
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 15. 

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 falugazda állás pályázat ügye 

kapcsán került sor. A meghallgatások miatt javasolja, hogy a falugazda napirendi pontot 

tegyék a végére. Kéri a napirendi pont elfogadását.    

 

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

alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1.Településrendezési eszközök részmódosítási ügye- golfp.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2. / Vegyes ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Falugazda pályázat ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

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

 

1.Településrendezési eszközök részmódosítási ügye- golfpálya.  

 

Szabó László polgármester: ismerteti az írásbeli előterjesztés főbb pontjait. A folyamat a 

részmódosítás kapcsán tehát halad, javasolja a két határozati javaslat elfogadását. Úgy 

gondolja, hogy a tervezők felkészültek, gondosan állították össze az anyagot.  

 



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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1./2020. (I. 15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari, 05, 06/33, 015/2 hrsz. hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási 

eljárása során környezeti értékelés szükségességéről 

 

Balatonudvari község képviselőtestülete megtárgyalta a Balatonudvari, 05, 06/33, 015/2 hrsz. 

hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási eljárása során környezeti értékelés 

szükségességéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1) A képviselő-testület megismerte az 1. mellékletben szereplő két beérkező 

nyilatkozatot a környezeti értékelés szükségességéről. A képviselő-testület a 2. 

melléklet szerint nem ért egyet a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi Járási 

Hivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményével. 

2) A képviselő-testület ez alapján nem tartja szükségesnek a környezeti értékelés 

elvégzését.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal, VJH Környezetv. és Természetv. Főosztály részére levél 

megküldésére.  

     Határidő: azonnal 
                         Felelős: Polgármester  
1. melléklet: Államigazgatási szervek nyilatkozatai a környezeti értékelés szükségességéről 

(pdf melléklet) 

2. melléklet A képviselő-testület válasza a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprémi 

Járási Hivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményére 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2./2020. (I. 15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari, 05, 06/33, 015/2 hrsz. hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási 

eljárása során megtartott partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

Balatonudvari község képviselőtestülete megtárgyalta a Balatonudvari, 05, 06/33, 015/2 hrsz. 

hatályos helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítási eljárása során megtartott partnerségi 

egyeztetés lezárásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Mivel a partnerségi egyeztetésre nem érkezek be vélemények és a lakossági fórumon sem 

merült fel olyan kérdés, ami miatt a tervezeten változtatni szükséges, a Képviselő-testület a 

HÉSZ módosítás partnerségi egyeztetését lezárja. Felkéri a polgármestert, hogy a HÉSZ 

módosítás egyeztetési dokumentációját küldje meg az állami főépítésznek a véleményezési 

eljárás lefolytatása érdekében. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 



2. / Vegyes ügyek.  

 

a)Szabó László polgármester: az első pont szerinti információ biztonsági követelmények 

kapcsán javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Ebbe sok 

beleszólásuk nincsen, kötelező feladat.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3./2020. (I. 15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal elektronikus információbiztonsági 

követelményeinek az információbiztonságról szóló 2013. évi L. 

törvényben foglaltak szerinti kötelező biztosítása érdekében felhatalmazza 

Németh Tünde jegyzőt, hogy az Albacomp Kft (8000 Székesfehérvár, 

Mártírok útja 9., képviseli: dr. Kertész Ádám ügyvezető) céggel a 

feladatellátásra megkötött megbízási szerződés módosítását - mely a 2015. 

évben aláírt megbízási szerződés 11.3. pontjában meghatározott időtartam 

1 évvel, 2020. december 31. napjáig történő módosításáról szól - aláírja. 

A képviselő-testület a feladatellátásból ráeső 92.841,- Ft + Áfa /év 

összeget a 2020. évi költségvetésében biztosítja és átutalja a Tihanyi 

Közös Önkormányzati Hivatal számlájára. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: azonnal  

  Felelős: polgármester  

 

b)Szabó László polgármester: elmondja, hogy az idén is szerveződik egy zarándokút 

Franciaországba, a terv már összeállt, május 13-20. között lenne, már most nagy rá az 

érdeklődés. A testület támogatását szeretné kérni a költségekhez ugyanúgy és ugyanolyan 

mértékben, mint tavaly és tavaly előtt is.  

 

Tavasz László alpolgármester: úgy gondolja, hogy az Udvari önkormányzat csak a 

Balatonudvariból résztvevő lakosokat támogassa.  

 

Szabó László polgármester: ez így nagyon nehéz, nem lehet szétválogatni igazán. Az utasok 

felét általában Udvari szokta támogatni a másik felét pedig az Apátság hasonló módon.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő asszony: egyet ért, ő is csak az Udvariakat 

támogatná.  

 

Szabó László polgármester: még holnap is lesz megbeszélés ebben az ügyben, akkor még 

igyekszik több információt beszerezni a döntéshez.   

 

Tavasz László alpolgármester: találják ki, hogy hogyan lehet támogatni a helyi lakosokat és 

a kirándulást is.  

 

A testület elnapolta a döntést a kérdésben.  

 



c) Szabó László polgármester: sajnos a műhely gázkazán teljesen elromlott, a kazánt 

cserélni kell, az írásbeli előterjesztéshez árajánlat lett mellékelve, ezt részletezi és javasolja a 

munkák elvégzését. Az árajánlat véleménye szerint nagyon korrekt anyag és munkadíjjal, 

engedélyeztetéssel együtt.  

 

Tavasz László alpolgármester: szerint még kérjenek másik árajánlatot is, kérdezzenek meg 

még más szerelőt, ő is tud még érdeklődni szakemberektől. Spóroljunk rajta, ha lehet.  

 

Szabó László polgármester: nincs akadálya, csak gyorsan tudjon kijönni a munkát végezni, 

mert a dolgozók a hideg épületben vannak.  

 

A testület elnapolta a döntést a kérdésben.  

 

 

d) Szabó László polgármester: a kolléganő összeállított egy előzetes éves tervet, kérve, hogy 

nézzék át és tegyék meg a képviselők a javaslataikat. A Csoki-kupa június 27-re van 

szervezve, ezt már tudjuk.  

 

Rolkó Gábor képviselő: szerint későn van a szezonnyitó, június 20-át javasolja, bár jobb lett 

volna a 27-e.  

 

Sötét György képviselő: szerint a szezonnyitó ne legyen együtt az anyósfesztivállal.  

 

Szabó László polgármester: véleménye szerint a két rendezvény együtt nagyon 

költséghatékony és jóval több közönséget tud vonzani. Ha nincs anyósfesztivál, akkor 27-én 

az Arató discoval együtt meg lehetne szervezni a szezonnyitót is esetleg.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő asszony: javasolja, hogy a faültetés ne nyáron 

legyen, tegyék át áprilisra.  

 

 

3./ Falugazda pályázat ügye.  

 

Szabó László polgármester: javasolja, hogy hallgassanak meg először mindenkit, és utána 

legyen a külön megbeszélés és döntés.  

Köszönti az első jelentkezőt, Kéri Árpád urat és kéri, mondja el elképzeléseit.  

 

Kéri Árpád: elmondja, hogy jelenleg 62 éves, szeretné kiemelni az emberekkel való jó 

kapcsolatot, kapcsolatteremtő készsége szerinte nagyon jó, szeret emberekkel dolgozni. 

Ismeri a helyieket, hiszen a szomszéd faluban lakik, nem fél a munkától.  

 

Szabó László polgármester:köszöni a jelentkezést, a következő Germán István. Szép 

anyagot adott be, felkészült, véleményét kérdezi a feladatkörrel kapcsolatban.  

 

Germán István: elmondja a korábbi munkahelyeit. Ilyen munkakörben még nem dolgozott 

eddig, de szereti az új lehetőségeket, szeret megújulni, fantáziát lát a feladatban. Ezért úgy 

gondolja, hogy ami látszólag a hátránya, az az előnye is lehet, új szemléletet tudna hozni ezen 

a téren. Nem kell a régi jól bevált dolgokat elvetni, fel lehet azokat is újítani.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő asszony: kérdezi, hogy oldaná meg a feladatot, mivel 

kezdene?  

 



Germán István: először is meg kell ismerkednie a faluval, az emberekkel, hogy hogyan épül 

fel a jelenlegi rendszer.  

 

Szabó László polgármester: köszöni, a következő jelentkező Varga Gábor helyi lakos. 

Mindenki ismeri személyesen, jelenleg is az önkormányzat fizikai állományában dolgozik. 

Köszönti és kérdezi, mit szeretne megvalósítani, esetleg átszervezni a munkafolyamatokban?  

 

Varga Gábor: elmondja, hogy egy éve dolgozik itt, de még mindig van mit tanulnia, a 

helyzetet ismeri.  

 

Tavasz László alpolgármester: úgy gondolja, hogy itt fel kell vállalni a döntéseket, 

képesnek érzi-e erre magát?  

 

Varga Gábor: amit tőle telik, megteszi.  

 

Szabó László polgármester: köszöni, az utolsó jelentkező Kántor Gyula szintén helyi lakos 

lesz. Köszönti, köszöni a jelentkezési anyagot is, a testület megismerhette az elképzeléseit, a 

munkaszervezéssel kapcsolatos elképzeléseit kéri, mondja el.  

 

Kántor Gyula: úgy gondolja, hogy az emberi munka csökkentése céljából pl. a 

növényültetést racionalizálni kellene, hiszen egyre kevesebb a munkaerő. 

 

Szabó László polgármester: együtt tudna működni a jelenlegi dolgozókkal?  

 

Kántor Gyula: az akkor derül majd ki, ha benne lesznek a folyamatban. Nem mindenkihez 

egyformán kell hozzáállni. Elmondja még, hogyan szervezné meg a munkafolyamatokat.  

 

Rolkó Gábor képviselő:írtad a pályázatban, hogy a falubusz kapcsán a kötelező 

falugondnoki szolgálat kapcsán ezt is el tudnád látni.  

 

Kántor Gyula: a két szerep szerinte együtt betölthető a falugazda és a falugondnoki szolgálat 

vezetése. Elmondja az ő elgondolása szerinti egy napját, a munkakezdés után a busszal az 

óvodásokat elszállítaná Tihanyba, Füreden a bevásárlást meg lehetne oldani és 10 órára már 

vissza is lehetne érni, a napi munka után 3 órára mehetne is vissza az óvodásokért. Vállalja a 

tanfolyam elvégzését is.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: kérdezi, ha a két pozíció elválik egymástól, akkor nem is 

vállalja a falugazda feladatot?  

 

Kántor Gyula: akkor nem.  

 

Szabó László polgármester: köszöni.  

A jelentkezők távozása után a képviselőket kérdezi arról, hogyan döntsenek.   

 

Tavasz László alpolgármester: számár legszimpatikusabb a Kántor Gyula volt. Fiatal, 

helybeli.  

 

Rolkó Gábor képviselő: ami a Gyula mellett szól, az a falugondnoki szolgálat 

működtetése is együtt.  

 

Szabó László polgármester: úgy véli, az a hátránya is lehet adott esetben, a 

falugondnoki szolgálattal is óvatosan kell majd bánni.  



 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő asszony: ő is a Kántor Gyula mellett szavazna.  

 

Szabó László polgármester: akkor próbáljuk meg a Gyulát.  

 

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

hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4./2020. (I. 15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fizikai dolgozói 

állomány csoportvezetői feladatainak ellátása érdekében falugazda állásban 

kívánja foglalkoztatni Kántor Gyula (8242 Balatonudvari, Erkel u. 8.) lakost, az 

alábbiak szerint: Bérezése bruttó 300 e Ft / hó, Munkaidő: Mtv szerinti 

munkaidőkeretben. Munkaviszony időtartama: határozatlan, próbaidő 3 hónap.  

A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

munkaszerződése megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: polgármester 

Határidő: munkaszerződés megkötésére azonnal,  

egyebekben folyamatos 

 

 

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

17.50 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:  

 

                      

 

Sötét György képviselő     Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

          

 


