
JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 2020. február 24-én 

14.00 órakor megtartott nyilvános üléséről a Balatonőszödi Községi Önkormányzat hivatalos 

helyiségében. 

 

Jelen vannak:                                                                            Meghívottak: 

Antal János polgármester                                                           Dr. Kelemen Csilla jegyző 

Hosszú Péter alpolgármester                                                      Nagy Zsuzsa jkv. 

Cseh Tibor Lajosné képviselő 

Csehi Tamás képviselő 

Winklerné Csehi Mónika képviselő 
 

Antal János polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő -testület 5 

fővel jelen van, ezért az ülés határozatképes és azt megnyitja. Ismerteti a napirendi pontok 

tervezetét. 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

      Előterjesztő: Antal János polgármester 

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

      Előterjesztő: Antal János polgármester 

3. Rendeletalkotás az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

4. Rendeletalkotás a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

5. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi napirendeket tárgyalja: 

 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

      Előterjesztő: Antal János polgármester 

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

      Előterjesztő: Antal János polgármester 



3. Rendeletalkotás az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

4. Rendeletalkotás a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

5. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal János polgármester 

 

Napirendek tárgyalása: 

 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

Antal János polgármester elmondja, hogy átruházott hatáskörben egy szülési támogatás iránti 

kérelem érkezett, a feltételeknek megfelel, kifizetésre kerül. Az előző testületi ülésen 

döntöttünk arról, hogy a szociális tűzifát a SEFAG-tól fogjuk megrendelni. Az azóta eltelt 

időszakban határidőre sikerült maradéktalanul kiszállítani a fát. Az előző évi strandpályázat 

elszámolása folyamatban van, jelenleg hiánypótlás zajlik. A legfontosabb része a 

hiánypótlásnak a fotódokumentáció volt, amit a napokban pótlunk. Közben döntés született 

arról, hogy 2020-ban is fogunk részesedni strandfejlesztési támogatásban, ennek az összege 53 

millió forint körül van. A legjelentősebb része ennek a pályázatnak egy családbarát vizesblokk 

és egy baba-mama szoba kialakítása lesz. Illetve a vízre jutás feltételeinek javítása érdekében 

két új lépcső elkészítése, valamint napozóstég kialakítása.  Elindult újra a Magyar Falu 

Program, megjelentek az első pályázati kiírások, melyek elsősorban most az egészségügyet 

érintik. Ez most bennünket nem érint, de állítólag kéthetenként követni fogják egymást a 

kiírások. Bízok benne, hogy  ebből a támogatásból tudjuk majd megoldani a játszótér felújítások 

nagyobb részét. Ez kb. egy 5 millió forintos keretet jelent.  Ha az időjárás megengedi, 

elkezdődik a Szőlőhegyi út felújítása és a vadkerítés építésének folytatása, ami a Herman Ottó 

pályázaton elnyert összegből valósul meg.  

Winklerné Csehi Mónika képviselő kérdezi, hogy az előző évi strandfelújítás munkálata 

garanciális-e?  

Antal János polgármester válasza, hogy garanciális, a kivitelezési szerződés pedig 

tartalmazza a garancia idejét is. Kérdezi, hogy aki elfogadja a tájékoztatót az kézfelemeléssel 

jelezze. 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 



Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, a polgármester két ülés közötti tevékenységéről, 

átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló tájékoztatót és jelentést a vitában 

elhangzottakkal együtt elfogadja, illetve tudomásul veszi. 

  

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal János polgármester 

 

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

      Előterjesztő: Antal János polgármester 

Antal János polgármester felkéri a pénzügyi ügyintézőt, hogy ismertesse a napirend anyagát. 

Nagy Zsuzsa pénzügyi előadó ismerteti a költségvetési rendelet tervezetét, annak részletes 

szöveged indokolását. Az önkormányzat ez évi költségvetésének fő bevételi és kiadási összege 

186 301 386.- Ft.  A működési költségvetési bevételek összege 92 051 936 Ft, a felhalmozási 

költségvetési bevételek összege 94 249 450 Ft. Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit továbbra is 

döntően a feladat finanszírozási rendszer és a saját bevételek meghatározó eleme a helyi 

adóbevételek nagysága határozzák meg. A helyi önkormányzat bevételei összetevődnek a helyi 

adó bevételekből, az állami támogatásokból, valamint az egyéb saját bevételekből. A helyi adó 

bevételekkel kapcsolatosan a tervezett előirányzat összesen 38 750 000 Ft, illetve az átengedett 

központi adó, ami a gépjárműadót jelenti, ez 3 000 000 Ft.  A helyi adó bevételekkel 

kapcsolatosan adónemenkénti bontásban építményadóra 21 500 000  Ft terveztük az idei évben.  

A telekadó 7 500 000 Ft, az idegenforgalmi adó összege 1 500 000 Ft-tal került a 

költségvetésbe tervezésre. Iparűzési adót 8 000 000 Ft-tal tudjuk a költségvetésben 

előirányozni. A gépjárműadó 3 000.e Ft,- tal került betervezésre. Egyéb bevétel összege a 

költségvetésben 8 000 000 Ft, idetartozik a strand területén üzemeltetett büfék közterület 

használati díja, a kerékpárút üzemeltetéséből származó díj valamint a bérlakások bérleti díja, 

üzletek bérbeadásából származó bevétel, művelődési ház bérleti díja, valamint a szociális 

étkezésért fizette ellátási díj.   Az állami támogatások összege 27 746 809.- Ft, amely úgy oszlik 

meg, hogy az őszödi önkormányzat, település üzemeltetésre, ezen belül zöldterület 

gazdálkodásra, közvilágításra, köztemető fenntartásra, közutak fenntartására, egyéb feladatok 

támogatására 16 299 979.- Ft-ot kapunk, a polgármesteri illetmény támogatására 1 024 800 Ft-

ot, az üdülőhelyi feladatok támogatására 1 735 150.- Ft-ot. Egyes szociális feladatok egyéb 

támogatása 4 008 000.- Ft. szociális étkezésre 2 810 480.- Ft, 68 400.- Ft, rászoruló gyerekek 

szünidei étkezésére és települési önkormányzat könyvtári közművelődési feladataira pedig 1 

800 000.- Ft.  Az előző évek pénzmaradványára 9 210 127 Ft-ot irányoztunk elő, de ezen 

pénzösszeg a beszámoló elfogadásakor válik véglegessé és kerül pontosításra. A felhalmozási 

bevételeknél a lakásgazdálkodási egyéb bevételekre 2 000 000 forintot irányoztunk elő, ez a 

kamatmentes kölcsönök visszafizetéséből várható összeg. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 

63 579 026.- Ft, ez az az összeg, ami a pályázati támogatások maradványa az idei évben, 

valamint az újonnan megkapott strandpályázat összege. Ide tartozik, a strandpályázat, melynek 

az összege 53 350 000Ft, Magyar Falu program keretében nyert járda felújítás összege 

4 998 280 Ft, Herman Ottó pályázat vadkerítésre nyert pénzösszege 4 201 284 Ft. A 

felhalmozási bevételek előző évi pénzmaradványa soraiban a 2019.évben elnyert 

strandpályázathoz kapcsolódó idei évben teljesített számlák értékét állítottuk be, mely 

28 670 424 Ft.  A működési költségvetési kiadások összege 92 051 936 Ft, a felhalmozási 



költségvetési kiadások összege 94 249 450 Ft. A működési kiadások tervezése során kiemelt 

szempont a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése, a 3. melléklet részletezi.  A személyi 

juttatások a foglalkoztatottaknak kifizetett illetményből, munkabérből és más juttatásokból, 

valamint a nem foglalkoztatott természetes személyeknek juttatott más jövedelmek 

megfizetéséből származnak. A személyi juttatások tervezésénél az önkormányzat és az 

intézmények közalkalmazottjainál a közalkalmazotti illetménytáblával számoltunk. Az 

önkormányzatnál terveztük a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésével járó többlet 

költségeket, valamint a hatályos jogszabályi előírások alapján a kötelező előre lépést. A 

jogszabályban előírt bérelemek mellett terveztük a törvényi előírás alapján maximálisan adható 

cafeteria keretet (bruttó 200 ezer Ft). Az önkormányzatnál a személyi kiadások 28 000 000 Ft, 

ennek a járuléka 6 000 000 Ft, dologi kiadások 34 325 854 Ft-ot tesznek ki, szociális ellátások 

2 500 000 Ft, és pénzeszköz átadás 21 226 082 Ft.  Az átadott pénzeszközökkel kapcsolatosan 

a balatonszemesi közös hivatalnak 5 500 000 Ft, a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi 

Társulás részére 3 011 000.- Ft az átadott pénzeszköz. A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot 

is ez évtől itt, az átadott pénzeszközök között kell feltüntetni. Az idén 4 fő-vel számolhatunk, 

melynek összege 200 000 forint. A víz-, és csatornaszolgáltatási támogatásra a tavalyi évben 

utalt összeget vettük alapul, ami 5 300 000 Ft volt. A Dentura Bt-nek a   fogorvossal kötött 

szerződés alapján idén 638 000 Ft-ot kell támogatásként átadni. A civil szervezetek 

támogatására 700 000 forintot előirányoztunk, a Balatonszemesi Nyitnikék Óvodát fenntartó 

társulásnak 3 473 000.- Ft-ot kell, hogy a őszödi önkormányzat átadjon. A fogorvos 

működéséhez 541 000 Ft-ot, orvos és védőnői szolgálat 506 000 Ft-ot kap az önkormányzattól. 

Társulási hozzájárulást kap a „Mozdulj Balaton” 100 000 Ft és a Dél-Balatoni Hulladék 

Társulás 147 210 Ft. értékben. A Kisfaludy2030 strandpályázat kapcsán 53 350 000 Ft elnyert 

összeggel számolhatunk az idei évben. Beruházásként mutatjuk a tavalyi évben elnyert 

strandpályázat kapcsán épült szociális blokk építését 27 468 615 Ft. értékben, melynek 

berendezéseire 1 201 809 Ft-ot kaptunk. Herman Ottó pályázat keretében vadkerítésre kapott 4 

201 284 Ft-ot és a 2018.évből visszamaradt Herman Ottó pályázat 1 029 462 Ft összegét is 

beruházások között tartjuk nyilván. A 4. sz. melléklet tartalmazza felhalmozási, felújítási, 

beruházási kiadásokat.  

Antal János polgármester kérdezi, aki egyetért az elhangzottakkal és elfogadja az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetés tervezetét, az kézelemeléssel jelezze. 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete  

Balatonőszöd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

 

 

3. Rendeletalkotás az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló rendelet 

módosításáról 

     Előterjesztő: Antal János polgármester 

Dr. Kelemen Csilla jegyző elmondja, hogy az előző testületi ülésen megfogalmazódott, hogy 

a Petőfi utcában lévő társasházban lévő lakások bérleti díját 50%-kal javasolja a Képviselő-



testület megemelni. Ez rendeletben kell, hogy szabályozásra kerüljön. Most 330 Ft/m²/hó a 

Petőfi utca lakások bérleti díja. Az 50%-os emelést követően 495 Ft/m²/hó összegre változik.  

Antal János polgármester javasolja elfogadásra a rendelettervezet. Kérdezi, aki egyetért a 

javaslattal az kézfelemeléssel jelezze. 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2020. (II.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről szóló  

10/2017. (V.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

4. Rendeletalkotás a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

Antal János polgármester elmondja, a Hivatal 2020. évi munkarendjében, a nyári időszakban 

az igazgatási szünet 2020. július 1. napjától – július 3. napjáig, valamint 2020. augusztus 17. 

napjától 2020. augusztus 23. napjáig tart.  A téli időszakban az igazgatási szünet 2020. 

december 17. napjától 2021. január 3. napjáig tart.  Javasolja a rendelettervezet elfogadni. 

Kérdezi, aki egyetért a javaslattal az kézfelemeléssel jelezze. 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

 

5. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

       Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

5/1. Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodásának módosítására 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

Antal János polgármester elmondja, hogy a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa módosította a  társulási megállapodását az 

előterjesztésben leírt pontokkal. Balatonőszöd Község Önkormányzata tag ebben a társulásban 

, ezért a változásokat az önkormányzat képviselő-testületének is el kell fogadni a módosított 

társulási megállapodásban. Kérdezi, aki egyetért a határozati javaslattal, az jelezze. 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 



17/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonőszöd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a    

„Javaslat a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodása módosítására” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás  valamennyi tagja  által elfogadott,  2016. május 30.-án 

aláírt, Társulási Megállapodás  2020. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

szövegét   az előterjesztés melléklete szerinti  tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2020. évi módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadó határozat Társulási Tanács 

részére történő megküldésére.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a melléklet szerint 

elfogadott, módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Antal János polgármester 

 

5/2. Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatkörébe 

tartozó házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása az ellátott személyektől 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

Antal János polgármester elmondja, hogy a házi segítségnyújtás a Szociális - és 

Gyermekjóléti Szolgálat feladatkörébe tartozik. Balatonföldvári Többcélú Társulás Tanácsa 

Meghatározott egy bizonyos térítési díjat, mert az állami támogatás nem fedezi a feladat 

ellátásának a költségeit. A Társulási Tanács úgy döntött, hogy mindenképpen beszedik a térítési 

díjat. Az egyes önkormányzatok dönthetnek arról, hogy átvállalják-e az érintettektől ezt az 

összeget. Eddig minden évben olyan döntést hozott a balatonőszödi képviselő testület, hogy 

átvállalja az érintettektől a díjat, különös tekintettel arra, hogy ha ezt az érintetteknek kellene 

fizetni, akkor nagy mértékű lenne a visszalépés. Tehát nem vennék igénybe ezt a szolgáltatást, 

amire egyébként szükség van. Havonta kb. 83.000 forintot jelent a térítési díj fizetése az 

önkormányzatnak, ez éves szinten kb. 1 millió Ft összegű költség. Pontrendszer szabályozza, 

hogy ki az, aki jogosult a szolgáltatás igénybevételére. A költségvetésünk, amit elfogadtunk, 

tartalmazza ezt a tételt.  Ismerteti a határozati javaslatot. Kérdezi, aki ezzel egyetért, az 

kézfelemléssel jelezze. 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

   



Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonföldvári 

Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatkörébe tartozó  házi 

segítségnyújtás keretében megvalósuló személyi gondozásért fizetendő 570,-Ft/óra 

térítési díj összeget a 2020. évben 100 %-ban átvállalja a balatonőszödi lakóhellyel 

rendelkező ellátottak esetében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére. 

 

Határidő: értelem szerint, azonnal 

Felelős: Antal János polgármester 

 

5/3. Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatkörébe 

tartozó jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díjának átvállalása az ellátott 

személyektől 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

 

Antal János polgármester elmondja, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében 

éves szinten jelent kb. 150.000 forintos költséget az önkormányzatnak. Pillanatnyilag ketten 

veszik igénybe, egy ellátottnak kb. 4.000 forint költség havonta. Kérdés, hogy a képviselő 

testület átvállalja-e a térítési díjat? Javasolja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Képviselő-

testület vállalja át ezt a díjat. Ismerteti a határozati javaslatot. Kérdezi, aki ezzel egyetért, az 

kézfelemléssel jelezze. 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

   

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonföldvári 

Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatának feladatkörébe tartozó 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás balatonőszödi lakóhellyel rendelkező 

ellátottjai által fizetendő 135,-Ft/ készülék/nap térítési díj összeget a 2020. évben 

100%-ban átvállalja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e határozat közlésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Antal János polgármester 

 

5/4. A polgármester 2020. évre vonatkozó szabadságának ütemezéséről 

Előterjesztő: Dr. Kelemen Csilla jegyző 

 

Dr. Kelemen Csilla jegyző elmondja, minden évben február hónap végéig a képviselő-

testületnek jóvá kell hagyni a polgármester adott évre vonatkozó szabadságának ütemezését. 

Határozatban hagyja jóvá a képviselő-testület. A polgármester úrnak a tavalyi évről nem volt 

áthozott szabadsága. 2020. évre 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg. 

Minden hónapra bizonyos napokra be lett ütemezve a szabadság, figyelembe véve a rendeletben 

elfogadott igazgatási szüneteket is.  



Antal János polgármester személyes érintettségét jelenti be. Kéri a Képviselő-testületet 

döntsön arról, hogy részt vehet e a szavazásban. 

A fentieket követően a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat 

nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. 

évre vonatkozó szabadságának ütemezéséről szóló napirend tárgyalásából 

érintettség miatt Antal János polgármestert nem zárja ki, a polgármester szavazhat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hosszú Péter alpolgármester 

 

Antal János polgármester kérdezi, aki egyetért a határozati javaslattal, az 

kézfelemléssel jelezze. 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2020. 

évre járó szabadságának ütemtervét az előterjesztésben foglaltak szerint 

jóváhagyja. A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét az ütemterv 

maradéktalan betartására. 

 

Határidő: azonnal, ill. 2020. december 31. 

Felelős: dr. Kelemen Csilla jegyző 
 

 

5/5.  Kérelem büfé üzemeltetésére vonatkozóan 

Előterjesztő: Antal János polgármester 

  

Antal János polgármester elmondja, hogy Varga Attila kérelmet nyújtott be büfé üzemeltetése 

iránt a nyári szezonban a szabadstrand területén. A vendéglátó egység egy erre a célra készített, 

előre gyártott faház lenne igényes kivitelben. Még sok minden szükséges ahhoz, hogy konkrét 

szerződéskötésre kerüljön sor. 

Javasolja, hogy egy elvi döntést hozzon a Képviselő-testület arról, hogy támogatja e további 

büfé elhelyezését és a kérelmező elkezdheti -e a tervezést. Elmondja, hogy tartottak bejárást a 

strandon a főépítésszel, egyeztetés történt, hogy milyen paraméterekkel épülhet fel az épület. 

Főépítész elmondta, hogy építési engedély nélkül nem lehet megvalósítani az épületet, mert a 

tervek szerint az  20 m² feletti lenne. A faház lehet 20m², de ha már társul hozzá vendéglátóipari 

előkert, akkor az már úgy értelmeződik, hogy meghaladja a 20 m²-t. Ezért meg kell terveztetni 



és engedélyeztetni kell.  Ismerteti a határozati javaslatot. Kérdezi, aki elvi támogatását adja, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elvi támogatását adja 

Varga Attila kérelmező részére, hogy Balatonőszödön az önkormányzati 

tulajdonban lévő szabadstrand területen vendéglátás céljából működtetni kívánt 

épületet helyezzen el, amennyiben a településképi véleményezési eljárás és az 

építési hatóság előtt lefolytatott eljárás során az engedélyeket megszerzi. 

A Képviselő-testület kéri a kérelmezőt, hogy a közterülethasználat 

engedélyezésének tárgyalása érdekében a szükséges engedélyek birtokában 

nyújtson be kérelmet. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat közlésére 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Antal János polgármester 

 

 

5/6. Megállapodás projekt-előkészítési és projektmenedzsmenti feladatok ellátására 

Előterjesztő: dr. Kelemen Csilla jegyző 

 

dr. Kelemen Csilla jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Somogy Megyei 

Önkormányzat 2016. óta rendszeresen részt vesz a települési önkormányzatokkal konzorciumi 

szerződés alapján a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében benyújtott 

pályázataik végrehajtásában. Együttműködésüket ajánlották fel a jövőben megjelenő pályázati 

lehetőségek figyelésére, pályázatok előkészítési és menedzselési feladatinak ellátására. Az 

együttműködés díja évente a pályázatfigyelésre két részletben fizetendő 60 ezer Ft, melyet az 

első pályázat benyújtásakor jóváírnak. Továbbá 10 millió Ft alatti projekt esetén a pályázati 

előkészítési munkálatokért 60 ezer Ft / pályázat és a projektmendzsmenti feladatokra 200 ezer 

Ft összeget kérnek. A nagyobb pályázatoknál ez 1,5-2,5 %-ot jelent. Elmondja, hogy évek óta 

nagyon jó az együttműködés a Somogy Megyei Önkormányzat dolgozóival, rendkívül nagy 

szakértelemmel rendelkeznek, pontos, alapos munkát végeznek. Javasolja a megállapodás 

megkötését. 

 

Antal János polgármester szintén támogatja az együttműködést. Kérdezi, aki egyetért a 

határozati javaslattal az kézfeleméssel jelezze. 

 

A fentieket követően a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozta: 
 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 



23/2020. (II.24.) sz. Képviselő-testületi határozata: 

 

Balatonőszöd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Somogy 

Megyei Önkormányzat együttműködési ajánlatát a projekt-előkészítési és 

projektmenedzsmenti feladatok ellátására vonatkozóan.  

A Képviselő-testület elfogadja a keret-megállapodás tartalmát és az abban rögzített 

feladatok ellátásával határozatlan időre megbízza a Somogy Megyei 

Önkormányzatot. A Képviselő-testület vállalja a keretmegállapodásban foglalt 

pályázatfigyelési, projektelőkészítési,- menedzsmenti feladatok elvégzésre 

vonatkozó díj megfizetését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Somogy Megyei 

Önkormányzattal kötendő megállapodás aláírására, valamint feléri e határozat 

közlésére. 

 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Antal János polgármester 

 

 

 

Mivel több kérdés, javaslat, hozzászólás nem volt Antal János polgármester megköszönte az 

ülésen való részvételt és az ülést 15 óra 55 perckor bezárta. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

                  Antal János                                                                             Dr. Kelemen Csilla 

                  polgármester                                                                                      jegyző 

 


