
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 29. 

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 

Tavasz László alpolgármester  

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

Sötét György képviselő  

Rolkó  Gábor 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 a napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy napirendi módosításnak 

javasolja a vegyes ügyek előtt a falugondnoki szolgálat pályázati ügyét. Majd kérte a 

módosított napirend elfogadását.    

 

A Képviselő-testület a rendes nyílt ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag 

az alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása első fordulóban.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ MFP – falu- és tanyagondnoki pályázat ügye. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

Napirend a zárt ülésre:  

1./ Segélyezési ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 



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

 

 

1./ 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 5 igen szavazattal egyhangúlag 

jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  

 

 

2./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása első fordulóban.  

 

Szabó László polgármester: köszönti a pénzügyintéző hölgyet is. A költségvetés előtt 

szeretne egy-két sarkalatos számot tisztázni a félreértések elkerülése érdekében. A pénzügyi 

ügyintézők kigyűjtötték az adatokat két nagy témában. Az első a strand. A főbb számokat 

mondanám a tavalyi évre vonatkozóan. 51 MFt volt a bruttó bevétel, rekordbevétel volt a 

tavalyi. Kérdés volt, hogy hová lett az 51 MFt? Fenntartás, működés, strandi dolgozók bérei 

stb. összesen bruttó 45 MFt a strandok vonatkozásában. Ez még tájékoztató adat, hiszen a 

2019-es év még nincs lezárva. A strandok tekintetében a kiadás és bevétel nagyjából pozitív 

null szaldót hozott, és szeretné megjegyezni, hogy korábban hosszú évekig a strandok 

működtetése kb. évi 10 MFt-os mínuszt jelentett, de most már végre ebben is elmozdulás 

történt pozitív irányba. Reméli a következő években is ez lesz az irány. Voltak nyilván 

beruházások pl. strandi medertisztítás, korábban a feltöltések, de pl. a szemétszállítás milliós 

tétele nincs ebbe beleszámolva, és a ráfordított munkaerő sem pl. amikor a saját dolgozók 

végeznek ott munkát. A másik a kemping, melynek kapcsán 96 MFt nettó árbevétel volt. 

2017-től vettük számba az összes pályázati tételt, ez három évben összesen 99 MFt volt, 

valamint megvásároltuk a kemping melletti árkos területet 21 MFt-ért. Az összes pályázati 

beruházás nagyságrendileg a három évben 200 MFt értékű volt. 2017-ben a kemping 

összegéből 23 MFt, 2018-ban 56 MFt és 2019-ben 19 MFt lett elköltve pályázati 

megvalósításra, és csak a nagy tételeket számoltuk. A kemping tartalék nélkül nem lehetett 

volna megvalósítani a strandi pályázatot sem. További jelentősebb kiadási tételek voltak még 

ezekben az években pl. kisösszegű gépek beszerzése, földmunka rendezések, pályázati soft 

költségek pl. földmérés, műszaki tervezés, ellenőrzés, pályázati díjak stb. és természetesen a 

három nagy koncert összege is ide számolható. Az adatokból jól látszik, hogy messze több 

kiadás realizálódott, mint a kemping bevétele, úgy hogy jelenleg 20 MFt tartalékkal kezdjük a 

2020-as költségvetést. A kimutatás a sarokszámok tekintetében vitán felüli, és ebből is látszik, 

hogy ezt az irányvonalat kell tovább követni, mert csak így tud - felelős 

vagyongazdálkodással - előre jutni a település.  

A költségvetés kapcsán kérdezi, hogy kinek van kérdése?  

A közös hivatal kapcsán az öt településre vonatkozó kimutatást is átadja. A költségvetési 

főösszeg picit csökkenni fog, a jelenlegi anyagban a ravatalozóra a korábbiakban elkülönített 

20 MFt-os céltartalék nincs benne, mert ennek bevételi oldalát nem igen lehet most mivel 

ellentételezni. Mínuszos költségvetést ugyani nem lehet elfogadni már jogszabályi előírás 

szerint. Hitelfelvétel kapcsán szeretné megjegyezni azt is, hogy minden vádaskodás ellenére, 

soha nem vett fel az önkormányzat hitelt. Tervezve ugyan a likvid hitel be lett néhány évben, 

de a felvételére sosem került sor. Úgy emlékszik, hogy 2017-ben lett betervezve 25 MFt-os 

hitelfelvétel, amikor az új utca közművesítését tervezték, de ezt sem vették fel.  Egyébként 

jogszabály alapján kizárólag kormányzati engedéllyel lehet hitelt felvenni ma már az 

önkormányzatoknak, de erre sem került sor, ilyen esetben pedig a költségvetésbe be kell azt 

tervezni. Ismerteti a pénzkészletet a kimutatás szerint. Ebben látszik, hogy a főszámlákon 



milyen pénzösszegek vannak, jelenleg 95 MFt a január 1-jei állapot. Ebből az összegből, ami 

kötelezettséggel terhelt, tehát más célra nem használható fel, mint a megjelölt feladat, az 80 

MFt. A szabad keret tehát a kettő különbsége, de ebből nem szabad kiindulni, mert jelenleg a 

likviditási ütem mélypontján vagyunk és még a nyár elején van egy ilyen mélyponti 

helyzetben az önkormányzat, abból kifolyólag, ahogyan a bevételek az év során 

realizálódnak. A költségvetési tervezetben 20 MFt tartalékkal tervezünk.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: kérdezi az EFOP pályázatot, annak vége van?  

 

Szabó László polgármester: igen, a tavalyi év végével véget ért, az elszámolás része marad 

az idei évre hátra.  

 

Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: elmondja az elszámolás kapcsán a 

részletesebb információkat.  

 

Rolkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy tehát ebből még kap vissza pénzt az önkormányzat?  

 

Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: igen, de csak majd az elszámolást 

követően.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ennek kapcsán szeretné tájékoztatni a testületet, hogy 

Balatonudvari nagyon szépen áll a pályázat kimutatásaival, több ellenőrzés is ezt 

megállapította. Ez nem mondható el azonban minden településre, van, ahol vannak még 

hiányosságok és problémák. Sajnos a konzorciumból fakadóan együttes kötelezettség terheli a 

településeket, és ha esetlegesen visszafizetési kötelezettségre kerülne sor, könnyen 

előfordulhat, hogy az a jól elszámoló településeket is hátrányosan fogja érinteni. Bízik benne, 

hogy sikeresen lezárja majd mind a hat önkormányzat az elszámolását.  

 

Szabó László polgármester: ezt megerősíti, Balatonudvari teljesítette az összes indikátort. 

Ebből is látszik, ha ez az elszámolás rendben lezajlik, növekedni fog a visszafizetés által a 

költségvetési főösszeg.  

 

Rolkó Gábor képviselő: kérdezi mi a 40 MFt?  

 

Szabó László polgármester: a kemping melletti telekértékesítés lett betervezve ezzel a 

pénzösszeggel. A következő ülésen szükség lenne erről beszélni, hogy hogyan tovább. Ez 

nem azt jelenti, hogy ennyiért kell adni a telkeket, csak azt, hogy ennyit teszünk bele most a 

költségvetésbe, mint bevételi oldal.  

 

Tavasz László alpolgármester: a gödörből is telkeket kell csinálni. Nem érti, hogy miért 

nem tudja a területet feltölteni az önkormányzat.  

 

Szabó László polgármester: az építésfelügyelet tavalyi álláspontja nem engedi a teljes 

feltöltést, egy méter magasságig természetesen fel lehet tölteni.  

 

Tavasz László alpolgármester: telkeket kell ott kimérni, mert egyszerűen pincét tud a 

tulajdonos csinálni a telken.  

 

Szabó László polgármester: ezzel a területtel még lesznek plusz feladatok is, kimérés stb. a 

rendezési tervet is be kell hozzá fejezni, ezért javasolja, hogy későbbi ülésen beszéljenek róla. 

Az állami támogatás sajnos 3.5 MFt-al lett kevesebb, mint a tavalyi évi. Itt szeretne még 

tájékoztatás adni arról, hogy az idei évi strandpályázat kapcsán döntés született, 5 MFt-ot 



kapnak a fövenyesi strandra, fásítás, füvesítés, öltözők, napvitorla fejlesztésre, a 

Balatonudvari strandra ugyanezek a tételek és a vörösfenyő napozó meghosszabbítása, 

valamint a vízhálózat felújítása tételekre 15 MFt-ot kapnak.  Minden egyéb fejlesztési javaslat 

elvetésre került a támogató által. A hivatalos döntésre még várunk, de a befejezési határidő 

május 31. lesz. Ismerteti még a főbb bevételi tételeket. Strandbevétellel is természetesen 

kevesebbel tervezünk a költségvetésben, mint a tavalyi bevétel. 297 MFt tehát az bevételi 

főösszeg, ehhez tervezzük a kiadást is.  

A bérek vonatkozásában jelenleg 161 e Ft-ra emelkedett a minimálbér, és 171 Ft-al 

kalkuláltunk azoknál, akik minimálbéren vannak.  

 

Tavasz László alpolgármester: szeretné látni, hogy kinek mennyi a bére.  

 

Szabó László polgármester: elmondja, hogy bértömeg gazdálkodás van, a fizikai dolgozók 

munkáltatója a polgármester, a testület a bértömegről dönthet, de arról nem, hogy kinek 

mennyi legyen a bére, név szerint ezt nem tudja megmondani, de a neveket kitakarva átadja a 

számítást. A köztisztviselők munkáltatója pedig a közös hivatal jegyzője. A strandi 

pénztárosoknál, jegykezelőknél bruttó 200 e Ft-al van kalkulálva a bér. Egy fő strandgondok 

5 hónapra van szerepeltetve. A létszámmal itt már most gondban leszünk, el kell kezdeni 

hirdetni.  

 

Tavasz László alpolgármester: a strandgondok mindkét strandon legyen gondnok, erről volt 

korábban szó. Van két új lakos, őket is meg lehet kérdezni, hogy nem jönnének-e nyári 

munkára.  

 

Szabó László polgármester: a köztisztviselői bérek kapcsán elmondja, hogy megpróbálták 

rendezni a környékbeli kirendeltségek viszonylatában a béreket. Nem szeretné, ha bárki is a 

bér miatt menne el, a táblázatos kimutatás a közös hivatal vonatkozásában látható.  

 

Sötét György képviselő: kérdezi, hogy a támogatáson felüli többletköltség az mit takar?  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: elmondja, hogy a központilag megállapított állami 

támogatás a közös hivatal vonatkozásában 9.1 főre szól, melyhez képest a mi közös 

hivatalunk 30 fővel működik. Az állami támogatás szét van osztva az 5 fenntartó 

önkormányzat között lakosságszám arányosan. Tehát Balatonudvari 1.15 főre jutó állami 

támogatási összeget kap. Tehát a szükséges többletet önkormányzati költségvetésből 

finanszírozva utaljuk át a székhely település részére.  

 

Szabó László polgármester: ebből is látszik, hogy az összes állami támogatás az nem éri el 

az önkormányzati költségvetés 10%-át sem. Aránytalan ez a létszám megállapítás is, és itt 

még az is aránytalan, hogy nyáron nem 380-an vagyunk, hanem több ezren, és még strandokat 

is üzemeltetünk.  

 

Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: a bérek kapcsán elmondja a tavalyi és az 

idei évi kiadási főtételek alakulását összehasonlítási alapnak.  

 

Szabó László polgármester: a bérek kapcsán elmondja, hogy a bérek emelkednek jelenleg, a 

kikalkulálásuk nem egyszerű feladat sosem, de minden szempontból igyekeztek úgy 

számolni, hogy ne szálljon el a kiadási oldal és ez sikerült is véleménye szerint.  

Azt, hogy milyen rendezvényt tartunk, azt mindig a testület dönti el, erre nincs állami 

támogatás, saját forrásból kell finanszírozni. A Marcsi kerete kb. éves 7.5 MFt. Az idén 

annyival lesz nehezebb, hogy tavaly az EFOP pályázat keretében finanszírozva lettek 

programok, idén újra saját költségből kell majd szervezni mindent.   



 

Rolkó Gábor képviselő: úgy gondolja, hogy a nagykoncert azért is jó, mert a jegyár 

bevételből a költségekhez történik valamennyi hozzájárulás, a kisebb programokból nem kell 

nagyon sok. Erre álltunk át a régi megoldásokról.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a bérek kapcsán elmondja, hogy nem terveztek 

jutalmakat, és a másik, hogy a számadatokat látva látni kell, hogy a polgármesteri bér kapcsán 

igen ellentmondásos helyzet van annak alacsony összege miatt. Javasolja elgondolkozni azon, 

hogy a jogszabály szerint adható hat havi jutalom összege biztosításra kerüljön az 

aránytalanságok enyhítése érdekében.  

 

Tavasz László alpolgármester: szó sem lehet róla, most kezdjük a spórolást.  

 

Szabó László polgármester: a bére kapcsán szeretné megjegyezni, hogy a képviselők 

havonta 1 vagy 2 testületi ülésen vesznek részt, és az összes tiszteletdíjuk nagyságrendileg 

annyi, mint az ő polgármesteri bére, és a munkát ő végzi el. A beruházások kapcsán tervezve 

van a falubusz beszerzése, a rendezési terv költsége, a Vászolyi úti pályázat, a két strandi 

pályázat, Paál L. és Margaréta utcák felújítása és a kultúrház felújítása, valamint a gördülő 

terv szerinti szennyvíz rendszer felújítása. Jelenleg ez látható, ha még jön be pályázat, akkor 

módosítani kell majd a költségvetést. Kérdezi, hogy ezzel a tervezettel folytathatják-e 

második fordulóban a költségvetés tárgyalását? Február 12-én kerülne akkor be a rendelet-

tervezet a testület elé. Ha van javaslat, előtte beszéljenek róla, hogy a pénzügy tudjon még 

dolgozni vele.  

 

 

3./ MFP – falu- és tanyagondnoki pályázat ügye. 

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az írásbeli előterjesztés részletesen ismerteti a busz 

beszerzésével kapcsolatos pályázati kiírás és támogató okirat szerint kötelezően betartandó 

előírásokat. A mai napon a bekért három árajánlat alapján kellene döntést hozni a testületnek 

annak érdekében, hogy a busz beszerzése elkezdődjön.  

 

Szabó László polgármester: ismerteti a három árajánlatot, ezek gyakorlatilag a műszaki 

tartalomban egyformák, az árban minimális eltérés van csupán, legolcsóbb az Óbudai 

Autójavító Kft. ajánlata 14.400 e Ft összegben. A Procar Kft. ajánlata 14.440e Ft, a Sió-Car 

Kft. pedig 14.470 eFt összegű ajánlatot adott. A pályázati előírás nem enged mozgásteret, egy 

jó felszereltségű, autóról van szó, de az árajánlatok minden előírást tartalmaznak. Pl. kötelező 

egy mozgássérült szállítására alkalmas kerekes szék férőhely biztosítása is. Az autó várhatóan 

négy hónap múlva tud leszállításra kerülni. Javasolja a legolcsóbb árajánlat elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

5./2020. (I.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar 

Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat 

támogatása” alprogram keretében megnyert pályázat kapcsán 

felhatalmazza Szabó László polgármestert a VW Transporter Kombi 

HT 2.0TDI típusú gépjármű beszerzésére - az egyeztetett műszaki 



tartalomnak megfelelően -, 14.400.000 Ft összegben az adásvételi 

szerződés megkötésére az Óbudai Autójavító Kft. (1033 Budapest, 

Mozaik u. 1-3.) céggel.  

    Határidő: 2020. január 29.  

 Felelős: polgármester   

 

4./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester:a vegyes ügyek keretében az iskolai körzetek kapcsán javasolj 

az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, változás nincs a kijelölt 

iskolák tekintetében.  

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6./2020. (I.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében 

meghatározott kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetének 

meghatározásához, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI 

rendelet 24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva véleményt 

nyilvánít a Balatonfüredi járás területén Balatonudvari település teljes 

közigazgatási területére vonatkozóan kötelező felvételt biztosító iskolákról: 

Javasolja a 037002 Radnóti Miklós Általános Iskola 8230 Balatonfüred, 

Nádor u. 17., valamint a 037003 Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános 

Iskola 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár u. 2. intézmények 

meghatározását, egyet értve az előterjesztett tankerületi tervezettel. 

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a határozat 

 2020. február 15-ig történő továbbítására a Balatonfüredi Tankerületi 

Központ részére.  

 Határidő. 2020. február 15.  

 Felelős: polgármester  

 

b)Szabó László polgármester: a műhely gázkazán ügyében a múltkori ülésen bemutatott 

árajánlat alapján készült el a javítás, kicsi többletköltség sajnos felmerült még, magasabb 

kellett legyen a kémény és szigetelés is kellett. Kéri, hogy utólagos elszámolás alapján 

fogadja el a testület a szükséges munkavégzés költségét.  

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

7./2020. (I.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 db gázkazán 

beszerzését utólagos elszámolás alapján a 2020. évi önkormányzati költségvetés 

működési kiadásai terhére jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.    



  Határidő: azonnal 

                        Felelős: polgármester 

 

c)Szabó László polgármester: az ingatlan vagyon kataszter ügyében javasolja az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8./2020. (I.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati 

ASP rendszer IVK és KATI szakrendszereiben történő vagyon nyilvántartási és 

statisztikai feladatok ellátása érdekében megbízási szerződést köt a DE-NÉ 

Szolgáltató Bt-vel (9431 Fertőd, Béke u. 57.). A megbízás díját 26 e Ft + áfa / 

negyedév díj összegben hagyja jóvá az aktuális éves költségvetései terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási 

szerződés megkötésére.     

  Határidő: azonnal 

                        Felelős: polgármester 

 

d)Szabó László polgármester:  az IBCC horgász verseny kapcsán kérelem érkezett a 

Balatonudvari strand használatára, ezzel kapcsolatban kéri a képviselők véleményét.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: a véleménye szerint a megküldött megállapodás tervezet 

finomításra szorul az esetleges problémák elkerülése érdekében. Pl. wc-vizesblokk használata, 

autóval behajtás, az ismertebb esetek.  

 

Rolkó Gábor képviselő: javasolja, hogy a megállapodás tervezet legyen kiegészítve az 

önkormányzat kéréseivel, és úgy kerüljön engedélyezésre a verseny.  

 

Szabó László polgármester: akkor a következő ülésig még egyeztetnek és újra a testület elé 

kerül a kérés.  

 

Végezetül Szabó László polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Delhusa Gion 

koncert sajnos nem jön össze, problémák merültek fel, melynek alapján a művelődésszervező 

hölgy nem javasolja a szerződéskötést. Javaslatait megküldte, melyik együttes legyen?  

 

Sötét György: javasolja a Beatrice együttest.  

 

Szabó László polgármester: rendben, tájékoztatják a művelődésszervezőt, valamint 

végezetül javasolja a strandi dolgozói létszám ügyében a hirdetések feladását is elkezdeni.  

 

 

 

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes 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:  

        

 

Németh Tünde  

         jegyző  

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

                      

 

 

Sötét György képviselő      Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő  

  

 


