
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 26. 

napján du. 15.00 órakor megkezdett soron következő rendes nyílt üléséről az önkormányzat 

hivatali  kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

Sötét György képviselő  

Rolkó  Gábor 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 képviselő-testület tagjait, majd megállapította, hogy 

a képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Tavasz László alpolgármester 

igazoltan van távol.   

Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy zárt ülés tartására nem 

kerül sor, a napirendben pedig sorrendi módosítást javasol, a vegyes ügyekkel kezdjenek a 

kultúros tájékoztató miatt. Az ügyvéd hölgy érkezését várja még egy rövid tájékoztatóra. 

Majd kérte a napirend elfogadását.    

 

A Képviselő-testület a rendes nyílt ülés módosított napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag 

az alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről szóló jegyzői beszámoló.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4/ A Balatonudvari településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának ügye.    

Előadó: Szabó László polgármester  

   

5/ Aktuális pályázati ügyek.   

Előadó: Szabó László polgármester  



 

A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok tárgyalását:  

 

 

1./ Vegyes ügyek.  

 

a)Szabó László polgármester: köszönti a művelődésszervező hölgyet. A programokkal 

kapcsolatos egyeztetést kell most megbeszélni.  

 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: elmondja, hogy a június 20-i dátum 

elfogadható az Anyósfesztivál szervezői részéről. Oszvald Marikát szeretnék társ 

műsorvezetőnek, ez a kérésük. A most beárazott rendezvényterv nem konkrét árajánlatok 

alapján készült, mert nem kerültek a programok még lekötésre. Az árak a tavalyi év alapján 

készültek, illetve a bevételes programoknál csak tapasztalati számot lehetett beírni. Kéri, hogy 

így tekintsék a tervet. Az egész éves kis színpad fedése egyéb keretből kerül kiegyenlítésre, 

illetve a szerzői jogdíj költségek is többletet jelentenek.  

 

Rolkó Gábor képviselő: az Arató disco-ról szeretne kérdezni.  

 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: ebbe a kérdésbe nem folyt bele, nincs még 

szerződés, szeretné kérni, hogy az Arató kapcsán ezt ne ő rendezze le, mert nem az ő tiszte.   

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy megint kész tényként teszi fel a Csokonai 

Gyula az internetre, hogy a Csoki-kupán lesz az Arató disco, de ezzel kapcsolatban előzetesen 

sosem egyeztet az önkormányzattal. Most is így történt.   

 

Rolkó Gábor képviselő: javasolja, hogy a szezonnyitón legyen az Arató disco, a Csoki-

kupához a helyszínt adja egyébként is az önkormányzat és kapnak 100 belépőt ingyen. Eddig 

együtt volt a szezonnyitóval, de most különválik a két esemény. Tavaly is már felmerült ez a 

probléma.  

 

Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: a Beatricse koncert július 24-én pénteken 

lesz, esőnapja a hétfő lesz.  

 

b)Szabó László polgármester: kérte a virágosítást végző kolléganőt, hogy olyan 

mennyiséget rendeljenek csak meg, amennyit el tudnak végezni feladatban is, tekintettel az 

alacsony jelenlegi dolgozói létszámra. Ez az összeg egyébként jóval több szokott lenni. 

Javasolja elfogadni az ajánlatot.  

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a virágosítási 

árajánlatot 1.003.200 Ft + áfa összegben a 2020. évi önkormányzati költségvetés 

terhére elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.      

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   



 

c)Szabó László polgármester: javasolja a bojlis verseny kapcsán a határozati javaslat 

elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete az International 

Balaton Carp Cup verseny megszervezéséhez 2020.04.19-25-ig a 

Balatonudvari strand kijelölt területén hozzájárulását adja.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az 

együttműködési megállapodás aláírására.   

 Határidő. azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

d)Szabó László polgármester: Szentgyörgyi Richárd kéri, hogy a március 7-i tihanyi kolbász 

felsztiválra az önkormányzati sátrat elvihesse. Jó az ötlet, lehet ő is el tud menni. Úgy 

gondolja, hogy a kérést támogatni lehetne, teljes felelősségvállalás mellett természetesen.  

 

Rolkó Gábor képviselő: szerint is támogassa a kérést az önkormányzat.  

 

Szabó László polgármester: még egy kérése van, a büféje előtti víz elvezetési probléma 

megoldására kért árajánlatot, és szeretné, ha a felét az önkormányzat kifizetné, a másik felét ő 

fedezné. Ez kb. 225 e Ft bruttó összeg lenne. Ez a probléma tényleg valós, sajnos a strandi 

pályázatba nem lehetett beletenni, így megoldás lehetne.  

 

Rolkó Gábor képviselő: javasolja, hogy egyeztessenek a kőművessel abban a kérdésben is 

esetleg, hogy a többi megsüllyedt részt a viacolorban ki tudná-e javítani.  

 

Szabó László polgármester: ezt ő felvállalja és egy kb. 50 e Ft összegig a költségek 

tekintetében egyeztetni fog.  

 

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

hozta meg:  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szentgyörgyi 

Richárd büfé tulajdonos kérelmét jóváhagyja, és a strandbejáratnál lévő 

térkő burkolat vízelvezetési problémáinak rendezése érdekében a 225 e Ft-

os bekerülési költség 50%-át, valamint a további térkő hibák kijavítását 50 

e Ft összegben az önkormányzat a 2020. évi önkormányzati költségvetés 

terhére biztosítja.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az     

együttműködési megállapodás aláírására.   

 Határidő. azonnal  

 Felelős: polgármester  



 

15.50 órakor megérkezett Dr. Sindler Orsolya ügyvéd hölgy.  

 

e)Szabó László polgármester: köszönti, és átadja neki a szót egy rövid tájékoztatásra a peres 

ügy kapcsán.  

 

Dr. Sindler Orsolya ügyvéd: köszönti a képviselőket, gondolja, hogy a per alapját mindenki 

ismeri. Ez a fövenyesi strandot megközelítő vasút alatti út kapcsán indult meg három éve 

elbirtoklás tárgyában. A bírói döntés első fokon nem az önkormányzatnak adott igazat. A 

döntés érdekes ugyan, mert a bíróság nem 1998-tól, hanem csak 2002-től 2017. május 5. 

napjáig látta fennállónak az elbirtoklás tényét az önkormányzat részéről. Így pont nem telt el a 

15 év. Nyilván nem ért egyet a bírósággal ebben a tekintetben.  Jelen pillanatban a 

perköltségre marasztalta a bíróság az önkormányzatot, mely ítélettel szemben fellebbezéssel 

lehet élni. A másodfokú jogorvoslat megindítását mindenképpen javasolja az 

önkormányzatnak. Ha nem él ezzel az önkormányzat, akkor az út használatának lehetőségét 

teljesen elvesztené a lakosság. A másodfok kimenetele sem tudható természetesen előre, van 

lehetőség a pernyerésre, de a vesztésre is egyaránt.  

 

Szabó László polgármester: véleménye szerint a fellebbezést tegye meg az önkormányzat, 

kérjék fel az ügyvéd hölgyet az előterjesztési anyag előkészítésére az erről szóló testületi 

döntés meghozatala érdekében. Nagyon komoly munka volt ebben az eljárásban, az 

igazságérzetét ez nagyon bántja.  

 

A tájékoztató után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag felhatalmazta a 

polgármestert a tárgyi ügyben a fellebbezés előterjesztésére ügyvédi egyeztetéssel.  

 

 

f)Szabó László polgármester: Zab Roland kérelmét ismerteti, elmondja az előzményeket, 

miszerint a tavalyi évben csinálták a felfújható játszóvárat a fövenyesi strandon. Változatlan 

feltételek mellett kérelmezi a bérleti szerződés meghosszabbítását 2024-ig. A bérleti díj 500 e 

Ft bruttó összeg volt. Nem volt velük különösebb probléma, szerinte támogatható a kérés, 

legfeljebb a bérleti díj összege lehet kérdés.  

 

Sötét György képviselő: évi 50 e Ft-tal javasolja növelni a bérleti díjat bruttó.  

 

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

hozta meg:  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 720/6. hrsz-ú 

fövenyesi strand területén vízi játszóvár működtetésére a Vízi Buli Kft-vel 

(8230 Balatonfüred, Balassi B u. 15.) bérleti szerződés kötését határozza el.  

A bérlet időtartama 2024. szept. 1-ig tartó határozott idő, a bérleti díj bruttó 

550 e Ft/ szezon, mely minden évben további bruttó 50 e Ft összeggel 

megnövelésre kerül.   

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a bérleti  

szerződés megkötésére és a további szükséges intézkedések megtételére.    

 Határidő. azonnal  

 Felelős: polgármester  

 



f)Szabó László polgármester: Erdélyi Roland kérelmét ismerteti, a fövenyesi strandon 

szeretne egy italszigetet létrehozni a mostani kiülős terasz helyén. Javasolja elfogadni a 

kérelmet, igényes szolgáltatást csinál a tulajdonos, és ez fontos, mert ez is emeli a strand 

színvonalát. Szeretné azt azért hozzátenni, hogy majd a területbérleti díjakat célszerű lesz 

felülvizsgálni.  

 

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

hozta meg:  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete Erdélyi Roland 

kérelmének helyt adva, a 720/6. hrsz-ú fövenyesi strandon az italsziget  

létesítmény felállításához hozzájárulását adja.   

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kérelmező 

tájékoztatására.    

 Határidő. azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

 

2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

 

Szabó László polgármester: 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.  

 

 

3./ A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi működéséről szóló jegyzői 

beszámoló.  

 

Szabó László polgármester: javasolj a beszámoló elfogadását a határozati javaslat alapján, 

részletes anyag nagyon.    

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót 

elfogadja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a döntésről a 

jegyző asszonyt tájékoztassa.     

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

4./ A Balatonudvari településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálatának ügye.    



 

Szabó László polgármester: a tervező kollégák megküldték az átfogó településrendezési 

eszközök kapcsán a beérkezett véleményekre készült összefoglaló anyagot. Nagyon részletes, 

javasolja a határozati javaslat elfogadását. Ezt követően kerül véglegesítésre a tervezők által a 

főépítészi záróvélemény anyaga.  A főépítészi záróvélemény kiadását követően lehet majd 

elfogadni a rendeletet, így áprilisban hatályba is léphet. A golfos részmódosítás záró anyaga 

benyújtásra került az állami főépítész részére a múlt pénteken.  

 

Rolkó Gábor képviselő: Klötz Géza kérelmével kapcsolatban érdeklődik.  

   

Szabó László polgármester: részben eleget lehet tenni a kérésének, ezen dolgoztak most a 

tervezők. A többi lakossági kérelemnek sikerül eleget tenni. A szakhatósági véleményekre is 

részletesen válaszoltak a tervező kollégák.  

 

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

hozta meg:  

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

készítésével összefüggően lefolytatott véleményezési szakaszban és a partnerségi egyeztetés 

során beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) 

és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

1. A véleményeket megismerte, a kifogást nem emelő véleményeket tudomásul veszi; 

2. Elfogadja az államigazgatási szervek és partnerek észrevételeit és az azokra adott, 1. 

mellékletben szereplő válaszokat; 

3. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a beérkezett véleményekkel kapcsolatos 

döntés dokumentálásáról és közzétételéről, mellyel a véleményezési szakasz és 

partnerségi egyeztetés lezárul; 

4. Elfogadja a honlapon, az „Alátámasztó munkarész” dokumentum részeként közzétett 

környezeti értékelést, melyet az államigazgatási szervek nem kifogásoltak; 

5. Felkéri a tervezőt, hogy a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyandó 

munkarészeit jelen határozat 2. és 3. pontjának megfelelően pontosítsa és készítse el a 

végső szakmai véleményezésre bocsájtandó tervdokumentációt; 

6. Felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott 

településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi 

vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy 

példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikusan és egy példányban 

nyomtatva küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítész 

hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatalnak jelen határozattal együtt.  

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

Végrehajtásért felelős: Főépítész 

 

5./ Aktuális pályázati ügyek.   

 

Szabó László polgármester: az írásbeli előterjesztés részletes, javasolja a határozati 

javaslatok elfogadását időközben változások történtek. A Vászolyi út és a Paál László és 

Margaréta utcák vonatkozásában sajnos nem készült el rövid időre a műszaki tétel kiírás, az 

ajánlatkérések így nem tudtak kimenni, ezért az ajánlati határidő meghosszabbítására van 

szükség. Egyéb nem változik a múltkori döntés szerinti határozatokban. Viszont a strandi 



pályázat kapcsán a két korábbi határozat hatályon kívül helyezésére van szükség, mert a 

Turisztikai Ügynökség az arculati elemek és az öltözők vonatkozásában egységes 

iránymutatást fog kiadni. Bízni kell benne, hogy nem csúszik nagyon a folyamat, de a 

Turisztikai Ügynökség ragaszkodik az arculati elemek szerinti végrehajtáshoz. Amint megjön 

a tájékoztatás utána lehet előkészíteni a kiírást az utasításoknak megfelelően.  Viszont, ami jó 

hír, hogy sikerült elintézni a Balatonudvari strand kapcsán a műszaki tételek szétbontását az 

eredeti kérelemnek megfelelően, így az öntöző rendszer is megépülhet, a költségtábla 

módosítását a támogató jóváhagyta.    

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonudvari 

zártkerti infrastrukturális fejlesztése” – a Vászolyi út felújítása című pályázat 

megvalósítására kiírt kivitelezői árajánlatkérésről szóló 13./2020. (II.12.) 

számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

Az árajánlatok bekérésének határideje: 2020. márc. 10. de. 12.00 óra.  

A határozat egyebekben nem változik.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az árajánlatok 

bekérésére.    

 Határidő: 2020. március 10., 12.00 óra  

 Felelős: polgármester  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29./2020. (II.26.) 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 árajánlatkérésről szóló 14./2020. 

(II.12.) számú képviselő-testületi határozatát az alábbiak szerint módosítja:  

Az árajánlatok bekérésének határideje: 2020. márc. 10. de. 12.00 óra.  

A határozat egyebekben nem változik.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az  árajánlatok 

bekérésére.    

 Határidő: 2020. március 10., 12.00 óra  

 Felelős: polgármester  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15./2020. 

(II.12.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. A 

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásában 

megvalósuló Balatonudvari Strand strandfejlesztés pályázat kapcsán a 

kivitelező kiválasztására irányuló egyszerűsített meghívásos eljárás 



megindítását további Turisztikai Ügynökségi információk megérkezéséig 

elhalasztja.  

 Határidő: azonnal  

                         Felelős: polgármester 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31./2020. (II.26.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 16./2020. 

(II.12.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. A 

Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásában 

megvalósuló Balatonudvari Fövenyes Strand strandfejlesztés pályázat 

kapcsán a kivitelező kiválasztására irányuló egyszerűsített meghívásos 

eljárás megindítását további Turisztikai Ügynökségi információk 

megérkezéséig elhalasztja.  

 Határidő: azonnal  

                         Felelős: polgármester 

 

 

 

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

18.10 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  

  

 


