
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 15. 

napján de 8.00 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 

Tavasz László képviselő 

Békefi Edina képviselő   

 

Tanácskozási joggal meghívottak: 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző    

 

Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:  

Németh Tünde jegyző  

 

Résztvevő állampolgárok száma:  0 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 nyári szezonra való felkészüléssel egészülne ki 

egy napirendi pont a vegyes ügyek előtt, illetve zárt ülés tartására nem kerül sor.  

Majd kérte a Tisztelt Képviselőket a napirend jóváhagyására.  

 

A Képviselő-testület a rendes ülés módosított napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbiak szerint elfogadta:  

Napirendi pont: 

 

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

3./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ Alacsony összegű fejlesztések kistelepülési támogatása (aszfaltkátyúzás) pályázat ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

5./ A polgármester 2018. évi szabadságolási tervének megtárgyalása.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

6./ A kertmozi ügye.  

Előadó: Szabó László polgármester  



 

7./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

8./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  
 

 

A napirendi pontok jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte azok 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 2018. évi költségvetésének elfogadása.  

 

Szabó László polgármester : elmondja, hogy a megbeszélteknek megfelelően 

finomhangolásra került csak sor az előző ülésen kiadott anyaghoz képest a jelenlegi 

előterjesztésben. Az idei évi költségvetés nagyon sok előremutató lehetőséget ad az 

önkormányzat számára, reméli, hogy sikerül a megvalósításuk is.  

 

Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a közös hivatal is 

megküldte a költségvetését, melyet jóvá kell hagynia a testületnek. Az előző évi befizetett 

keretszám alatt sikerült maradni az átadott pénzeszköz tekintetében.  

 

Szabó László polgármester: kérdezi, hogy van-e kérdés a költségvetéssel kapcsolatban.  

Kérdés nem lévén, először javasolja elfogadásra a közös hivatal költségvetését és a stabilitási 

határozatot az írásbeli előterjesztés szerint.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19./2018. (II.15.) 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: 

        2018.     120.530.000 Ft 

        2019.       80.000.000 Ft 

        2020.       61.000.000 Ft 



        2021.       62.000.000 Ft 

 

- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek:  

        2018.                  0 Ft 

        2019.                  0 Ft 

        2020.                  0 Ft 

        2021.                  0 Ft 

 

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 Ft-ban 

 

2. táblázat 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 

Helyi adók 55.300.000 55.500.000 56.000.000 56.500.000 

Önk. Vagyon és 

vagyoni értékű jog 

értékesít.,hasznosít. 

származó bevétel 

4.720.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 

Osztalék, koncessziós 

díj és hozambevétel 

0 0 0 0 

Tárgyi eszköz 

értékesítés 

60.000.000. 20.000.000 0 0 

Bírság, pótlék, 

díjbevétel 
510.000 500.000 500.000 500.000 

Összesen: 120.530.000 80.000.000 61.000.000 62.000.000 

 

3. táblázat 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 

Saját bevétel 50 %-a 60.265.000 40.000.000 30.500.000 31.000.000 

Adósságot keletkeztető 

ügyletből származó 

fizetési kötelezettség 

0 0 0 0 

Saját bevétel 50 %-a és 

az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó 60.265.000 40.000.000 30.500.000 31.000.000 

Kötelezettség 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év 

Felh. Hitel tőke 0 0 0 0 

Összesen: 0 0 0 0 



fizetési kötelezettségek 

különbsége 

 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

Mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését elfogadja. A Közös 

Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 126.030.000Ft-ban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 

Balatonudvari Kirendeltségének működéséhez – a Közös Hivatal 

alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás VII. fejezet 2.c) 

pontja alapján - átadott pénzeszközként 20.723.000,- Ft-ot biztosít a  

2018. évi önkormányzati költségvetésében. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átadott 

pénzeszköz havonta történő átutalásáról gondoskodjon.  

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a közös hivatali 

költségvetés végrehajtásáról gondoskodjon. 

Határidő: azonnal, majd folyamatos 

Felelős: polgármester és jegyző  
 

Szabó László polgármester: végezetül a költségvetési rendelet elfogadására kéri a 

képviselőket az előterjesztésnek megfelelően.  

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

minősített többséggel az alábbi rendeletét alkotta meg:  

 
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelete 

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről  

 

 

Az aláírt rendelet a kötelező indoklással és hatástanulmánnyal a jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 

 

3./ Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.  

 

Szabó László polgármester : átadja a szót az aljegyző asszonynak.  

 

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: röviden tájékoztatja a képviselőket, hogy a rendelet-

tervezet véleményezése kicsit problémás, nehéz a véleményező szervezetek kiderítése. A 

füredi járási hivatal népegészségügyi osztálya véleménye a védőnői körzet vonatkozásában 

megérkezett, de még várunk a többi szervhez elküldött véleményekre is.   

Ezért a testület türelmét kéri, a vélemények beérkezése után javasolja csak elfogadni a 

rendeletet. Így a mai ülésen döntéshozatalra e napirend kapcsán nincs szükség.  

 



 

4./ Alacsony összegű fejlesztések kistelepülési támogatása (aszfaltkátyúzás) pályázat 

ügye.  

 

Szabó László polgármester az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a beérkezett három 

ajánlatot kibontja. A bontás után megállapítja, hogy a legalacsonyabb ajánlatot a Víz-Szervíz-

Építő Kft. adta 999.490 Ft bruttó összegben. A Pelso-Via-Bau Kft bruttó 1.414.780 Ft 

összegű, a V SZ TEAM Kft. bruttó 1.342.771 Ft összegű ajánlatot adott be. Az ajánlatok 

érvényesek, javasolja kivitelezőnek a Víz-Szervíz-Építő Kft-t kiválasztani az írásbeli 

előterjesztésben foglalt határozat minta szerint.  

 

A polgármester javaslatával értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbi határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

21./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. XC. törvény 3. melléklet II. 

12. pontja szerinti a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű 

fejlesztéseinek támogatása jogcímű pályázat megvalósítására kivitelezőnek 

választja:  

Víz-Szerviz-Építő Kft (8200 Veszprém, Cseri u. 37/a) (cégnév)  

bruttó 999.490 Ft (ajánlati ár).  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

kivitelezői szerződés megkötésére, a munkaterület átadására és a további  

szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 

5./ A polgármester 2018. évi szabadságolási tervének megtárgyalása.  

 

Szabó László polgármester : az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően került előkészítésre 

a szabadságolási terve, melynek elfogadása a testület hatásköre. Kéri az írásbeli 

előterjesztésnek megfelelően annak jóváhagyását. 

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

22./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó László 

polgármester által benyújtott 2018. évi szabadságolási ütemtervét - jelen 

határozat mellékleteként kimutatottak szerint - elfogadja, az abban foglalt - 

részére a 2018. 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 7 nap szabadság 

kivételét a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.   

A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg.  

 Határidő: folyamatos 

 Felelős: aljegyző  

 

 

6./ A kertmozi ügye.  

 

Szabó László polgármester a kertmozi ügye kapcsán elmondja, hogy az értékbecslés 

elkészült. Az ingatlan értékesítése csak piaci alapon képzelhető el, melyhez az értékbecslés 

egy alapot ad csupán. Az is fontos azonban, hogy a leendő tulajdonos a továbbiakban is 

kertmoziként üzemeltesse az ingatlant.  

 

Rolkó Gábor alpolgármester: véleménye szerint ilyen feltételekkel értékesíteni lehet a 

kertmozit.  

 

Szabó László polgármester: 13 millió forint  minimál vételár kiírást javasol, két részletben 

történő fizetés engedélyezése mellett, első részlet szerződéskötéskor, második, 2019. 

augusztus 31-ig. Természetesen cél, hogy kertmoziként működjön tovább az ingatlan, ez is 

pályázati feltételként szerepeljen. A pályázat kerüljön kiírásra, úgy hogy a március végi 

ülésen lehessen akár dönteni az ügyben.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

23./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 

Balatonudvari 946/1. hrsz-ú „kivett épült” művelési ágú 1368 m2 alapterületű 

ingatlant nyilvános pályázati eljárás keretében értékesíteni kívánja.  

A képviselő-testület pályázat benyújtásának határidejét 2018. március 20. déli 

12.00 órában határozza meg.  

A képviselő-testülte felhatalmazza Szabó László polgármestert a pályázati 

felhívás megjelentetésére a települési honlapon és a helyben szokásos módon 

az önkormányzati hirdetőtáblákon.  

Határidő: a pályázati felhívás közzétételére: 2018. március 5. 

Felelős: polgármester   

 

 

7./ Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.  

 

Szabó László polgármester : elkészült egy előterjesztés a napirendi pont kapcsán. 

Véleménye az, hogy a jegyárak ne kerüljenek emelésre, a strandi fejlesztések szépen 

elkészültek, a pénzügyi elszámolás benyújtásra került. Sokkal fontosabb most az, hogy a 

strandokra egy jó marketinget vigyenek. A népszerűsítéssel lehet növelni a vendéglétszámot.  

A kerékpáros és gasztro jegyek megtartása szerinte célszerű, bár ez utóbbival voltak kisebb 

problémák. A gasztro jegy az Udvari strandon nem játszott szerepet, inkább Fövenyesen 

vásárolták.  



 

Békefi Edina képviselő: javasolja, hogy a strandi kültéri fitness eszközök alá gumiszőnyeg 

lapokat helyezzenek ki, illetve az Udvari strandon a lidóra a rönkökre padok kihelyezéséről 

volt szól.  

 

Ijf. Jánosi Attila képviselő: javasolja a Fövenyesi strand keleti felénél a kerítésre nádszövet 

felrakását.  

 

Szabó László polgármester: egyet ért a javaslatokkal, amennyiben más kérdés, javaslat 

nincsen, úgy az írásbeli előterjesztés szerinti két határozati javaslat elfogadását kéri a 

testülettől. A strandi nyitva tartás és a vízimentős árajánlat elfogadását.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

24./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi nyári 

szezon vonatkozásában az alábbi strandi nyitvatartási időt állapítja meg:  

Balatonudvari Strand és Fövenyesi Strand egyaránt:  

2018. június 1-től augusztus 31-ig tart nyitva.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és  

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: folyamatos  

Felelős: polgármester és aljegyző   

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

25./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi nyári 

szezonra a Balatonudvari Strand és a Fövenyesi Strand vonatkozásában a 

strandi vízimentős feladatok ellátására szerződés kötését határozza el a 

Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesületével ( 8251 Zánka, 030/8. 

hrsz.). 

A szolgáltatás díja strandonként:  

- a vízimentő szolgáltatás díja 14.960,- Ft + ÁFA/ nap /fő, 

- a rádió bérlés díja: 764,- Ft + ÁFA/ nap / rádió, 

- az albérleti hozzájárulás 1.525,- Ft + ÁFA/ nap. 

A képviselő-testület a vízimentős feladatok nyári szezonra vonatkozó költségét, 

a 2018. évi önkormányzati költségvetés strandi üzemeltetési kiadások terhére 

biztosítja. Felhatalmazza Szabó László polgármestert a megbízási szerződés 

aláírására márc. 31-ig és a további szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: szerződéskötésre márc. 31., egyebekben folyamatos  

Felelős: polgármester 

 

 

 

 



8./ Vegyes ügyek. 

 

a-b) Szabó László polgármester : az írásbeli előterjesztés első pontja a Maraton terepfutó 

verseny, melynek kapcsán új időpont megállapítását lenne célszerű kérni a szervezőtől.  

A második az idei évi szúnyoggyérítés költségének a jóváhagyása.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

26./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi 

szúnyoggyérítés költségét 506 ezer forint bruttó összegben a 2018. év 

önkormányzati költségvetésében biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

megállapodás megkötésére és a szükséges intézkedések megtételére.    

Határidő: megállapodás visszaküldésére azonnal, egyebekben 

folyamatos 

   Felelős: polgármester   

 

c) Szabó László polgármester : a polgárőrség idei évi támogatására a tavalyival megegyező 

összeget javasol átutalni, amennyiben a testület is egyet ért, úgy kéri a döntés meghozatalát a 

szokásos határozat szerint.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

27./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonudvari 

Polgárőr Egyesületet 150.000,- Ft összegű támogatásban részesíti a 2018. 

évi önkormányzati költségvetési támogatási kerete terhére. A támogatási 

összeg az egyesület működési kiadásaira fordítható.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

támogatási szerződés megkötésére és a támogatás átutalására.    

Határidő: azonnal  

   Felelős: polgármester   

 

d) Szabó László polgármester : az idei évi virágosítás költségének jóváhagyását 1.840.500 

Ft + áfa+ szállítási  költség összegben kéri jóváhagyni a testülettől. Békefiné Izsa Ida szervezi 

és a dolgozókkal ültetik évről évre nagyon precízen működik a virágosítás.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

 

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

28./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

virágosítás éves költségét bruttó 1.840.500 Ft összegben hagyja jóvá a 

2018. évi önkormányzati költségvetési működési kiadásai terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, és az összeg átutalására.     

Határidő: folyamatos 

   Felelős: polgármester   

 

e) Szabó László polgármester : a nyári nagykoncertnek Demjén koncertet javasolnak a 

szervező hölggyel együtt. Ennek költségét kellene jóváhagyni 2.150 e Ft + áfa összegben, 

melyet még a színpadtechnika és az útiköltség fog növelni.  A koncert július 21-én lenne, 

fizetős részvételű.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

29./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a július 21-i 

nagyrendezvény Demjén koncert költségét 2.150 e Ft + áfa (+ 

színpadtechnika és utiköltség) összegben hagyja jóvá a 2018. évi 

önkormányzati költségvetés terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, és az összeg átutalására.     

Határidő: folyamatos 

   Felelős: polgármester   

 

f) Szabó László polgármester : a strandok népszerűsítésére a TV2 Poggyász című 

műsorában történő megjelenést javasolj a Tisztelt Képviselőknek. Ennek költsége 345 e Ft + 

áfa, ezek 1.5 perces rövid adások lennének 5 napon keresztül a Szuper TV2-n.  

Megemlíti még, hogy a Pünkösdi Főzőverseny és Családi Nap időpontja lakossági kérelemre 

2018. május 19-ére módosulna.  

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

30./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 

strandok népszerűsítésére a TV2 Poggyász c. műsorában történő reklám 

adások megjelentetésére 345 e Ft + áfa összegű költséget biztosít a 2018. 

évi önkormányzati költségvetés terhére.  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, és az összeg átutalására.     



Határidő: folyamatos 

   Felelős: polgármester   

 

g) Szabó László polgármester :  végezetül ismerteti, hogy a Vasút utca felújítása kapcsán 

feltehetően többletköltséggel kell majd számolni egy helyen a magánkerítés az út területére 

esik, ezt kell áthelyezni. Az ezzel kapcsolatos felmérések még folynak.  

Felmerül javaslatként, hogy az éves közmeghallgatás időpontja ne a pünkösdi hétvégén 

legyen, javaslat a július 8-a, amennyiben a testületnek is megfelel.   

 

A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi 

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

31./2018. (II.15.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 3./2018. (I.25.)  

számú határozat mellékletét képező éves munkatervben a közmeghallgatás 

időpontját 2018. július 8. napjában határozza meg.   

 

 Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

 megtételére.  

  Határidő: folyamatos  

  Felelős: polgármester 

 

Tavasz László képviselő: a közterületi szemétlerakások miatt a kamerarendszer kiépítésének 

lehetőségét veti fel.  

 

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

10.10 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:  

          

 

Németh Tünde  

         jegyző  

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 

 

                      

Rolkó Gábor alpolgármester      Jánosi Attila képviselő    

   


