
Jegyzőkönyv 
 

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

napján de.8.30 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 

Sötét György képviselő 

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő igazoltan távol. 

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    

 

Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  

Dr. Percze 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, Pintérné Mészáros Erzsébet 

képviselő asszony igazoltan van távol.  

Ismertette a rendkívüli ülés napirendjét, mely a BAHART Zrt közforgalmú kikötő ügyében 

történő sürgős döntés miatt került sor illetve egy kérdés kerül még napirendre, majd kérte 

annak elfogadását.      

 

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

alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ BAHART Zrt. kikötő ügye.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

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

 

1./ BAHART Zrt. kikötő ügye.   

 

Szabó László polgármester: az anyagot megkapták a képviselők. Ez az ügy nem volt 

egyszerű. A kapcsolódó költségekről annyit tud mondani, hogy az önkormányzat esetében 

nem jelentősek az állandó költségek. Ilyenek pl. a mederbérleti díj, a vízdíj stb., évi kb. 1-00-

200 e Ft összeggel lehet számolni. A hosszú távú költségek lehetnek majd magasabbak pl. 

esetleges medertisztítás, búvárköltségek kb. ötévente. Az is el kell mondani, hogy ebben a 

kérdésben mozgástere nem igen van az önkormányzatnak. Természetesen lehet nem elfogadni 

a felkínált szerződést, azonban egy elutasító döntés esetén számolni kell azzal, hogy külsős 

személy fogja megvenni a kikötőt.  



 

Rolkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy nem lehet, hogy ez csak időhúzás, és bármikor 

felmondhatják a szerződést?  

 

Sötét György képviselő: igen így van, és a ráfordított kiadásokat sem kapjuk vissza.  

 

Szabó László polgármester: a szerződés kapcsán Koncz Imre Balatonakali polgármester 

fűzött véleményezést, úgy gondolja, ha a szerződésben lesz is valamilyen módosítás, 

valószínűleg az önkormányzatok javára fog szólni. Ha nem írják alá a szerződést, akkor úgy 

gondolja, hogy többé már nem lehet megszerezni ezt a kikötőt. Ez a tétje most, a település 

érdeke is, hogy önkormányzati kézbe kerüljön. 

 

Tavasz László alpolgármester: kérdezi, hogy ha pl. 5 év múlva nem tudják tovább 

fenntartani, akkor mi történik?  

 

Szabó László polgármester: ilyen esetben nyilván kérelmezni lehet majd, hogy szűnjön meg 

a szerződés.  

 

Tavasz László alpolgármester: miért nem akarják eladni?  

 

Szabó László polgármester: mert a jogszabályok alapján elektronikus licitre kellene 

bocsátani, és akkor bárki külsős jóval magasabb árat kínálva, mint a reális érték, meg tudná 

vásárolni az önkormányzatok helyett.  

 

Rolkó Gábor és Sötét György képviselők: javasolják a pénztárépület bérbeadhatóságának 

lehetőségét érvényesíteni.  

 

Tavasz László alpolgármester: támogatja a döntést, ha van lehetőség ezt később 

visszamondani.  

 

Sötét György képviselő: elfogadja, azzal, hogy az ügyvédnő észrevételei nyilván az ő 

észrevételeik is.  

 

Szabó László polgármester: szavazásra tette fel az írásbeli előterjesztés szerinti határozati 

javaslatot.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

83./2020. (VI.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

településen található fövenyesi közforgalmú kikötő vonatkozásában a 

BAHART Zrt. által megkötésre javasolt használati jogot alapító szerződés 

tervezetét megismerte, az abban foglaltakkal egyet ért.  

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a használati jogot alapító 

szerződésben foglaltak betartására a 25 év határozott időtartam alatt 

szerződés szerint köteles, továbbá a szerződés szerinti Használót terhelő 

költségek fizetését a mindenkori aktuális önkormányzati költségvetésében 

biztosítani köteles.  



 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a   

használati jogot alapító szerződés aláírására.    

 Határidő. azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

 

Szabó László polgármester: elmondja még, hogy a Vízi Buli Kft. a fövenyesi strandon 

mégiscsak szeretné üzemeltetni július-augusztus hónapokban az ugráló várat. Javasolja ezt 

határozatba foglalni, hogy engedélyezi számára a testület a februári határozat hatályon kívül 

helyezése mellett, és a július 8-i ülésen kerüljön sor a pályáztatásra, mivel hosszú távra 

szeretné a működést biztosítani.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

84./2020. (VI.29.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 24./2020. 

(II.26.) számú határozatának hatályon kívül helyezése mellett a Vízi Buli 

Kft. kérelmének helyt adva, bérleti szerződés módosításához járul hozzá 

2020. július 1-től 2020. augusztus 31. napjáig, a bérleti díj: bruttó 550 e Ft 

/ 2020 szezon.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a   

bérleti szerződés aláírására.    

 Határidő. azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

 

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

9.10 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:  

          

 

Dr. Percze Tünde  

         jegyző  

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

                      

Sötét György képviselő     Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő  

        ig. távol 


