
Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:     4/                /2020.       

 

Tárgy: Strandok korlátozási ügye.  

 

61./2020.(V.5.)  Polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.)  

Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való  

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó  

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  

törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva: 

 

az alábbi előírásokat rendelem el 2020. május 5.-én (kedd) 

du. 12.00 órától határozatlan időre: 

 

1.) Az önkormányzati tulajdonú Balatonudvatri Strand és a 

Fövenyesi Strand vonatkozásában az alábbi előírásokat 

teszem:  

a) A strandok parti szakaszán a hivatalos strandnyitásig 

engedélyezett csak a horgászat, oly módon, hogy a 

partszakaszon egyszerre annyi horgász tartózkodhat 

horgászás céljából, hogy egymástól a minimum 10 

méter távolság betartásra kerüljön. Egy 

horgászhelyen csak az igazoltan egy háztartásban 

élők tartózkodhatnak. 

 

b) A strandok területén a sétálás engedélyezett az 1.5 

méteres védőtávolság betartása mellett. 

Folyamatosan a strandokon tartózkodni nem lehet. A 

strandi játszóterek használata továbbra is tilos! 

 

c) A strandokon nyitva tartó vendéglátó egységek 

kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a 

megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása 

megengedett.  

 

d) A strandokon az önkormányzati dolgozók; az ott 

folyó kivitelezésben érintett munkavállalók és a 

strandi felépítményekre érvényes szerződéssel 

rendelkezők munkavégzés céljából tartózkodhatnak  

 

Döntésemet a járványügyi tapasztalatok függvényében 

felülvizsgálom. 
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Jelen határozat hatályba lépésével hatályát vesztik a 

korábban meghozott 43./2020. (IV.9.) és az 47./2020. 

(IV.14.) határozatok. 

                              

Határidő: azonnal  

Felelős: Szabó László polgármester 

 

 

Balatonudvari, 2020. május 5.  

Szabó László   s.k.     

polgármester                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:   4/                /2020.       

 

Tárgy: Likvidhitel igénylési ügy.  

      

              

62./2020.(V.5.)  Polgármesteri határozat 

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 

eljárva: 

   

1. Balatonudvari Önkormányzata átmeneti likviditás biztosítása céljából 25.000.000 Ft 

összegű, naptári éven belüli lejáratú folyószámla hitelkeretre vonatkozó kölcsönt vesz fel 

az OTP Bank Nyrt-től 2020. szeptember 30. lejáratig, majd 2020. október 1-től 2020. 

december 31-ig terjedő időszakban az OTP Bank Nyrt. által meghatározott összegben, 

azzal, hogy a hitelkeret összege nem haladhatja meg a 2020. december havi nettó 

finanszírozás, a 2020. december havi iparűzési adófeltöltés és a Start munkaprogram 

keretében 2020. decemberében beérkező bértámogatás együttes összegét. Erre 

vonatkozóan az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy 2020. augusztus 31-ig 

benyújtja az OTP Bank Nyrt. részére a 2020. december havi nettó finanszírozás 

összegére, a 2020. december havi iparűzési adófeltöltésre és a Start munkaprogram 

keretében 2020. decemberben beérkező, várható bértámogatásra vonatkozó kimutatását. 

 

2. Balatonudvari Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 

költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 

fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 

3. Balatonudvari Önkormányzata a kölcsön fedezetéül biztosítja az általános működésének 

és ágazati feladatai támogatását, valamint az átengedett gépjárműadóból, helyi adóból és 

a Start munkaprogram 2020. december havi bértámogatásából származó bevételeit. 

Továbbá felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít más pénzügyi 

intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra 

kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb 

számlákat), ahol ezt jogszabály nem zárja ki és tudomásul veszi, hogy ezen bevételek 

összegét az OTP Bank Nyrt-vel megkötött önkormányzati folyószámlahitel-szerződésből 

eredő tartozás törlesztésére fordítja. 

 

4. Balatonudvari Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. 

részére, hogy a Hitel futamideje alatt, amennyiben a Fizetési Számláján az esedékessé 

váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, 

úgy annak biztosítása érdekében a folyószámlahitel-szerződés fennállása alatt és a 

Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló 
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alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó (az önkormányzatot a törvény szerint 

megillető rész erejéig) és a Start munkaprogram keretében beérkező bértámogatás 

fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat Fizetési 

Számlájára átvezesse. 

 

5. Az előző pontok szerinti hitelfeltételekkel történő hitelfelvétel ügyében a szükséges 

intézkedések megteszem, eljárok a hitelszerződés, valamint a kapcsolódó biztosítéki 

szerződések, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás aláírásáról az Önkormányzat 

képviseletében. 

 

  Határidő: Kérelem benyújtásra azonnal, egyebekben folyamatos.  

       Felelős: polgármester 

 

 

Balatonudvari, 2020-05-05 

            

         Szabó László   

          polgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:   4/                /2020.       

 

Tárgy: Szennyvízcsatorna pályázat ügye.   
      

              

  63./2020.(V.5.)  Polgármesteri határozat 

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 

eljárva: 

 

A 1732/2019. (XII.19.) Korm. határozat szerinti Balatonudvari 

Gesztenye sori szennyvízcsatorna szakasz kiépítése pályázat 

megvalósítása érdekében az alábbi kivitelezőktől kérek be 

árajánlatot (egyszerűsített meghívásos eljárás alapján):  

Punk Víz Kft. (8248 Nemesvámos, S 

omhegyi u. 14.), Pelso-Via Bau Kft. (8220 Balatonalmádi, Árok u. 

3./b), VSZ Team Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21/c.) Az ajánlatok 

beküldési határideje: 2020. május 13. déli 12.00 óra.  

Az ajánlati felkérés megküldéséről intézkedtem.   

        Határidő: Ajánlatkérésre azonnal, egyebekben folyamatos.  

 Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Balatonudvari, 2020-05-05 

            

         Szabó László   

          polgármester  
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Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:   4/                /2020.       

 

Tárgy: Strandi pályázatok ügye.   
      

              

 64./2020.(V.5.)  Polgármesteri határozat 

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 

eljárva: 

 

A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 

támogatásában megvalósuló Balatonudvari Strand strandfejlesztés 

pályázat megvalósítása érdekében az alábbi kivitelezőktől kérek be 

árajánlatot (egyszerűsített meghívásos eljárás alapján):  

Pelso-Via Bau Kft. (8220 Balatonalmádi, Árok u. 3/b), RD-Master Kft. 

(8220 Balatonalmádi, Építő u. 8.), Kert-Com Kft. (6000 Kecskemét, Márai 

S. u. 1/B), Punk-Víz Kft. (8248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14. )   

Az ajánlatok beküldési határideje: 2020. május 18. du.16.00 óra.  

Az ajánlati felkérés megküldéséről intézkedem.   

        Határidő: Ajánlatkérésre azonnal, egyebekben folyamatos.  

 Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Balatonudvari, 2020-05-05 

            

         Szabó László   

          polgármester  
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Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:   4/                /2020.       

 

Tárgy: Strandi pályázatok ügye.   
      

              

 65./2020.(V.5.)  Polgármesteri határozat 

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben 

eljárva: 

 

A Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 

támogatásában megvalósuló Balatonudvari  - Fövenyes Strand 

strandfejlesztés pályázat megvalósítása érdekében az alábbi 

kivitelezőktől kérek be árajánlatot (egyszerűsített meghívásos 

eljárás alapján):  

Pelso-Via Bau Kft. (8220 Balatonalmádi, Árok u. 3/b), RD-Master Kft. 

(8220 Balatonalmádi, Építő u. 8.), Kert-Com Kft. (6000 Kecskemét, Márai 

S. u. 1/B), Punk-Víz Kft. (8248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14. )   

Az ajánlatok beküldési határideje: 2020. május 18. du.16.00 óra.  

Az ajánlati felkérés megküldéséről intézkedem.   

        Határidő: Ajánlatkérésre azonnal, egyebekben folyamatos.  

 Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Balatonudvari, 2020-05-05 

            

         Szabó László   

          polgármester  
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