

Pintérné Mészáros Erzsébet és Rolkó Gábor képviselő: addig, amíg nincs fodrász, 

használja a helyiséget.  

 

Rolkó Gábor képviselő: a műkörmössel meg beszélje meg, hogy egy szobában van-e.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: összefoglalva, akkor egységesen változatlan feltételek 

mellett lehetnek a bérlők ott egy évre ismét, kivéve a fotós, mert ő csak addig, amíg nincs 

fodrász. Az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot, akkor ki kell egészíteni a 

Gyurkó Eszter és a Keller Dorottya vonatkozásában is még.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

tulajdonát képező Balatonudvari Levendula u. 10. szám alatti 

Szolgáltatóházba bérleti szerződés megkötését hagyja jóvá Horváth 

Franciska (8242 Balatonudvari, Fűzfa u. 20.) egyéni vállalkozóval, 

kéz- és lábápoló, műkörömépítő tevékenység folytatására, Keller 

Dorottya masszőr tevékenység folytatására, Grandion Kft. 

(Gyurkón Eszter) életmód tanácsadás tevékenység folytatására.  

Bérleti szerződések időtartama: 2020. jan. 1- 2020. dec. 31.  

Bérleti díj: bruttó 10.000Ft/hó. A Szolgáltatóház működésével 

kapcsolatos rezsi költségek (víz, villany, fűtés) az önkormányzat 

által térítésmentesen kerül biztosításra.  

Csokonai Krisztina fotós tevékenységet ugyanazon feltételek 

mellett folytathat addig az időpontig, amíg fodrász tevékenység 

nem indul a szolgáltatóházban.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

bérleti szerződések megkötésére.  

Határidő: 2019. dec. 31.  

 Felelős: polgármester 

 

d/ Szabó László polgármester: a 100 e forint feletti számlák jóváhagyását kéri, az 

aljegyző ismerteti a három számlát.   

 

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

az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

122./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

utólagosan jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett 

bruttó 100e Ft feletti számla kifizetéseket:  

Fék Üzletház – éttermi fogyasztás (nyugdíjasok) – 2019. 10.14. 

bruttó 160.050 Ft.  



Slemmer Csaba – tereprendezés – 2019.10.02. bruttó 108 e Ft.  

Agrarius 33 Kft. – virágok – 2019. 10.15. bruttó 219.075Ft.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

kiadások kifizetésére a 2019. évi önkormányzati költségvetés 

terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

e/ Szabó László polgármester: a jelenlegi ülésre kellett behozni Makár Zoltán kérelmét, 

olvasható az írásbeli előterjesztés mellett. Összefoglalva, ő szerette volna bérelni az info 

iroda alsó részét, szóban elutasításra került, mivel ott már van bérlő. Erre ő elment a 

bérlőhöz és vele egyezkedett, hogy a bérlőnek fizetne bérleti díjat. Annyiban bonyolódik 

az ügy, hogy egy vállalkozó is beadott ugyanoda egy kérelmet. Lengyel Levente szeretne 

trafikot, lottózót, ajándék, csekkfeladást stb. végezni. Ami jó is lenne, de jelezte neki, hogy 

a jelenlegi posta épületben kellene ezt a tevékenységet végezni, nem az info irodában, mert 

ott lenne a legjobb helyen. Ennek ellenére ide adta be a kérelmet. Tehát jelenleg az info 

iroda bérbe van adva, azt a tevékenységet nem kellene megszűntetni. Amennyiben ide 

másik szolgáltatást is engednének, úgy meg kellene pályáztatni az egész épületet újra.  

Úgy gondolja, hogy van most ott bérlő, a tevékenységet nem kell változtatni, nem szeretné 

felrúgni a jól működő szerződést, kerüljön elutasításra a másik kérelem.  

 

Rolkó Gábor képviselő: szerinte is legyenek elutasítva, és esetleg a posta helyiséget 

lehetne megpályáztatni a két tevékenységre.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a posta helyiség pályázata most nem napirendi ügy, 

egy esetleges jövőbeni pályázatában ki kell majd írni a tevékenységi kört is, így a kettő 

egyszerre ott nem fog működni. Meg lehet keresni előzetesen a postát, hogy akarják-e 

üzemeltetni a helyiséget, meg kell nézni a tényleges tulajdoni viszonyokat, és ha minden 

rendben van, akkor majd lehet tovább lépni, pályáztatni.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: tehát mivel két kérelem van, két elutasító határozatról 

lenne szó, ha jól érti, azzal, hogy jelenleg fennálló bérleti szerződés áll fenn az ingatlanon, 

és nem kíván a testület másfajta tevékenységre azon bérleti szerződést kötni. A határozat 

végén pedig a testület felhatalmazza a polgármestert a kérelmező tájékoztatására.  

 

Szabó László polgármester: így van, erre kéri a testület döntését.  

 

Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

123./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Makár 

Zoltán kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy az Információs 

Iroda ingatlanon hatályos bérleti szerződés áll fenn, a testület nem 

kíván másfajta tevékenységre azon bérleti szerződést kötni. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

döntésről kérelmezőt tájékoztassa.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   



 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

124./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lengyel 

Levente kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy az Információs 

Iroda ingatlanon hatályos bérleti szerződés áll fenn, a testület nem 

kíván másfajta tevékenységre azon bérleti szerződést kötni. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

döntésről kérelmezőt tájékoztassa.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 

f/ Szabó László polgármester: van még egy kérelem, Takács Tiboréké. Tavaly az utca fel 

lett újítva, a kimérés során megállapításra került, hogy az ingatlan lépcsője benne van az 

útban. Most ők szeretnék megcsinálni az utcafronti részt, és hozzájárulást is kérnek. Úgy 

gondolja, hogy ezt a kérdést jogilag elő kellene még készíteni a megalapozott döntés 

érdekében. Egyeztessenek az ügyvédnővel ebben a kérdésben.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elnapolta Takács 

Tibor kérelmét, felhatalmazva Szabó László polgármestert az ügy jogi egyeztetésére a 

döntés megalapozása érdekében.   

 

 

g/ Szabó László polgármester: a jövő évi nyári nagykoncert előzetes lefoglalása 

szükséges. Javaslat a Delhusa Gjon koncert, melynek a költsége kompletten 2 MFt. Ez 

viszonylag még olcsó is a jelenlegi árakat tekintve és minden korosztályt vonzani tud. A 

belépőjegyért akár 2000 Ft-ot is lehetne kérni a költségekhez.  

 

Rolkó Gábor képviselő: legyen így, július vége augusztus elejei időpontra javasolja tenni 

a nagykoncertet.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: akkor a határozati javaslat úgy fogalmazódna meg, 

hogy a képviselő-testület a 2020. évi nyári nagykoncertre szerződés kötésére hatalmazza 

fel a polgármestert  Delhusa Gjon koncertre árajánlat szerint a 2020. évi költségvetés 

terhére. A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szerződés 

megkötésére, Stefanovitsné Sipos Máriát pedig a lebonyolításra.  

 

Szabó László polgármester: ki ért ezzel egyet?   

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

125./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. 

évi önkormányzati költségvetés terhére a nyári nagy koncertre, 

Delhusa Gjon koncert vonatkozásában árajánlat szerinti 

szerződéskötésre hatalmazza fel Szabó László polgármestert, 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervezőt pedig 

lebonyolításra.  

Határidő: szerződéskötésre 2019. dec. 31. egyebekben 

folyamatos 

Felelős: polgármester és művelődésszervező  

 

 

h/ Szabó László polgármester: falugazda kérdés. November 30-ával lejár a 

munkaszerződése, amit már nyugdíjasként kötöttünk vele.  

 

Sötét György képviselő: kérdezi, hogy szeretne dolgozni?  

 

Szabó László polgármester: nem adott be kérelmet, ha úgy dönt a testület, akkor dolgozni 

fog, ha úgy dönt, hogy nem, akkor nem, de falugazdaként nem szeretne tovább dolgozni, 

csak egyszerű dolgozóként. Tervezve van, hogy a falugazdai állás megpályázásra kerülne, 

jelentkező lenne rá lehet. Úgy gondolja, hogy külsőst kellene megbízni. A kérdés, hogy mit 

lehet ajánlani bérben, a cél az lenne, hogy önállóan működtesse a csapatot egy új 

rendszerben.  

 

Rolkó Gábor képviselő: kötelező falugazdát alkalmazni a falubusz miatt?  

 

Szabó László polgármester: nem kötelező, lehet akár csoportvezető státusz is, a 

falugondnoki szolgálat az más eset. 

 

Rolkó Gábor képviselő: akkor írjuk ki a pályázatot, kell január 1-től foglalkoztatni?  

 

Szabó László polgármester: nem muszáj, az is lehet, hogy három hónapig sem találunk 

megfelelő személyt.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: ki fog télen dolgozni?  

 

Szabó László polgármester: 5-en vannak, úgy gondolja a feladatokat meg tudják csinálni.  

  

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: nem szeretne problémát, emberileg támogatja a 

Jánosi Attilát. Egy leltárt azért kellene csinálni véleménye szerint.  

 

Szabó László polgármester: jelenleg a szerződése lejárt, nem rúgja őt ki senki. De ez úgy 

lett megbeszélve korábban vele a nyugdíj kapcsán is, hogy november 30-g lesz felvéve, 

ellátja a falugazdai feladatokat, kicsit kevesebb bérért, és majd az új testület döntse el, 

hogy hogyan tovább. Biztos, hogy tabula rázát kell csinálni, mert új szisztémát kell 

felállítani.  

 



dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: tehát akkor előkészítésre kerül a pályázat a következő 

ülésre, a Jánosi Attilával pedig beszélni fog a polgármester úr. A következő szóbeli, ami 

most érkezett, a Taubel adásvételi ügye.  

 

Szabó László polgármester: 2014-ben volt földhasználati szerződéskötés többek között 

Taubel Györggyel is. 5 év eltelt, és most eladná igen alacsony áron, és itt elővásárlási joga 

van az önkormányzatnak. Kérdés ebben az esetben mit csináljon az önkormányzat? 

Mert ha megvesszük, akkor konfliktus lesz a vevővel, ha nem vesszük meg, akkor bárki 

mondhatja, hogy miért nem, mert jóval drágábban el lehetne adni, természetesen pályázati 

úton. Ő személy szerint nem kíván konfliktust, de ez nagyon magas labda.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: jó, de ha másképp nem teheted meg, akkor ott a 

következménye, akkor élünk az elővásárlási jogunkkal.   

 

Rolkó Gábor képviselő: az idén megvettek ők is egy ingatlant, ott az ügyvéd előtte 

megkérte az elővásárlási jogot az önkormányzattól.  

 

Szabó László polgármester: most itt valószínűleg az ügyvéd hibázott, feltételezzük, hogy 

a szerződéskötési dátumból ítélve benyújtották az adásvételit a földhivatalba és utólag 

derült ki, hogy elővásárlási jogot nem kérték meg. Ezért küldték most gyorsan a levelet. 

Ezt az illetékhivatal sem fogja egyébként elfogadni, olyan alacsony az ár.  

 

 

Végül a testület a kérdésben határozathozatal nélkül felkérte a polgármestert telefonon 

érdeklődjön a vevőtől.   

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: javasolja, hogy válasszon jegyzőkönyv hitelesítőket a 

testület.  

 

Szabó László polgármester: korábban már beszélték, hogy legyen a képviselő asszony és 

Sötét György képviselő.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

126./2019. (XI.27.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

jegyőkönyvhitelesítőnek választja meg Sötét György és Pintérné 

Mészáros Erzsébet képviselőket.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 

Szabó László polgármester: végezetül tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy december 

4-én, délután 15.00 órakor rendkívüli nyílt ülésre kerül sor a golfpálya ügyében. Ezt 

követően 5 órakor lakossági fórum lett meghirdetve a helyi településképi rendelet ügyében. 

Jelen lesznek a tervező urak is, kéri a képviselők jelenlétét.  

 

 



 

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

19.40 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 

           


