
Jegyzőkönyv 
 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. október 28. 

napján du. 15.00 órakor megkezdett soros nyílt üléséről az önkormányzat hivatali 

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Tavasz László alpolgármester  

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

Sötét György képviselő  

Rolkó  Gábor képviselő  

 

Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    

 

Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 

Dr. Percze Tünde jegyző  

 

Résztvevő állampolgárok száma: 1 fő napirend előtt 

 

Tavasz László alpolgármester köszöntötte képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy a 

képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes.   

Ezt követően ismertette a napirendet, zárt ülésre is sor kerülne támogatási kérelmek kapcsán, 

majd kérte a napirend elfogadását.    

 

A Képviselő-testület a napirendet 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint 

elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Tavasz László alpolgármester  

 

2./Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatási pályázata.    

Előadó: Tavasz László alpolgármester 

 

3./ Gesztenye sori csatornázás ügye.  

Előadó: Tavasz László alpolgármester 

 

Napirend a zárt ülésre:  

 

1./ Települési támogatási ügyek.  

Előadó: Tavasz László alpolgármester 

 

Tavasz László alpolgármester: a napirendi pontok tárgyalása előtt kérte Schmuck Ádámot, 

hogy tájékoztassa a testületet a kérelméről.  

 

Schmuck Ádám: a Balatonudvari strandi kajak-kenu tároló ügye kapcsán ismerteti az 

előzményeket. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik, mely módosításra került, illetve 



meghosszabbításra is az elmúlt évek alatt. A településképi véleményt szeretné, ha kiadnák 

részére, jövőre tudná elkezdeni az építkezést. A másik kérelme pedig az Ady Endre utcai 

ingatlanához kapcsolódik, melyet szintén fejleszteni szeretne szálláshely bővítési céllal. 

Ennek érdekében kérné megvásárlásra vagy akár más megoldási lehetőséggel a kerítés 

melletti parkolót.  

 

Tavasz László alpolgármester: megköszöni a tájékoztatást, a településképi véleményt ki 

fogják adni, a másik ügyben pedig majd döntenek később.  

 

Scmuck Ádám megköszönte a lehetőséget, majd elhagyta az üléstermet.  

 

Ezt követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pontok tárgyalását:  

 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

 

Tavasz László alpolgármester : az írásbeli előterjesztést megkapták a képviselők, kérdezi 

hogy kérdés van-e ezzel kapcsolatban?  

 

Kérdés nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúan tudomásul vette a lejárt 

határidejű határozatokról szóló tájékoztatást.  

 

 

2./Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatási pályázata.    

 

Tavasz László alpolgármester:ismerteti az előterjesztést, úgy gondolja, hogy a pályázatot 

érdemes beadni zöldhulladék lerakó megszüntetése érdekében. Szavazásra tette fel az írásbeli 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot, a hrsz. a 059. 

 

A határozati javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat 

mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118./2020. (X.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani a Belügyminisztérium által kiírt Települési önkormányzatok 

számára Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására.  

A támogatói cél a Balatonudvari község Önkormányzat tulajdonát képező 

Balatonudvari 059. hrsz-ú ingatlan hulladékmentesítését szolgálja a 

pályázati kiírásban foglaltak szerint. Támogatási igény: 2.000.000 Ft.  

A képviselő-testült a pályázatírás költségét bruttó 80 e Ft összegben a 

2020. évi önkormányzati költségvetésében biztosítja, a pályázat 

megírására vonatkozó vállalkozói szerződés megkötésére hatalmazza fel 

Tavasz László alpolgármestert Henn Zsolt pályázatíróval.  

A képviselő-testület felhatalmazza Tavasz László alpolgármestert a 

pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételére, valamint a 

pályázat határidőben történő benyújtására.  

Határidő: a pályázat benyújtására 2020. november 5.  

   Felelős: Tavasz László alpolgármester   

 



3./ Gesztenye sori csatornázás ügye.  

 

Tavasz László alpolgármester: ismerteti az írásbeli előterjesztést, majd szavazásra tette fel a 

határozati javaslatot, a kivitelezéséi határidő kerüljön meghosszabbításra november 30-ig.  

 

A határozati javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal 0 ellenszavazat 

mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg: 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119./2020. (X.28.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gesztenye sori 

szennyvíz csatorna fejlesztés kivitelezési határidejét 2020. november 30-ig 

meghosszabbítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Tavasz László alpolgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására.   

Határidő: szerződésmódosításra 2020. november 10.  

   Felelős: Tavasz László alpolgármester   

 

 

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

15.50 órakor bezárta.  

K.m.f. 

 

 Tavasz László   

  alpolgármester 

              

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  

  

 


