
Jegyzőkönyv 
 
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 9. 
napján du. 17.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  
kirendeltségének helyiségében.   
 
Jelen vannak:  
 
A képviselő-testület részéről:  
Szabó László polgármester 
Rolkó Gábor alpolgármester 
Jánosi Attila képviselő 
Békefi Edina képviselő  
Tavasz László képviselő  
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    
Kéri Katalin települési főépítész  
 
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  
Németh Tünde jegyző  
 
Résztvevő állampolgárok száma:  
2 fő   
 
Szabó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd megállapította, hogy a 
képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes. Ezt követően ismertette a 
napirendet, melynek kapcsán jelezte, hogy a vegyes ügyek keretében kerülne szó további 
időközben beérkezett ügyekben szóbeli előterjesztésekre, illetve zárt ülési kérelem is érkezett 
be, ezért zárt ülés tartására is javaslatot tesz.  Majd kérte a Tisztelt Képviselőket az ismertetett 
napirend jóváhagyására.  
 
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak 
szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása.     
Előadó: Szabó László polgármester  
 
3./ A polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
4./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra és a települési éves rendezvénynaptár 
megtárgyalása.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
5./ Vegyes ügyek.  
Előadó: Szabó László polgármester  



Zárt ülés  
1./Segélyezési ügyek.  
Előadó: Szabó László polgármester  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: napirend előtt szeretne felszólalni, a képviselő társaival 
egyeztetve szeretne írásban tájékoztatást kapni a Nyárfa sori támogatás elszámolásának 
ügyében.  
 
Szabó László polgármester: ennek nincs akadálya, gyors határidővel ezt elkészítik. Ezzel 
kapcsolatban szeretné elmondani, hogy a pályázat megnyílt, az előkészítése megtörtént, a 
benyújtása a napokban megtörténik.  
 
Ezt követően a képviselő-testület megkezdte a napirendi pontok tárgyalását.  
 
 
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  
 
Szabó László polgármester: kérdezi, hogy az írásbeli előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése?  
 
Kérdés és hozzászólás nem lévén a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.  
 
 
2./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása.     
 
Szabó László polgármester : a részletes anyag kiküldésre került. Annyit szeretne hozzátenni, 
hogy az év elején egyeztetetteknek megfelelően tartalmazza a megbeszélteket. Ugyanakkor 
beépítésre került a vis maior támogatás és az ellentételezése is.  
 
Tavasz László képviselő: érdeklődik, hogy mi a rendeletben az előirányzat módosítás? 
 
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: az előirányzat módosítás a költségvetés módosításának 
évközbeni formája, melyre több alkalommal is sor szokott kerülni egy évben. Eddig nem volt 
szabályozva ez a bekezdés rendeleti szinten, most a könyvelés biztonsága érdekében került 
bele. Az előirányzat módosítási rendeleteket a képviselő-testület fogja meghozni  
továbbiakban is.  
 
Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán javasolja a költségvetést megelőzően a 
szükséges stabilitási határozat elfogadását.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  
az alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
26./2016. (III.9.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A 
§-ában foglaltak alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) 
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét 
az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 



- Saját bevételek összege: 
        2016.  55.900 ezer Ft 
        2017.  55.400 ezer Ft 
        2018.  56.400 ezer Ft 
        2019.  55.900 ezer Ft 
- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 
kötelezettségek:  
        2016.  0Ft         
        2017.   0Ft 
        2018.   0Ft  
        2019.  0Ft 

A megállapított összegek alapján az Önkormányzat megfelel Magyarország  
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10. § (5) bekezdésében  
foglalt alábbi követelménynek: 
„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi 
összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének 
végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját 
bevételeinek 50%-át.” 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, pénzügy 

1. táblázat 
adatok ezer Ft-ban 

 
2. táblázat 

adatok ezer Ft-ban 
 
Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 
Helyi adók 55.500 55.000 56.000 55.500 
Önk. Vagyon és 
vagyoni értékű jog 
értékesítéséből 
származó bevétel 

- - - - 

Osztalék, koncessziós 
díj és hozambevétel 

- - - - 

Tárgyi eszköz 
értékesítés 

- - - - 

Bírság, pótlék, 
díjbevétel 400 400 400 400 

Összesen: 55.900 55.400 56.400 55.900 
 

3. táblázat 
adatok ezer Ft-ban 

 
Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 
Saját bevétel 50 %-a 27.950 27.700 28.200 27.950 
Adósságot keletkeztető 
ügyletből származó fize-
tési kötelezettség 

- - - - 

Saját bevétel 50 %-a és 27.950 27.700 28.200 27.950 

Kötelezettség 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 
Felh. Hitel tőke - - - - 

Összesen: - - - - 



az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó fize-
tési kötelezettségek kü-
lönbsége 
 
 
Rolkó Gábor alpogármester: 100 Ft-ra javasolja a polgármesteri hatáskört megállapítani, 
nem ért egyet a 200 e Ft-al, ezzel a módosítással javasolja csak elfogadni a költségvetést.  
 
Szabó László polgármester: az alpolgármester által javasolt módosítást elfogadja, javasolja 
a költségvetési rendelet elfogadását amennyiben más kérdés nincsen.   
 
Az elhangzottak után a módosító javaslattal a képviselő-testület 5 igen szavazattal 
egyhangúlag  egyetértve, 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi rendeletét alkotta meg:  
 
 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2016. (III.11.) önkormányzati rendelete 

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről  
 

A rendelet a mellékleteivel és az indoklással, valamint a hatástanulmánnyal együtt jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.  
 
 
Szabó László polgármester: a napirendi pont kapcsán javasolja a rendkívüli önkormányzati 
támogatási pályázat benyújtásához a korábbi határozat hatályon kívül helyezésével egy új 
határozat meghozatalát. Az új határozatra technikai okok miatt van szükség, ismerteti a 
határozati javaslatot.   
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúlag  a 
20./2016. (II.15.) számú határozat hatályon kívül helyezése mellett, az alábbi határozatot 
hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
27./2016. (III.9.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.7. pont és a III. 1. pont szerinti b) 
pályázati célon, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására 100%-
os mértékű vissza nem térítendő támogatás elnyerésére pályázatot kíván benyújtani.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert, hogy a pályázat 
benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.   

Határidő: a pályázat benyújtására azonnal  
Felelős: polgármester  

 
 
Szabó László polgármester: tájékoztatni szeretné a képviselőket arról, hogy a pénzügyi 
ügyintéző, Varjas Margit sajnos agyvérzést kapott. Jelenleg a pénzügyi iroda nagyon nehéz 
helyzet elé került, most egy hölgy kisegíti az önkormányzatot, akinek nagy tapasztalata van 
önkormányzati pénzügyek téren. Március-április hónapokban vállalta a szükséges feladatok 
ellátását nettó 200 e Ft megbízási díjért. Viszont a továbbiakban is el kell látni a feladatot. 
Ennek kapcsán az a további nehézség állt elő, hogy a Saldo programban a környékbeli 
önkormányzatok nem könyvelnek, mindenki az EPER programot használja, így segítséget a 



jelenlegi programban való könyvelésre nem találunk. Átgondolva a helyzetet szükségesnek 
látszik a másik programra való áttérés, tekintettel arra is, hogy a kolléganő jövő év végével 
nyugdíjba is menne, a feladat stabil ellátása érdekében pedig sajnos szükséges lesz egy új 
kolléga felvétele akár részmunkaidőben is. Ez a sajnálatos és váratlan esemény  
többletköltségekkel jár, de a pénzügyi feladatokat el kell látni, kiesés nem engedhető meg, 
mert súlyos következményei lehetnek.  
 
Ifj. Jánosi Attila képviselő: még nem látjuk a kolléga egészségi állapotát, a felgyógyulását és 
hogy hogyan fogja ellátni a feladatot, amennyiben visszajön.  
 
Szabó László polgármester: sajnos ez így van, ezért is hozta fel az elmondottakat. Készült 
egy határozati javaslat, melyet ismertet, amennyiben a testület egyet ért, javasolja a szükséges 
intézkedések megtételét.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  
az alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
28./2016. (III.9.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő önkormányzati 
pénzügyi, gazdasági és könyvelési feladatok ellátása céljából megbízási szerződés kötését 
határozza el Cziráki Tamásnéval ( 8200 Veszprém, Stromfeld u. 6.). A megbízás időtartama: 
2016. március és április hónapok, a megbízás díja: nettó 200.000,- Ft, mely összeget a 2016. 
évi önkormányzati költségvetés személyi juttatásának keretein belül biztosítja.  
A képviselő-testület az EPER költségvetési-számviteli programra történő átállás költségét 
60.000 Ft + áfa éves díj és 100.000 Ft + áfa átkonvertálási díj összegben a 2016. évi 
költségvetésében a működési kiadások keretében jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére, a programváltással kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  

 
 
3./ A polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása.  
 
Szabó László polgármester : a jogszabály szerint elkészült az előterjesztés, a tavalyi év 
során alkalmazott metódus szerint venné ki az idén is a szabadságát, úgy gondolja az bevált. 
Kéri ennek megfelelően a határozat jóváhagyását, amennyiben a testület is egyet ért.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  
az alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
29./2016 (III.9.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 
Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó László polgármester 
által benyújtott 2016 évi szabadságolási ütemtervét - jelen határozat mellékleteként 
kimutatottak szerint - elfogadja, az abban foglalt - részére a 2016. évre járó - a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C (1) bekezdésben meghatározott 25 nap 



alapszabadság és 14 nap pótszabadság, a gyermekek után járó 4 munkanap pótszabadság 
kivételét, valamint az előző évről áthozott 11 nap szabadság kivételét a benyújtott tervnek 
megfelelően engedélyezi.   
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: aljegyző 
 
 
4./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra és a települési éves rendezvénynaptár 
megtárgyalása.  
 
Szabó László polgármester : köszönti a művelődésszervező hölgyet, javasolja ezzel kezdeni 
a napirendi pontot.  
 
Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: az éves rendezvény tervet átküldte a 
képviselőknek, szeretné kérdezni, hogy van-e ezzel kapcsolatos kérdés? Röviden ismerteti a 
programok részleteit.  
A költségvetésében nincs benne a nyári tábor, amelynek a megtartása csak 10 fő felett 
rentábilis, nincs benne a színpad fedés költsége sem és a nyári játszóházi animáció költsége 
sem. Bízunk azonban benne, hogy a nagykoncert bevételéből lehet majd többlet forrást 
biztosítani.  
 
Békefi Edina képviselő: szeretne kezdeményezni egy szemétszedési akciót.  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: a „Te Szedd” akcióba javasolja a beregisztrálást.  
 
Stefanovitsné Sipos Mária művelődésszervező: el fogja intézni.  
 
Szabó László polgármester : köszöni a tájékoztatást, javasolja a továbbhaladást az 
előterjesztés szerint: a strand nyitva tartási idejéről lenne szükséges dönteni. Június 11-et 
javasol az udvari strandnál kezdésnek.  
 
Rolkó Gábor alpolgármester: korai szerinte, június 18-at javasol, még a strand állapota is 
kérdéses. Zárásnak augusztus 28-at javasol. A fövenyesi strand esetében is ugyanezeket az 
időpontokat javasolja.  
 
Egyéb javaslat nem lévén, az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal 
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
30./2015. (III.9.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi nyári 
szezon vonatkozásában az alábbi strandi nyitvatartási időket állapítja meg:  

- Balatonudvari Strand: 2016. június 18-tól augusztus 28-ig.  
- Fövenyesi Strand: 2016. június 18-tól augusztus 28-ig.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és  
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos  
Felelős: polgármester és aljegyző   

 



Tavasz László képviselő: szeretné megjegyezni, hogy a strandi jegyárakon szerinte ne 
módosítsanak.  
 
Szabó László polgármester: véleménye szerint el lehetne gondolkodni a jegyárak emelésén, 
mivel a vizimentős és a takarítás költsége is jelentős mértékben emelkedik. A tendencia az, 
hogy emelik a környékbeli strandok jegyárait.  
 
Ijf. Jánosi Attila képviselő: a bérlet árakat ne emeljék, a napi díjakat igen.  
 
Szabó László polgármester: javasolja ne döntsenek most a jegyárakról, várják meg a 
munkálatok végét. Szeretné tájékoztatni a képviselőket, hogy a strandi földhasználati 
szerződések előkészítése elkezdődött, sajnos Nagy Attila jelezte, hogy nem készült el a mai 
ülésére a tervi anyaguk.  
 
Kéri Katalin települési főépitész: elmondja, hogy a pár héttel ezelőtti egyeztetésen miről 
volt szó. Bemutatták a terveket, de a tetőtér építésénél nem akarnak bérleti díjat fizetni, 
inkább tetőteret sem épít, és elbontja a fedett előkertet is, napvitorlát szeretne kitenni a 
helyére.  
 
Szabó László polgármester: az a véleménye, hogy az ügyvédnővel ezt a témát át kell még 
beszélni. Úgy gondolja, hogy a bérlő szerezzen építési engedélyt, ha ez a szándék megvan, 
kapjon földhasználati szerződést kikötésekkel és tiszta helyzet teremtésével. A fövenyesi 
strandi büfék jogi helyzetét is mindenképpen le kell már rendezni.  
A továbbiakban ismerteti, hogy körbejárta a vízimentős témát nagyon alaposan és sajnos más 
alternatívát nem talált jelenleg nem lát más megoldást, mint megkötni a szerződést velük, és 
jövőre hátha alakul egyéb megfelelő konkurencia a feladat ellátásra. A strandi vízimentős 
feladat nagyon fontos, mert a fürdőzők biztonsága strandok üzemeltetőjének a felelőssége. A 
vízimentős szervezet jelenleg az egyetlen, aki felelősségvállalás mellett tudja ellátni ezt a 
feladatot.  
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  
az alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
31./2016. (III.9.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi nyári 
szezonra a Balatonudvari és a Fövenyesi Strandok vonatkozásában a strandi 
vízimentős feladatok ellátására szerződés kötését határozza el a Vízimentők 
Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével ( 8251 Zánka, 030/8. hrsz.). 
A szolgáltatás díja:  

- a vízimentő szolgáltatás díja 13.600,- Ft + ÁFA/ nap /fő, 
- a rádió bérlés díja: 764,- Ft + ÁFA/ nap / rádió, 
- az albérleti hozzájárulás 1.425,- Ft + ÁFA/ nap. 

A képviselő-testület a vízimentős feladatok nyári szezonra vonatkozó költségét, 
a 2016. évi önkormányzati költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza Szabó 
László polgármestert a megbízási szerződés aláírására és a további szükséges 
intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre 2016. május 15. egyebekben folyamatos  
Felelős: polgármester  

 



Szabó László polgármester: végezetül ismerteti, hogy két árajánlat van a strandi 
vizesblokkok takarítására. Mivel nem egyértelműek az ajánlatok, javasolja, hogy tisztázzák 
még a részlet kérdéseket, és a következő ülésen tárgyaljanak erről újra.  
A pénzszállításra is megérkezett az ajánlat, de ez is kicsit drágább lett, megpróbál újra 
tárgyalni az árról.  
 
4./ Vegyes ügyek.  
 
A/ Szabó László polgármester  : az írásbeli előterjesztés szerint haladva, először is javasolja 
a Zánkai Speciális Kutató Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmének megbeszélését. 
Egy jelképes összeggel javasolja a támogatásukat, 20 e Ft-ra gondolt.    
 
Más vélemény nem lévén, a polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen 
szavazattal egyhangúlag  az alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
32./2016. (III.9.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zánkai 
Speciális Kutató Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 20.000 Ft 
támogatási összeget nyújt a 2016. évi önkormányzati költségvetés 
támogatási keretének terhére.   
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 
támogatási szerződés megkötésére és az összeg átutalására.  

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
B/ Szabó László polgármester: a következő a fizikoterápiás ellátás ügye, melynek kapcsán 
javasolja, hogy várják meg a végleges döntéssel a Balatonakali által készített anyagot.  
 
Békefi Edina képviselő: véleménye is az, hogy Akali részletes kimutatást készítsen az ellátás 
igénybevételének és a költségeknek az alakulásáról.  
 
C/ Szabó László polgármester: a fövenyesi strand lido kialakításával és a strandi 
tereprendezési munkálatokkal kapcsolatban javasolja a költségek elfogadását 1.539.795 Ft 
bruttó összegben. Ismerteti a költségkimutatást, a munkálatok már korábban folyamatosan 
egyeztetésre kerültek.   
 
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag  
az alábbi határozatot hozta meg:  
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
33./2016. (III.9.) számú 

Képviselő-testületi határozata 
 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fövenyesi 
strandi lido és tereprendezési munkálatok kialakításának költségét 
1.539.795 Ft összegben a 2016. évi önkormányzati költségvetés strandi 
működési kiadásai terhére jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az összeg 
átutalására.  



Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
Szabó László polgármester: ismerteti, hogy pályázati lehetőség nyílt meg a kultúrház 
fejlesztésére.  
 
Kéri Katalin települési főépitész: elmondja a pályázat kapcsán eddig ismert részleteket és az 
épület fejlesztésének tervezetét, mely három ütemben lett eredetileg is megtervezve. A rajzok 
és a műszaki leírás átdolgozása folyamatban van a funkcióváltás okán, annak érdekében, hogy 
a pályázatnak megfeleljünk, az engedély módosítása az elektronikus felületen elindításra 
került. A pályázatot június elejéig kell benyújtani, sikeres pályázat esetén 2018. elejéig kell 
elkészülni a kivitelezéssel. Maximum 30 millió forintot lehet nyerni a pályázaton.  
Továbbá ismertet egy TOP-os pályázati lehetőséget a települési belterületi vizek egy részének 
rendezésével kapcsolatban illetve még egy másik pályázatot a fövenyesi kikötő területét érintő 
vízi sporteszköz kikötő hely létesítésével kapcsolatban. Ez a két pályázat elektronikus 
felületen már megnyílt, április 27-ig lehet őket benyújtani.   
 
Szabó László polgármester: javasolja, hogy a jövő héten menjenek fel a Veszprém Megyei 
Önkormányzatnál erre a célra létrehozott stábhoz tájékozódni, mivel az idő nagyon sürget a 
tematika kidolgozásáig. Szükséges a további tájékozódás még a Halkeltető területével 
kapcsolatosan is egy pályázat elindításában. Az eredményről tájékoztatni fogja következő 
ülésen a képviselő-testületet.  
További javaslata, hogy a ravatalozó kapcsán három tervezővel legyen megterveztetve az 
épület egyszerű meghívásos pályázat keretén belül.  
 
Kéri Katalin települési főépítész: nem ért egyet ezzel, a mesteriskola workshop-os tervezési 
koncepciójáról volt eddig szó, ami a szakmaiságot maximálisan biztosítja egy ilyen épület 
esetében. Ő csak ezt a megoldást tudja támogatni, nem vállalhat fel szakmailag más 
megoldást.  
 
Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi ülést      
21.20 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:  
 
 
 
Rolkó Gábor alpolgármester      Jánosi Attila képviselő   
   


