
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. március 11. 

napján du.15.00 órakor megkezdett rendkívüli 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. Percze Tünde jegyző  

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    

 

Résztvevő állampolgárok száma: 0 fő   

 

Szabó László polgármester: köszöntötte képviselő-testület tagjait, majd megállapította, hogy 

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

igazoltan van távol. Köszöntötte az új jegyző asszonyt, és bemutatta a képviselőknek.  

Ismertette a rendkívüli ülés napirendjét, majd kérte annak elfogadását.      

 

A Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Aktuális pályázati ügyek: Vászolyi út, Paál László és Margaréta utcák felújítása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Vegyes ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

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

 

1./ Aktuális pályázati ügyek: Vászolyi út, Paál László és Margaréta utcák felújítása.  

 

Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a meghívásos pályázatra beérkezett a három 

árajánlat mindkét útfelújítási pályázatra. Most történik meg a bontás. Mindenki ugyanazt az 

árazatlan kiírást kapta meg, amit a tervező asszony készített, így az ajánlatok 

összehasonlíthatóak. A borítékok bontása után az alábbiakat ismerteti: először a Vászolyi úti 

pályázat kapcsán a Folyondár Kft. ajánlata bruttó 21.613.051 Ft, az RD-Master Kft. ajánlata 

bruttó 20.099.997 Ft, a Pelso-Via Bau Kft. ajánlata bruttó 21.172.310 Ft. Megállapította, hogy 



a legjobb árajánlatot az RD-Master Kft adta a Vászolyi úti felújításra. 10 MFt pályázati 

támogatást nyert az önkormányzat és 10 MFt támogatási összeget kapunk még a célra.  A 

pályázati határidő nagyon szoros, gyorsan el kell indítani a munkaterület átadását és a 

szerződés kötést.  

 

Rolkó Gábor képviselő: a legolcsóbbat kell választani?  

 

Dr. Percze Tünde jegyző: a közpénzekkel való felelős gazdálkodás érdekében igen, célszerű.  

 

Szabó László polgármester: miután az árajánlatokat megtekintették a képviselők is, 

szavazásra tette fel a kivitelező kiválasztása kapcsán az írásbeli előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását a nyertes kivitelező megjelölésével az árajánlat szerinti 

összeggel.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

32./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonudvari 

zártkerti infrastrukturális fejlesztése” – a Vászolyi út felújítása című pályázat 

megvalósítására kiírt kivitelezői árajánlatkérés eljárás kapcsán a nyertes 

kivitelezőnek választja meg:  

RD-Master  Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi  út 190.) céget.  

A kivitelezési költséget az árajánlat alapján bruttó 20.099.997 Ft összegben a 

2020. évi önkormányzati költségvetése valamint a pályázatra vonatkozó 

előírások alapján biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

vállalkozói/kivitelezői szerződés megkötésére és a további szükséges 

intézkedések megtételére.  

 Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

 Felelős: polgármester  

 

Szabó László polgármester : a Paál László és Margaréta utcákra érkezett három árajánlat a 

borítékok bontása után az alábbi eredményt hozta: a Folyondár Kft. ajánlata bruttó 19.956.120 

Ft, az RD-Master Kft. ajánlata bruttó 18.400.598 Ft, a Pelso-Via Bau Kft. ajánlata bruttó 

21.348.256 Ft. Megállapította, hogy a legjobb árajánlatot az RD-Master Kft adta.  Szavazásra 

tette fel a kivitelező kiválasztása kapcsán az írásbeli előterjesztés szerinti 2. határozati javaslat 

elfogadását a nyertes kivitelező és az ajánlati ár megjelölésével.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

33./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elnyert BM 

támogatás – a Balatonudvari Paál László és Margaréta utcák aszfalt felújítása 



pályázat megvalósítására kiírt kivitelezői árajánlatkérés eljárás kapcsán a 

nyertes kivitelezőnek választja meg:  

RD-Master  Kft. (1223 Budapest, Nagytétényi  út 190.) céget.   

A kivitelezési költséget az árajánlat alapján 18.400.598 Ft összegben a 2020. 

évi önkormányzati költségvetése valamint a pályázatra vonatkozó előírások 

alapján biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

vállalkozói/kivitelezői szerződés megkötésére és a további szükséges 

intézkedések megtételére.  

 Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

 Felelős: polgármester  

 

Dr. Percze Tünde jegyző: érdeklődik, hogy milyen az úthálózat állapota a településen?  

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy nagyon jó az úthálózat, elég sűrűn pályázik a 

önkormányzat felújításokra sikeresen. A problémákat inkább az úthálózat alatt lévő ivóvíz 

közműrendszer rossz állapota okozza. Addig nem célszerű az aszfaltozás bizonyos 

területeken, amíg a közműhálózat nem kerül felújításra.  

 

Szabó László polgármester: ismerteti továbbá, hogy a pályázatok megvalósításához műszaki 

ellenőr biztosítása szükséges. Ádám László műszaki ellenőr árajánlatainak elfogadását 

javasolta a képviselőknek mindkét pályázathoz, az írásbeli előterjesztés szerinti határozati 

javaslatok elfogadásával. Véleménye szerint az árajánlata nagyon kedvező, több alkalommal 

dolgozott már az önkormányzatnak, nagyon megbízható a műszaki ellenőri tevékenysége.   

 

Az elhangzottak után a javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 

egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

34./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonudvari 

zártkerti infrastrukturális fejlesztése” – a Vászolyi út felújítása című pályázat 

megvalósítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására vállalkozói 

szerződés megkötését határozza el a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft-vel  

(8200 Veszprém, Radnóti tér 2., képviseli: Ádám László műszaki ellenőr). A 

műszaki ellenőri díjazás költségét 200 e Ft + áfa összegben a 2020. évi 

önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

 Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

 Felelős: polgármester  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

35./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen elnyert BM 

támogatás – a Balatonudvari Paál László és Margaréta utcák aszfalt felújítása 

pályázat megvalósítása kapcsán a műszaki ellenőri feladatok ellátására 



vállalkozói szerződés megkötését határozza el a Konstruktív Mérnöki Iroda 

Kft-vel (8200 Veszprém, Radnóti tér 2., képviseli: Ádám László műszaki 

ellenőr). A műszaki ellenőri díjazás költségét 150 e Ft + áfa összegben a 2020. 

évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a vállalkozói 

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.  

 Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

 Felelős: polgármester  

 

2./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.  

 

a)Szabó László polgármester: sok feladatot érint a felkészülés. A vízimentős feladatok 

ellátása kötelező, az árnövekedés ellenére javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati 

javaslat elfogadását. A medervizsgálatok költségét is tartalmazza az ajánlatuk, ezt minden 

évben meg szoktuk csináltatni.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

36./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi nyári 

szezonra a Balatonudvari és a Fövenyesi Strandok vonatkozásában a strandi 

vízimentős feladatok ellátására szerződés kötését határozza el a Vízimentők 

Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével ( 8251 Zánka, 030/8. hrsz.). 

A szolgáltatás díja:  

- a vízimentő szolgáltatás díja 11 órás műszak alapján: 22.450,- Ft + ÁFA/ 

nap /fő, 

- a rádió bérlés díja: 800,- Ft + ÁFA/ nap / rádió, 

- a szállás hozzájárulás 1.900,- Ft + ÁFA/ nap. 

A képviselő-testület a vízimentős feladatok nyári szezonra vonatkozó költségét, 

valamint mindkét strand medervizsgálatának költségét 35 e Ft / strand 

összegben a 2020. évi önkormányzati költségvetése strandi üzemeltetési 

kiadások terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási 

szerződések aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

b)Szabó László polgármester: a pénzszállítás régóta jól bevált módszere kapcsán szintén 

javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Sajnos itt is 

emelkedett az ár, de nagyon megbízható és korrekt munkát végeznek, soha nem volt velük 

probléma.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

37./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi nyári 

szezonra a két települési strand vonatkozásában pénzszállítási szerződés kötését 

határozza el a ZOÉ-ING Szolgáltató Kft-vel. A szállítás díját az árajánlat 

alapján 4000 Ft + áfa / alkalom / 2 strand vonatkozásában, pénzintézetbe 

szállítás 1700 Ft + áfa/alkalom összegben hagyja jóvá a 2020. évi 

önkormányzati költségvetés strandi üzemeltetési kiadásai terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre és a 

további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester   

 

c)Szabó László polgármester: nálunk szokás volt, hogy a strandokon a vöröskeresztes 

elsősegélynyújtók jelenléte is. A vöröskeresztes jelenlét biztosítása érdekében javasolja az 

idén is a szervezet támogatását. A diákok napi egyszeri étkezését is az önkormányzat szokta 

biztosítani. Szavazásra teszi fel az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

38./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi nyári 

szezonban, a települési strandok nyitvatartási idejében vöröskeresztes 

elsősegélynyújtó szolgálat ellátására szóló megállapodás megkötését a Magyar 

Vöröskereszttel jóváhagyja.   

A szolgálatot ellátó személyzet részére az Önkormányzat a 2020. évi 

önkormányzati költségvetésének támogatási kerete terhére biztosítja a napi 

egyszeri étkezési költséget, valamint 50.000,- Ft támogatást nyújt a feladat 

ellátásához a szervezet részére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntéssel 

kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.  

  Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester 

 

d)Szabó László polgármester: a strandi foglalkoztatás kapcsán is készült előterjesztés, mely 

óta történtek változások. Ahogy már korábban is volt a fövenyesi strandra párban jönne a két 

Akali hölgy a Nagy Istvánné és a Kéri Árpádné. Javasolja, hogy a Mórádi Tibor strandi 

előkészítésre felvenni, de a fövenyesi strandnyitástól kezdve jegykezelői feladatokat látna el. 

Ide még szükség van egy pénztárosra. A Balatonudvari strandra visszajönne a Kovács Edit 

pénztárosnak, mint tavaly vállalkozóként. Jegykezelő a Békefi László maradna, és van két új 

jelentkező a meghirdetett állásra. Aszófőről Heiter Ilona, ő jegykezelői feladatokat is szívesen 

ellátna. Mucsi András jelentkezett, de ő csak pénztárosi feladatokra, tavaly füredi strandon 

dolgozott pénztárosként. Ő lehetne az Udvari strandon pénztáros. Czibik Szilvi jelentkezett 

még, lehetne jegykezelő.  

 



Rolkó Gábor képviselő: a Heiter Ilona lehetne Fövenyesen pénztáros. Javasolja, hogy a 

Czibik Szilvit és a Sárvári Anikót vegyék fel parkgondozói munkára, és a nyári szezonban 

lehetne valamelyikük jegykezelő.  

 

Szabó László polgármester: beszélt a Kurucz Istvánnéval, vállalja a galéria mellett a 

könyvtár működtetését is.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: szerint a galéria elég, ha nyitva van péntek, 

szombat, vasárnap.  

 

Rolkó Gábor képviselő: legyen egyszerre nyitva a könyvtár és a galéria.  

 

Szabó László polgármester: meg lehet próbálni, hogy összehozzák a két időpontot. A 

könyvtár kedd, csütörtök és szombati napokon szokott nyitva tartani. Ezt lehetne tartani 

júniustól augusztusig. Ez ügyben tud még egyeztetni. A kultúrház felújítása úgyis csak az 

ősszel tud majd elkezdődni, akkor pedig bezár az épület, így a könyvtár és a galéria is. Ha 

más javaslat nincsen, összefoglalja a munkafelvételi ügyet és az írásbeli előterjesztés szerinti 

határozati javaslat elfogadását javasolja az elhangzottak szerint.  

 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

39./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi nyári 

szezonra az alábbi személyek foglalkoztatásáról dönt határozott idejű 

foglalkoztatással:  

Nagy Istvánné balatonakali lakost és Kovács Edit veszprémi lakost 2020. június 

1-től 2020. augusztus 30-ig határozott időtartamra strandi pénztárosi feladatkörbe. 

Kéri Árpádné balatonakali lakost  2020. június 1-től 2020. augusztus 30-ig 

határozott időtartamra strandi jegykezelői feladatkörbe.   

Mórádi Tibor balatonudvari lakost 2020. április 1-től 2020. május 31-ig 

parkgondozó munkakörben, június 1-től 2020. augusztus 30-ig strandi jegykezelő 

munkakörben.  

Heiter Ilona aszófői és Mucsi András felsőörsi lakost 2020. június 1-től 2020. 

augusztus 30-ig strandi pénztárosi feladatok ellátására foglalkoztatja.  

Sárvári Anikó és Czibik Szilvia balatonudvari lakosokat 2020. április 1-től 2020. 

október 30-ig parkgondozói munkakörben.  

Galéria üzemeltető és könyvtárosi munkakörben Kurucz Istvánné balatonudvari 

lakost kívánja foglalkoztatni.  

Bérezések: költségvetés szerint.  

A foglalkoztatási költségeket az önkormányzat 2020. évi önkormányzati 

költségvetés kiadásai terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

munkaszerződések, megbízási / vállalkozási szerződések megkötésére és a 

további szükséges intézkedések megtételére.   

Határidő: szerződéskötésekre 2020. május 20. egyebekben 

folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 



e)Szabó László polgármester: a nyári idényre most is javasolja a préskonténer 

megrendelését az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásával. 

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

40./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 1 db 5 m3-es 

préskonténer megrendeléséhez utólagosan hozzájárul a nyári szezonra 6 hónap 

időtartamra, melynek költségét nettó 55.000 Ft + ÁFA / hó / db bérleti díjban és 

nettó 99.000 Ft + ÁFA ürítési díjban hagyja jóvá a 2020. évi önkormányzati 

költségvetés működési kiadásai terhére.  

Felhatalmazza a polgármestert az illetékes szervvel történő szerződéskötésre és 

a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 

f)Szabó László polgármester: a strandrendelet kapcsán módosítási javaslatokat vár a 

képviselőktől.  

 

Rolkó Gábor képviselő: véleménye szerint maradjon változatlanul a rendelet. Reméli nyitva 

lesz a strand. Szeretné még jelezni, hogy a strandi terület rendezését végezzék el a dolgozók.  

 

Szabó László polgármester: szintén úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzet kapcsán ne 

legyen áremelés. A strandi pályázatnak jelenleg még nem lehet nekiállni, de a földrendezést 

meg lehet oldani. A pályázat kapcsán pedig az a javaslata, hogy az öltözőkabinok, arculati 

elemek és a napozóstég elemek most kerüljenek megvalósításra még a nyitás előtt, a többi 

munkafázis pedig az őszre legyen elhalasztva. Ennek kapcsán támogatói szerződés 

módosítását szeretne kérelmezni az Turisztikai Ügynökség felé, mert célszerű ketté szedni a 

megvalósítást.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a dolgozói felvételek kapcsán szeretné itt tájékoztatni a 

képviselő-testületet, hogy sajnos eddig nem sikerült pénzügyi ügyintézőt találni, nem volt 

alkalmas jelentkező. Egy hölgy lett volna megfelelő, de sajnos a nagy munkateherre való 

hivatkozással visszalépett. A hirdetés természetesen folytatódik, de ez óriási problémát 

jelenthet.  

 

Rolkó Gábor képviselő: kérdezi, ha nem sikerül találni, akkor a közös hivatal tud segíteni?  

 

Dr. Percze Tünde jegyző: elmondja, hogy még most ismerkedik csak a hivatali struktúrával, 

még nem látja át minden mozzanatát. Személy szerint ő eddig nem dolgozott közös 

hivatalban, de azt is látja, hogy a 2013-as közös hivatali együttműködés nem volt örömteli. 

Az már látható, jelenleg nem tudja kötelezni egyik pénzügyes kollégát sem másik 

kirendeltségen történő munkavégzésre, mert a rendszerben nincsen egyáltalán tartalék. 

Jelenleg igyekszik egy szisztémát felállítani a működés vonatkozásában és egy fontossági 

sorrendet felállítani. Az is látja, hogy a nehézségek ellenére mindenki igyekszik a legjobbat 

kihozni ebből a működési struktúrából. Egyelőre kis türelmet és megértést kér a képviselő-

testületektől, a cél csak az lehet, hogy a település működjön.  



 

Szabó László polgármester: véleménye szerint az önkormányzatok helyzete sajnos egyre 

nehezebb lett az elmúlt évek alatt. A munkateher csak folyamatosan nőtt, most is újabb 

feladatok kerültek vissza a járástól. Az előttünk álló helyzet is igen nehéznek tűnik, nem 

tudni, hogy milyen kimenetele lesz. Úgy gondolja, hogy mostantól nagyon-nagy 

körültekintéssel és óvatossággal kell eljárni minden tekintetben.  

 

 

3./ Vegyes ügyek.  

 

a)Szabó László polgármester: a vegyes ügyekben a közös hivatali költségvetés kapcsán a 

korábbi határozat módosítását javasolja elfogadni a képviselőknek. Csak a közös hivatal 

költségvetésének főösszege változott meg, más nem.  

 

Dr. Percze Tünde jegyző: két település korábban fogadta el a költségvetését, Tihany csak 

most fogja, és módosult a közös hivatali költségvetés, csak formalitás ez a döntés, elnézést 

kér.   

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

41./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11./2020. 

(II.12.) számú határozatának hatályon kívül helyezése mellett - a 

határozat Mellékletét képező kimutatásnak megfelelően - a Tihanyi 

Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését elfogadja. A 

Közös Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 

168.544.000Ft-ban állapítja meg. 

A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Balatonudvari Kirendeltségének működéséhez – a Közös Hivatal 

alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás VII. fejezet 2.c) 

pontja alapján - átadott pénzeszközként 23.700.150Ft-ot biztosít a  

2020. évi önkormányzati költségvetésében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadott 

pénzeszköz havonta történő átutalásáról gondoskodjon.  

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közös hivatali 

költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

Felelős: polgármester és jegyző  

 

b) Szabó László polgármester: Pintér Levente dolgozói felvétele kapcsán javasolja, hogy 

beszéljék át. Szerinte ne vegyék fel, csak probléma lesz vele. Szakmunkás minimálbér igénye 

van, és 250 e Ft, ha gépjárműre kell ülnie. Már többször eljátszotta a becsületét, amikor 

felvételre került.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő asszony: tartja magát a múltkor mondotthoz, szerinte 

vegyék fel.  

 



Rolkó Gábor és Sötét György képviselők: szerint vegyék fel rendes minimálbéren és ha 

nem tartja be a játékszabályokat, el lehet küldeni.  

 

Szabó László polgármester: akkor összefoglalja, minimálbéren április 1-től augusztus 31-ig 

parkgondozói munkakörbe, egy hónap próbaidővel legyen akkor felvéve. Szavazásra teszi fel 

a kérdést.  

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

42./2020. (III.11.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pintér Levente 

balatonudvari lakost parkgondozói állásba felveszi 2020. április 1. napjától 2020. 

augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra egy hónap próbaidő 

kikötésével. Bérezés: Mt. szerint minimálbér. A foglalkoztatási költségeket az 

önkormányzat 2020. évi önkormányzati költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a munkaszerződés 

megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.   

Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: végezetül tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 

Magyar Falu Programban orvosi eszköz pályázat került kiírásra és a doktor úr jelezte, hogy 

esetleg pályázzon az önkormányzat. Kérdezi a testület véleményét.  

 

A testület egyhangúlag támogatta a pályázat előkészítését és benyújtását.  

 

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

18.15 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:  

          

 

Dr. Percze Tünde  

         jegyző  

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

                      

Sötét György képviselő     Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő  


