Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29.
napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség
helyiségében.
Jelen vannak:
A képviselő-testület részéről:
Szabó László polgármester
Békefi Edina alpolgármester
Marton János képviselő
Rolkó Gábor képviselő
Fodor Péter képviselő
Tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
A 3. napirendi ponthoz meghívott: Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző
A 4. napirendi ponthoz meghívott: Németh Borbála művelődésszervező
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent: 0 fő
Résztvevő állampolgárok száma: 3 fő
Szabó László polgármester: köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a rendes ülés
4 fő képviselő jelenlétével határozatképes, Fodor Péter képviselő késést jelzett, de meg fog
érkezni. Ezt követően ismertette a napirendet, melynek kapcsán jelzi, hogy a vegyes ügyek
keretében szeretne szóbeli előterjesztést is tenni. Amennyiben más napirendi ponti javaslat
nincsen, kéri a kiküldött szerint a napirendi pontok jóváhagyását.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét a vegyes ügyekben történő szóbeli
előterjesztési kiegészítéssel, 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta:
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester
2./A Levendula u. 10. szám alatti szolgáltató ház bérleti úton történő hasznosításának
pályázati ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
3./ A Balatonudvari Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása I.
fordulóban.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ A 2014. évi települési rendezvények programsorozatának megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
Meghívott előadó: Németh Borbála művelődésszervező

5./ A lakossági víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos DRV Zrt. ügyek megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
6./ 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:
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Szabó László polgármester: a napirend kapcsán köszöni a részletes írásbeli tájékoztatást,
kérdezi, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e kérdés vagy észrevétel?
Békefi Edina alpolgármester: kérdezi, hogy a rendezési terv kapcsán a kormányhivataltól
érkezett-e már válasz?
Szabó László polgármester: ismerteti, hogy még nem érkezett válasz a benyújtott anyagra.
Más kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazat
és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló
tájékoztatót.
2./A Levendula u. 10. szám alatti szolgáltató ház bérleti úton történő hasznosításának
pályázati ügye.
Szabó László polgármester : ismerteti, hogy a napirendi pont kapcsán a meghirdetett
pályázatra egy ajánlat érkezett be, egyúttal köszönti az ajánlatot benyújtó vállalkozó hölgyet.
Felkéri az alpolgármester hölgyet, hogy bontsa ki a borítékot és ismertesse a pályázati
anyagot képviselőkkel.
Békefi Edina alpolgármester: megállapítja, hogy a boríték sértetlen, majd a felbontás után
ismerteti a benyújtott pályázat anyagot. A benyújtó Barcza Istvánné balatonfüredi vállalkozó.
Az ajánlat arról szól, hogy az eddigiek szerint nyújtott tevékenységi körökben folytatná a
szolgáltatást, kozmetikus, pedikűrös, fodrász és masszőr működéssel. Lehetőség szerint 3 évre
szeretné bérelni, a megajánlott bérleti díj évi bruttó 200.000 Ft, és minden évben április 1-től
november 15-ig tudná biztosítani a szolgáltatást, mivel a téli időszakban annyira kevés a
vendégforgalom, hogy az épület kifűtése gazdaságtalanná teszi a működtetést. Megállapítja,
hogy a kiírásnak megfelelően csatolta a szükséges vállalkozói mellékleteket és megtette a
nyilatkozatokat, tehát a pályázat érvényes.
Rolkó Gábor képviselő: akkor ezek szerint el kell dönteni, hogy egész éves nyitvatartást
szeretnénk az ingatlanban, vagy megelégszünk az ajánlat szerintivel is, mivel nincs több
pályázó.

Szabó László polgármester: kérdezi az ajánlattevőt, hogy amennyiben a téli szezonban az
önkormányzat vállalná a fűtés biztosítását, akkor elvállalná-e a szolgáltatás nyújtását?
Barcza Istvánné: amennyiben az önkormányzat biztosítja a fűtést, úgy igen, hiszen kiemeli,
hogy annyira kevés a téli vendégforgalom, hogy nem tudja másképpen gazdaságosan folytatni
a tevékenységeket.
Marton János képviselő: véleménye szerint a temperáló fűtés biztosítása egy fűtési szezon
alatt annyiba kerülne, hogy szinte a bérleti díjat el is viszi, de legalább lenne ilyen szolgáltatás
a faluban.
Rolkó Gábor képviselő: egyet ért Marton képviselővel.
18.22 órakor megérkezett Fodor Péter képviselő, Szabó László polgármester ismételten
megállapította a képviselő-testület határozatképességét 5 fő képviselő jelenlétével, majd
folytatta a napirendi pont tárgyalását.
Szabó László polgármester: röviden összefoglalva az elhangzottakat egy éves bérleti
szerződés megkötésével tudna egyet érteni ilyen konstrukcióban, hogy a téli szezonban az
önkormányzat fűti az épületet. A bérleti idő lejárta után a bérlet további folytatása
felülvizsgálatra kerülhet.
Amennyiben a testület is egyet ért, úgy szavazásra javasol egy határozati javaslatot abban a
formában, miszerint az önkormányzat bérbe adja 2014. április 1-től 2015. április 1-ig a
Levendula u. 10. szám alatti szolgáltató házat Barcza Istvánné vállalkozó részre a benyújtott
pályázat szerinti működési körben, évi bruttó 200e Ft bérleti díjért, természetesen a rezsit is a
bérlő fizetné. A téli időszakban az ingatlan fűtését és annak költségeit az önkormányzat
biztosítja az éves önkormányzati költségvetésében saját forrásból
Más javaslat nem lévén, az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2./2014. (I.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező
Balatonudvari Levendula u. 10. szám alatti szolgáltató házat bérbe adja az alábbiak
szerint:
Bérlő: Barcza Istvánné fodrász vállalkozó (8230 Balatonfüred, Köztársaság u. 19/B
4/13., vállalkozói ig.: 5081529.)
Bérleti időtartam: 2014. április 1- 2015. április 1.
Bérleti díj: bruttó 200 e Ft / év + rezsi költségek.
A téli időszakban az ingatlan fűtését és annak költségeit az önkormányzat biztosítja az
éves önkormányzati költségvetésében saját forrásból.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére és a bérleti szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 15.

3./ A Balatonudvari Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének tárgyalása I.
fordulóban.
Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán köszönti a pénzügyi ügyintéző hölgyet
is majd átadja a szót az aljegyző asszonynak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden szeretné ismertetni, hogy a jogszabályok
olvasatában az idén 2014. február 4-ig kell a költségvetési rendelet tervezetet beterjeszteni a
képviselő-testület elé. Az elemi költségvetést pedig március 7-ig kell a pénzügyi
ügyintézőknek a MÁK felé szolgáltatni, ezért eddig az időpontig javasolt a költségvetési
rendelet idei évben történő elfogadása. Az előterjesztésben benyújtott anyag is úgy készült el,
hogy jelenleg egy első fordulós megbeszélés tartása javasolt, nem pedig a költségvetés
végleges elfogadása, a főbb számok már ismertek, de a részeltek kidolgozása még fontos
további feladat. A közös hivatali költségvetés elfogadásáról külön testületi döntések
szükségesek, de ennek anyaga még nem készült el. Ezek ismeretében javasolja a napirendi
pont tárgyalását.
Szabó László polgármester: a főbb számok kapcsán szeretné érzékeltetni, hogy a
költségvetési főösszeg 150 millió forint az idei évre, ez jóval kevesebb, mint a korábbi évek
költségvetési főösszege, hiszen volt olyan év, hogy 385 millió forint is volt. Az idei évi
költségvetési főösszeg megköti az önkormányzat mozgásterét is, ezen belül kell tervezni,
addig kell ténylegesen nyújtózkodni, ameddig a takaró ér. A részletekre átadja a szót a
pénzügyi ügyintéző hölgynek.
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: a főösszeg tehát a 150 millió forint. Ami
fontos még, az az állami támogatás összege, mely ebben az évben 25 millió forint összesen.
Az új feladatfinanszírozás pedig nagyon szigorúan megmondja, hogy mivel mit lehet szembe
állítani a költségvetési tervezés és gazdálkodás során. A bérek kalkulálása során egy előzetes
számítással kalkulált, mely szerint egységesen bruttó 4000 Ft-tal emelkedne a fizikai
dolgozók bére, mivel van olyan dolgozó, aki a módosított minimálbért nem éri el. Két főnek a
bére lett kiegészítve január 1-jével a minimálbérre a törvényi emelés okán. Felújítás az idén
nem került tervezésre, beruházásként pedig csak a fövenyesi strandi lidó kialakítása szerepel
5MFt + ÁFA összegben, valamint a Tűzoltó utca aszfaltozása 1.5MFt + ÁFA összegben. A
rendezési tervre még egy millió forintot kell kifizetni. A fejlesztési céltartalék 9 MFt, mely a
ravatalozóra lett betervezve, az általános tartalék pedig 4MFt. A virágosításra 1.5MFt, az éves
turisztikai feladatokra és rendezvényekre pedig 6MFt lett tervezve.
A közös hivatali költségvetés kapcsán ismertetni, hogy az idei évben egyszerűbb lesz az
elszámolás, mivel a Tihanyi Önkormányzat kapja meg a teljes állami támogatás összegét, nem
pedig az egyes társult önkormányzatok külön-külön. A közös hivatali kiadások kimutatása
jelenleg még nem készült el teljes mértékben, erről csak a következő ülésen lehet majd
dönteni. A költségvetésben egyenlőre a tavalyi kiadási tétel került betervezésre átadott
pénzeszközként.
Szabó László polgármester: a bérek kapcsán úgy gondolja, hogy ne legyen feszültség abból,
hogy a minimál bérre ki kellett egészíteni egyesek bérét, ezért javasolja az egységesen bruttó
4000 Ft-tal történő béremelést a fizikai dolgozók esetében, illetve az ő esetükben a havi
11.800 Ft-os étkezési utalvány juttatását is Erzsébet kártyában, illetve 20.000 Ft munkaruha
juttatást is. Amennyiben ezzel egyet ért a testület úgy egy határozati javaslatot fogalmaz meg
és kéri annak jóváhagyását.

Más javaslat nem lévén az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3./2014. (I.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi önkormányzati
költségvetés tervezésénél az alábbiakat hagyja jóvá:
- fizikai dolgozók bruttó 4000 Ft/ fő béremelése,
- fizikai dolgozók havi 11.800 Ft / fő étkezési utalvány juttatásának biztosítása
Erzsébet utalvány formájában.
- fizikai dolgozók részére 20.000 Ft/ év munkaruha ellátás biztosítása.
A képviselő-testület A benyújtott rendelet tervezet főbb számadatait jóváhagyja és
felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a
költségvetési rendelet tervezet végleges benyújtására a február havi testületi ülésre.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 27.
4./ A 2014. évi települési rendezvények programsorozatának megtárgyalása.
Szabó László polgármester : köszönti a művelődésszervező hölgyet, majd ismerteti, hogy az
írásbeli előterjesztésben látható az éves programtervezet, melynek tartalmát tekintve vannak
változtatások, bővebb lett a programcsomag. Átadja a szót a részletes ismertetésre.
Németh Borbála művelődésszervező : részletesen ismertette a kiadott programtervezetet,
melyhez a képviselők az alábbi főbb változtatásokat fűzték hozzá:
Rolkó Gábor képviselő: véleménye szerint nem május 1-jére, hanem inkább május végére
kellene egy nagyobb programot tervezni, mivel félő, hogy május 1-jén még nem jönnek le
annyian a településre, hogy ilyen programot nyújtsunk. A főzőversenyek kapcsán pedig
javasolja elgondolkodni a kóstoló jegyek esetlegesen bevezetésén.
Szabó László polgármester: a kóstolójegyet Akaliban most akarják megszüntetni, mert nem
vált be, de el lehet gondolkodni majd a lehetőségén esetleg.
Németh Borbála művelődésszervező : a véglegesített programot elkészíti. Ezen túlmenően 4
kiállítást szeretne a kultúrházban és az újság is évi négy alkalommal fog megjelenni. A
komolyzenei programsorozat szervezése pedig jelenleg folyamatban van. A strandokon
természetesen a játszóházak működni fognak, a könyvtáros hölggyel együtt már most előre
dolgoznak a gyerek programok előkészítésében. A pályázatokat figyelni, de jelenleg nem tud
beszámolni érdemi pályázati lehetőségről.
Szabó László polgármester: köszöni a kidolgozott programtervezetet, kéri, hogy
időszakonként a művelődésszervező hölgy tájékoztassa majd a testületet a programok
menetéről, az aktuális ügyekről. Amennyiben a testület is egyet ért, úgy javasolja az írásbeli
előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Erre egyrészt a feladatfinanszírozás miatt
is szükség van. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében az összeg kapcsán pedig
szeretné elmondani, hogy a korábbi években is már ennyit, illetve többet is költöttek az éves
programsorozatokra, csak nem volt így egy összegben kimutatva.

Az elhangzottak után a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4./2014. (I.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
települési rendezvények tervezetét a rendezvénynaptár szerinti időpontok
alapján jóváhagyja. A végleges programtervezet a költségkimutatással együtt
jelen határozat mellékletét képezi.
A képviselő-testület a 2014. évi települési rendezvények költségét bruttó 6.5
millió Ft összegben a 2014. évi önkormányzati költségvetésébe betervezi,
annak pénzügyi fedezetét saját önkormányzati forrásból biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
Intézkedések megtételére.
Határidő: költségvetési tervezéshez azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
5./ A lakossági víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos DRV Zrt. ügyek
megtárgyalása.
Szabó László polgármester : a napirendi pont kapcsán javasolja az írásbeli előterjesztés
szerinti határozati javaslatok elfogadását. Az MNV Zrt. felé fordulást mindenképpen
fontosnak tartja, annak érdekében, hogy az önkormányzat tegyen valamit egy esetleges
vagyonátadás térítéses támogatása érdekében.
Más kérdés és vélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
határozatokat hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5./2014. (I.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás állami támogatásával kapcsolatban a
DRV Zrt. és a Balatonudvari község Önkormányzata közötti Megállapodás
megkötését és a támogatási összeg átutalását a szolgáltató részére utólagosan
jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: a megállapodásban foglaltakra nézve folyamatos
Felelős: polgármester

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6./2014. (I.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó László polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú viziközmű
rendszer esetleges térítéses vagy résztérítéses állami tulajdonba adása ügyében
az MNV Zrt. hivatalos képviselője felé eljárjon.
A polgármester a képviselő-testületet az ügyben folyamatosan tájékoztatni
köteles a testületi üléseken.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
6./ Vegyes ügyek.
a) Szabó László polgármester : a vegyes ügyekben a szúnyogirtás idei évi költségének
jóváhagyását kéri a testülettől az írásbeli előterjesztés alapján.
Más kérdés és vélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselőtestület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7./2014. (I.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi
Szúnyogirtás településre eső költségét 631.825 Ft összegben jóváhagyja, az
összeg kifizetését a 2014. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére, megállapodás megkötésére, majd átutalásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
b) Szabó László polgármester : a strandi bérlők az előterjesztés mellékleteként kiküldött
levelet adták be a földhasználati szerződések ügyében, melynek kapcsán ismerteti, hogy a
keddi napon az ügyvéd úrral egyeztetést tartottak. Az ügyvéd úr még egyszer át fogja
tekintetni az ügyet, egyeztet egy másik kollégával, akihez a bérlők fordultak. Jelen ülésen
nem javasol újabb döntést a kérdésben, javasolja a februári ülésen a téma tárgyalását.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: javasolja, hogy a február végi testületi ülésre legyen az
ügyvéd úr meghívva és még egyszer átfogó tájékoztatásra kerüljön sor ebben az ügyben.
Békefi Edina alpolgármester: egyetért a javaslattal, és kéri, hogy február 27-én legyen a
testületi ülés, mert arra szabadságot tud előzetesen kérni.
c) Szabó László polgármester : szóbeli előterjesztésként a BAHA Zrt. levelét ismerteti. A
fövenyesi kishajó kikötő működtetéséhez az önkormányzat anyagi támogatását kérik 2014.
évben 250.000 Ft + ÁFA összegben. Nem javasolja a támogatás nyújtását, kéri, hogy
nemleges határozatot hozzon a testület.

Ellenvélemény nem lévén a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen
szavazattal 0 ellenszavat és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta
meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8./2014. (I.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BAHA Zrt.
fövenyesi kishajó kikötő működtetéséhez történő hozzájárulási kérelmét
elutasítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a BAHA
Zrt. írásbeli tájékoztatására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
c) Békefi Edina alpolgármester : szóbeli előterjesztésként javasolja, hogy a kemping
területén kialakításra kerülő új házhelyek területének kimérését kezdje meg az önkormányzat.
Bízza meg a földmérőt a munkálatok elkezdésével.
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9./2014. (I.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
Szabó László polgármestert, hogy a kemping területéből kialakításra
kerülő ingatlan helyek kimérése ügyében tegye meg a szükséges
intézkedéseket, és folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet az ügy
állásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
d) Békefi Edina alpolgármester: végezetül javasolja, hogy a mini óvodát hirdesse meg
bérbeadásra az önkormányzat.
Szabó László polgármester: nincsen akadálya a pályázat kiírásának, de célszerű egy olyan
kitétellel pályázatni, hogy amennyiben önkormányzati érdekből fontossá válik, úgy legyen
lehetősége az önkormányzatnak felmondani a bérleti szerződést. Még nem látható előre,
hogyan fog alakulni a kultúrház és a hivatal épületének helyezte rövidtávon, de elképzelhető,
hogy szükség lehet a mini óvodába átköltözésre. Addig is meg lehet hirdetni, hiszen üresen áll
az épület, javasol bruttó 60.000 Ft / hó bérleti díjat minimálisan megállapítani és egy év
határozott időtartamra adják bérbe.
Amennyiben a testület egyet ért úgy javasolja az alábbi határozati javaslat elfogadását:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti hasznosítás céljából
pályázati úton meghirdeti a tulajdonában lévő Balatonudvari Ady E. u. 16. szám alatti 369.
hsz-ú Mini Óvoda ingatlant. Minimális bérleti díj bruttó 60.000 Ft. A pályázatok benyújtási
határideje: 2014. február 26. délután 16.00 óra, pályázatok bontására a 2014. február 27-én,
de. 10.00 órakor kezdődő rendes testületi ülésen kerül sor. A képviselő-testület felhatalmazza

Szabó László polgármestert a pályázat települési honlapon és a faliújságokon történő
meghirdetésére.
Az elhangzott javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal 0 ellenszavat és 0
tartózkodás mellett egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10./2014. (I.29.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti hasznosítás
céljából pályázati úton meghirdeti a tulajdonában lévő Balatonudvari Ady E.
u. 16. szám alatti 369. hsz-ú Mini Óvoda ingatlant.
Minimális bérleti díj bruttó 60.000 Ft.
A pályázatok benyújtási határideje: 2014. február 26. délután 16.00 óra,
pályázatok bontására a 2014. február 27-én, de. 10.00 órakor kezdődő rendes
testületi ülésen kerül sor.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázat
települési honlapon és a faliújságokon történő meghirdetésére.
Határidő: pályázat meghirdetésére azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester köszöni a részvételt a megjelenteknek, több napirendi pont és hozzászólás
nem lévén a rendes nyílt testületi ülést 21.00 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:

Marton János képviselő

Rolkó Gábor képviselő

