Jegyzőkönyv
Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május
30. 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
Tavasz László képviselő
ifj. Jánosi Attila képviselő
Tóthné Békefi Edina képviselő igazoltan távol.
Tanácskozási joggal meghívottak:
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
Tanácskozási joggal meghívott, de meg nem jelent:
Németh Tünde jegyző
Résztvevő állampolgárok száma: 2 fő állampolgár az 1. napirendi ponthoz a vegyes
ügyek keretében.
Szabó László polgármester: köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd
megállapította, hogy a képviselő-testület 4 fő képviselő jelenlétével határozatképes,
Tóthné Békefi Edina képviselő asszony anyasági ellátása kapcsán igazoltan van távol.
Ezt követően ismertette a rendes ülés napirendjét, melyben módosítási javaslatot kér,
egy lakossági beadvány érkezett, melyet a vegyes ügyek keretében javasol
megtárgyalni és mivel a beadványt benyújtók is megjelentek, kéri a vegyes ügyek első
napirendi pontként való tárgyalását ezzel az üggyel. Zárt ülési kérelem nem érkezett
be, zárt ülés ezért nem kerül megtartásra. Ezt követően kérte a képviselőket a napirend
elfogadására.
A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pont:
1./ Vegyes ügyek.
Előadó: Szabó László polgármester
2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról.
Előadó: Szabó László polgármester

3./ Balatonudvari Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előirányzat
módosítása és a 2018. évi költségvetésről szóló zárszámadás megtárgyalása.
Előadó: Szabó László polgármester
4./ Strandrendelet módosítása.
Előadó: Szabó László polgármester
5./ Helyi Építési Szabályzat és településrendezési eszközök átfogó módosításának
ügye.
Előadó: Szabó László polgármester
6./ Jegyzői beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
tevékenységéről.
Előadó: dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző
A napirend jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte annak tárgyalását:
1./ Vegyes ügyek.
Szabó László polgármester: a megjelent két állampolgár egy beadvánnyal fordul az
önkormányzathoz. Ennek kapcsán átadja a szót Selmeczi Ferenc úrnak.
Selmeczi Ferenc lakos: felolvassa az írásbeli beadványt a képviselő-testületnek.
Szabó László polgármester: szerinte menjenek végig pontonként a kérdésen.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ha jól érti, akkor a következő testületi ülésen
lehetne döntést hozni a beadvány ügyében, mert a beadvány érint jogi kérdéseket,
melyeket elő kell készíteni, most csupán beszélgetni célszerű ebben a kérdésben.
Verebes Gyula nyaralótulajdonos: a falu fő problémája igazából, emlékeztetve a
tavalyi strandzárásra, melyet követően a strandon külföldi horgászok által uralt
állapotok voltak. Ez a két-három hét volt problémás és ez igaz a tavaszra is, amikor a
helyi horgászok is lemennének a strandra, de nem tudnak horgászni, csak
veszekedések vannak. A strandi bevétel természetesen fontos, de az emberek
békessége nem biztos, hogy megér ennyit.
Selmeczi Ferenc lakos: nem beszélve arról, hogy mit látnak a helyiek, hogy ott
laknak a sátrakban a horgászok a strandokon, aminek infrastrukturális háttere is van.
Szabó László polgármester: el szeretné mondani, hogy nem anyagi megfontolások
vezették itt ennek a folyamatnak az elindítását, hanem marketing célból, egyfajta
horgász értékrendet próbáltak képviselni, de sajnos nem hozta a vár eredményt. A bajt
abban látja, hogy a horgászok nem viselkednek megfelelően, a kivitelezéssel van a
probléma.
Rolkó Gábor alpolgármester: neki is folyamatosan konfliktusai voltak a
horgászokkal, bár mindig igyekezett mindent megtenni a problémák feloldása
érdekében.

Tavasz László képviselő: véleménye az, hogy májustól már nem is szabadna horgászt
beengedni a strandra.
ifj. Jánosi Attila képviselő: szerint, akinek van horgászengedélye, azt hagyják
horgászni, talán az Udvari strandon, a kis mérete miatt nem kellene engedélyezni,
inkább a Fövenyesin.
Selmeczi Ferenc lakos: a strand zárása után kezdődik a zenés tevékenység. Meg kell
nézni pl. Csopakon lezárják a strandot, nincs rongálás, randalírozás.
Szabó László polgármester: más a strandjaink szerkezete, mi nem zárjuk a
strandokat. A strandi büfések nyitva tartása szabályozott, a zenés rendezvényeiket
külön engedély alapján tarthatják meg. Nem is ezzel szokott a probléma lenni, hanem
azokkal, akik időszakonként megjelennek a településen. Minden nyáron van kéthárom randalírozó banda, ezek okozzák inkább a problémákat. Ha jövőre lesz
strandpályázat, akkor abban felmerült már a strandi beléptető rendszer kiépítésének a
lehetősége.
Selmeczi Ferenc lakos: a hétvégi fűnyírás, egyéb zajos tevékenységek is egyre több
problémát okoznak a véleménye szerint. Javasolják, hogy legyen erre rendeleti
szabályozás.
ifj. Jánosi Attila képviselő: nagyon nehéz helyzetbe hoznánk ezzel főként a
nyaralósokat, mert ők hétvégén vannak főként lent, és ilyenkor végzik az ingatlan
körüli munkákat.
Szabó László polgármester: körül kell nézni ebben a témában, a rendelet
végrehajtásával lesz sajnos inkább probléma. Leginkább az emberek
fegyelmezetlenségével van baj ebben a témában is. Példaként felhozza a
szemétszállítás problémáit is.
Verebes Gyula nyaralótulajdonos: kéri, hogy a horgász kérdésben próbáljon meg
leginkább eredményt elérni az önkormányzat.
Selmeczi Ferenc lakos: megköszönik a lehetőséget.
Szabó László polgármester: a vegyes ügyek további pontjait az ülés végén kéri
folytatni, rátérne a következő napirendi pontra.
2./ 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 4 igen szavazattal egyhangúlag
jóváhagyta a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.

3./ Balatonudvari Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének előirányzat
módosítása és a 2018. évi költségvetésről szóló zárszámadás megtárgyalása.
Szabó László polgármester : köszönti a pénzügyi ügyintéző hölgyet a napirendi pont
kapcsán. Annyit szeretne hozzátenni a részletesen kidolgozott írásbeli előterjesztési
anyaghoz, hogy az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegének növelését
mutatja. Az elmúlt év költségvetési szempontból sikeres volt.
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: röviden összefoglalja az
előirányzat módosítás lényegét, a számadatok az írásbeli anyagban pontosan
olvashatóak.
Szabó László polgármester: amennyiben nincs hozzászólás, javasolja a képviselőtestületnek az írásbeli előterjesztés szerinti előirányzat módosító rendelet elfogadását.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag, minősített
többséggel az alábbi rendeletét fogadta el:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
Balatonudvari Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
szóló 1/2018. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
az előirányzatokra vonatkozóan 2018. december 31-ig

A rendelet a kötelező indoklással és hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Szabó László polgármester : a tavalyi évi költségvetés zárszámadása kapcsán szintén
igen részletesen kidolgozott előterjesztést olvashattak a Tisztelt Képviselők. Nem is
kíván hozzátenni egyebet.
Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal zárszámadási anyaga is megküldésre került az
önkormányzatok részére. Itt is történt előirányzat módosítás. A közös hivatali
zárszámadást és előirányzat módosítást egy határozati formában javasolt elfogadni.
Szabó László polgármester: kérdés nem lévén, szavazásra tette fel a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatalt érintő írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
55./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői
előterjesztésben javasoltaknak megfelelően a közös hivatali bevételi és
kiadási előirányzat fő összegének 22.276.604 Ft-tal történő
megemelését jóváhagyja. Továbbá elfogadja a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Tünde jegyző

Szabó László polgármester: a napirendi pont végén, az előirányzat módosítás
követően és a közös hivatali zárszámadás elfogadása után javasolja az írásbeli
előterjesztés szerinti rendelet elfogadását a 2018. évi költségvetés zárszámadásáról
elfogadni.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag, minősített
többséggel az alábbi rendeletét fogadta el:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

A rendelet a kötelező indoklással és hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
4./ Strandrendelet módosítása.
Szabó László polgármester: röviden ismerteti, hogy korábban egyeztettek már a
strandi jegyárak kismértékű emelésének kérdéséről. Az írásbeli előterjesztés
tartalmazza a rendelet módosítás anyagát, melynek melléklete a strandi jegyárak. Az
alap jegyár 500-ról 600 Ft-ra emelkedne. Ennek mértékében változna a többi jegyfajta
ára is kerekített összegekre. A rendeletben más nem módosulna a mellékleten kívül.
Amennyiben egyetért a testület, javasolja az előterjesztés szerinti rendelet módosítás
elfogadását.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag, minősített
többséggel az alábbi rendeletét fogadta el:
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló
5/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete módosításáról
A rendelet a kötelező indoklással és hatástanulmánnyal együtt jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
5./ Helyi Építési Szabályzat és településrendezési eszközök átfogó módosításának
ügye.
Szabó László polgármester: a településrendezési eszközök átfogó felülvizsgálati,
módosítási folyamatáról szóló írásbeli előterjesztés tartalmazza a bringakörút jelenlegi
állását is. Az írásbeli előterjesztést összefoglalva, ismerteti, hogy egy újabb
módosításra van szükség a tervezési folyamat határidőket illetően, illetve a
bringakörutat érintő módosítás már nem külön részmódosítás lenne, hanem beépülne
az átfogó módosításba. Így ennek a díjával emelkedne meg az átfogó felülvizsgálat
szerződéses költsége.
Amennyiben a Tisztelt Képviselők egyet értenek, úgy javasolja az írásbeli
előterjesztés szerinti két határozati javaslat elfogadását.

Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatokat hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
56./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VárosTeampannon Kft-vel 2017. 09.18. napján megkötött Balatonudvari község
közigazgatási területére vonatkozó „Új Településrendezési Eszközök
elkészítése Balatonudvari község közigazgatási területére vonatkozóan.”
tárgyú tervezési szerződés módosítását határozza el a megküldött tervezői
ajánlat szerint.
A tervezői díj 6.955.000 Ft + áfa összeg, melynek költségét az
önkormányzat a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a tervezői
szerződés módosítás megkötésére, a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: Szabó László polgármester
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
57./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 25./2019.
(III.13. ) és a 26./2019. (III.13.) számú határozatainak hatályon kívül
helyezése mellett úgy dönt, hogy a Balatoni Bringakör Balatonudvari
szakaszát érintő területek vonatozásában, a Balatoni Bringakör
infrastruktúra és a Balatonudvari településrendezési eszközök közötti
jogszabályok szerinti összhang biztosítása céljából a folyamatban lévő
Balatonudvari településrendezési eszközök átfogó
módosítási eljárásában érvényesíti a TRENECON Kft. rendezési tervi
változtatási igényeit. A Balatoni Bringakör Balatonudvari település
településrendezési eszközeit érintő változtatási igényei a „Új
Településrendezési Eszközök elkészítése Balatonudvari község
közigazgatási területére vonatkozóan.” tárgyú tervezési folyamatban
kerülnek érvényesítésre, melynek költsége 1.050.000 Ft + 27% ÁFA,
mely költséget a TRENECON Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.)
költségviselőként biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges szerződés aláírására és a további intézkedések megtételére.
Határidő: szerződéskötésre azonnal, egyebekben folyamatos
Felelős: polgármester
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ismerteti az írásbeli előterjesztés szerinti
kormányhivatali javaslatot a településképi rendelet vonatkozásában. A rendelet
felülvizsgálata és módosítása mindenképpen indokolt. A módosítás nem csupán
jegyzői feladat, hanem szoros együttműködést igényel a településtervezők és a helyi
főépítész vonatkozásában. A problémát itt ismételten az fogja jelenteni, ami a rendelet
elfogadásakor is fennállt, nevezetesen, hogy a helyi építési szabályzattal összhangban

kell legyen, melynek az átfogó módosítása jelenleg folyamatban van, és várható
befejezése szeptember hónap. Így egy teljesen jó településképi rendeletet is ennek
lezárásával lehetne csak elkészíteni. Át fogja adni a tervező kollégáknak a
településképi rendeletre vonatkozó javaslatokat is, kérve annak átdolgozását.
Szabó László polgármester: köszöni az észrevételt, javasolja az írásbeli előterjesztés
szerinti határozati javaslat elfogadását, és a településképi rendelet módosításának
elindítását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
58./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Balatonudvari településkép védelméről szóló 11/2017. (XII.29.)
önkormányzati rendelete kapcsán a Veszprém Megyei Kormányhivatal
VE/53/789-2/2019 számú törvényességi javaslatát megtárgyalta, az
abban foglaltakkal egyet ért.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és dr.
Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőt a szükséges rendeleti módosítási
folyamat elindítására.
Határidő: a folyamat megindítására azonnal
Felelős: polgármester, aljegyző, települési főépítész
6./ Jegyzői beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi
tevékenységéről.
dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: ismerteti, hogy sajnos a beszámoló nem készült
el a testületi ülésre, kéri a testületet, hogy napolja el a napirendi pontot a következő
rendes ülésre.
Szabó László polgármester: egyet ért a javaslattal, kéri a képviselők szavazatát is az
elnapolásról.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag elnapolta a júniusi rendes ülésre a
jegyzői beszámoló a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
szóló napirendi pontot.
1./ Vegyes ügyek.
Szabó László polgármester: a vegyes ügyek folytatása következne a továbbiakban
szóbeli előterjesztések formájában.
Ismerteti, hogy a strandi kamerarendszer javítása jelentős költséget tett ki. A számla
kifizetését megelőzően a biztosítóval fog egyeztetni, majd tájékoztatja erről a
testületet.

A strandi kapuk elkészültek, a tavalyi évben 1.120 e Ft-ról szólt a határozat. A
benyújtott számla 1.315 e Ft összegről szól, javasolja a többletköltség biztosítását. A
kapuk nagyon szépek lettek.
Itt szeretné ismertetni, hogy a strandok nyitásához az előkészületek javában folynak, a
munkálatok rendben haladnak, bízik benne, hogy az idei szezon is sikeresen lezajlik
majd.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
59./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a két
települési strand kapuinak felújítása, bővítése kapcsán a
többletköltséget bruttó 195 e Ft összegben a 2019. évi
önkormányzati költségvetés terhére jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
számla kifizetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: Rolkó Gábor és Rolkóné Marton Gréta területbérleti
kérelme ügyében javasolja a szokásos összegnek megfelelően a területbérletek
megkötését elfogadását.
Rolkó Gábor alpolgármester: személyes érintettségére való hivatkozással bejelenti,
hogy nem szeretne a szavazásban részt venni a két határozathozatal kapcsán, ezért kéri
a szavazásból történő kizárását.
A javaslattal egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
60./2019. V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rolkó
Gábor alpolgármester személyes érintettségét tudomásul veszi, az
Mötv. 49.§ (1) bekezdése alapján a napirendi pont szerinti
szavazásból kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Ezt követően a képviselő-testület 3 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatokat hozta meg:

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
61./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Balatonudvari 720/6. hrsz-ú fövenyesi strandon vízi sportszer
kölcsönzés céljából 10 m2 terület bérbe adását hagyja jóvá
változatlan áron és feltételek mellett Rolkó Gábor vállalkozó
részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
területbérleti szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
62./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Balatonudvari 560/3. hrsz-ú balatonudvari strandon strandcikk –
ajándék értékesítés céljából 20 m2 terület bérbe adását hagyja jóvá
változatlan áron és feltételek mellett Rolkóné Marton Gréta
vállalkozó részére.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
területbérleti szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Szabó László polgármester: a polgárőr egyesület támogatási kérelmét ismerteti a
képviselőknek. Javasolja a 300 e Ft támogatási összeg nyújtását.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
63./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Balatonudvari Polgárőr Egyesület részére a 2019. évi
önkormányzati költségvetés támogatási kerete terhére 300 e Ft
támogatást nyújt.
A támogatás célja a települési polgárőrség folyamatos szolgálati
feladatainak ellátásához, a működési költségek biztosításához
támogatás nyújtása.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
támogatási szerződés megkötésére és a további szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

dr. Panyi Szilvia Orsolya aljegyző: szeretné tájékoztatni a testületet a
Kormányhivatal törvényességi felhívásáról, mely a szervezeti és működési
szabályzatot érinti. Pici módosítási javaslatokat tettek. A júniusi testületi ülésre el is
lehetne készíteni a rendelet módosítását. Javasolja a javaslat elfogadását.
Szabó László polgármester: egyet ért és szavazásra tette fel a javaslatot.
Az elhangzottak után a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
64./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
14./2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete kapcsán a Veszprém Megyei
Kormányhivatal VE/53/1130/2019. számú törvényességi felhívásában
foglaltakat megtárgyalta, az észrevételekkel egyet ért.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert és dr.
Panyi Szilvia Orsolya aljegyzőt a szükséges rendeleti módosítás
elvégzésére és a 2019. júniusi soros testületi ülésen történő
előterjesztésre.
Határidő: 2019. júniusi képviselő-testületi ülés
Felelős: polgármester, aljegyző
Szabó László polgármester: két 100 e Ft feletti számla jóváhagyását kéri a testülettől
a szokásos határozat alapján. Az egyik a strandi wc papír és folyékony szappan, a
másik pedig a nyugdíjasklub buszos kirándulása kapcsán a busz költség biztosítása.
A polgármester javaslatával egyet értve a képviselő-testület 4 igen szavazattal
egyhangúlag az alábbi határozatot hozta meg:
Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének
65./2019. (V.30.) számú
Képviselő-testületi határozata
Balatonudvari
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
utólagosan jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett
bruttó 100e Ft feletti számla kifizetéseket:
HIG-LER Kft. – wc papír és kézmosó szappan (strandi) –
2019.05.30. bruttó 291.846 Ft.
Vattantyú Kft. – 2019.06.04. – személyszállítás (buszos) – bruttó
113 e Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén a polgármester a rendes nyílt testületi
ülést 11.05 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

