
Jegyzőkönyv 

 

Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. február 12. 

napján du.15.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzat hivatali  

kirendeltségének helyiségében.   

 

Jelen vannak:  

 

A képviselő-testület részéről:  

Szabó László polgármester 

Tavasz László alpolgármester 

Rolkó Gábor képviselő 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

Sötét György 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 képviselő-testület tagjait, majd megállapította, hogy 

a képviselő-testület 5 fő képviselő jelenlétével határozatképes.  

Ezt követően ismertette, hogy a rendkívüli ülés összehívására a költségvetés rendelet-

tervezetének megtárgyalása miatt került elsősorban sor, valamint a pályázatok ügye miatt. A 

napirendben nem történt változás, kéri a napirend kiküldött anyag szerinti elfogadását.     

 

A Képviselő-testület a rendkívüli nyílt ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az 

alábbiak szerint elfogadta:  

 

Napirendi pont: 

 

 

1./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása.   

Előadó: Szabó László polgármester  

 

2./ A polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyása. 

Előadó: Szabó László polgármester 

 

3./ Aktuális pályázati ügyek.  

Előadó: Szabó László polgármester  

 

4./ Vegyes ügyek. 

Előadó: Szabó László polgármester  

 

 

A napirend jóváhagyását követően a képviselő-testület megkezdte annak tárgyalását:  

 



1./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetének megtárgyalása.   

 

Szabó László polgármester : egy kisebb változás van a költségvetésben, pozitív irányba. 

Egy szennyvízcsatorna szakasz kiépítésére kapott támogatást az önkormányzat 18 MFt 

összegben, ennyivel megemelésre került a költségvetési főösszeg. Röviden ismerteti ezt a 

csatornatámogatást.  

 

Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy a pénzmaradványnál 

történt változás, első körben 90 MFt volt tervezve, ez csökkentésre került 80 MFt-ra, mivel 

2019-es záráshoz közelednek a könyvelési adatok. Óvatosságból tervezne kevesebbel. Annak 

érdekében, hogy a főösszeg ne változzon a tárgyi eszköz és az intézményi sorhoz került 5-

5MFt hozzárendelésre. Ezek természetesen csak tervadatok.  

 

Rolkó Gábor képviselő: kérdezi, hogy az intézményi bevételeknél mit jelent a közvetített 

szolgáltatás?  

 

Szabó László polgármester: ez a golfpálya részmódosításának költsége, amit a cég fizet meg 

az önkormányzat felé a rendezési tervi módosítás tervezési költségeként. Ez kifizetésre került 

a tervező cég részére háromoldalú szerződés alapján.  

 

Meilingerné Simon Natália pénzügyi ügyintéző: az ellátottak pénzbeli ellátásainál került 

sor kisebb átcsoportosításra, de a főösszege ennek sem változott. A 16-os mellékletet ismerteti 

még. 

 

Tavasz László alpolgármester: a bérek kapcsán ő nem szeretne személyeskedni senkivel, de 

úgy gondolja, hogy az idei év legyen a spórolás éve, ő személy szerint nem szeretne jutalmat 

adni senkinek, a béreket is csak olyan mértékben emeljék, ami belefér, meglátják, hogyan 

tudnak együtt dolgozni decemberig. Itt felelős emberek ülnek, innen nem ment ki tőlük még 

semmi, úgy gondolja mindent meg lehet beszélni. Nem javasolja a polgármesternek a múltkor 

felvetett 6 havit sem.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: igen, decemberig kiderül.  

 

Rolkó Gábor képviselő: szerint is nevek nélkül meg lehet a béreket is beszélni.  

 

Szabó László polgármester: igen, ez így rendben is van.   

 

Tavasz László alpolgármester: nem javasolja a polgármesternek a múltkor felvetett 6 havit 

sem.  

 

Szabó László polgármester: a béreken ugyan vitatkoznak a képviselők, de az ő 

polgármesteri illetményét illetően az arányosság itt nincs rendben. A feladatokat, a munkát ő 

látja el, míg a képviselők két óra testületi munkáért annyi tiszteletdíjat kapnak, mint az ő bére.   

A polgármester bérén spórol a testület, míg az új falugazda bére magasabb lesz, mint a 

polgármesteré. Úgy gondolja sok mindent letett az asztalra az elmúlt években is, ebben a 

költségvetésben is van 130 MFt fejlesztés. Nemcsak döntést kell hozni, hanem a feladatokat 

végrehajtani és ez a nagyon sok munka. Most is sok pályázata van az önkormányzatnak, 

mindnek ő járt utána.   

 

Szabó László polgármester: itt szeretné tájékoztatni a képviselő-testület a jelentkező 

személyi változásokról: ifj. Jánosi Attila dolgozó március 1-jével kérte közös megegyezéssel 

történő munkaviszony megszüntetését, Sörös István dolgozó szintén március 1-jével megy el. 



A pénzügyi ügyintéző április 1-jével megy el. Németh Tünde jegyző asszony hivatali 

munkaviszonya március 1-jével szintén megszűnik, az új jegyző személye a polgármesterek 

által kiválasztásra került.  

Jelenleg üres a könyvtárosi állás, és a meghirdetett parkgondozói állásra eddig egy hölgy adta 

be jelentkezését. A strandi álláshelyek hirdetése folyamatosan történik.  

 

Tavasz László alpolgármester: még azt szeretné kérni, hogy bármilyen munkát végeztet a 

polgármester, tájékoztassa róla a képviselőket, hogy az érdeklődőknek el tudják mondani.  

 

Szabó László polgármester: bárkinek elmondja szívesen, hogy milyen munkák történnek, ha 

megkeresik a lakosok. Ő a település vezetője. A legnagyobb baj, hogy a kocsmában 

mindenfélét össze-vissza beszélnek az emberek, osztják csak az észt, ahelyett, hogy 

tájékozódnának.  

 

Szabó László polgármester: javasolja a költségvetés elfogadását. A testület döntse el az ő 

bérét, mert az külön határozat kérdése, a költségvetés tartalmazza ezt az összeget. Szavazásra 

teszi fel a kérdést a bére kapcsán, hogy ki az, aki egyet ért azzal, hogy hat havi 

bérkiegészítésként kapja meg a törvényi juttatást a megalázóan alacsony polgármesteri bér 

miatt? Megjegyzi még azt is, hogy ha a hat havit megszavazza a testület, akkor jutalmat már 

nem is tudna adni, mivel nincs rá törvényi lehetőség, akármilyen jól is dolgozna. Neki ez a 

főállásra, kiegészítésként kéri.  

 

Tavasz László alpolgármester: nem azt mondja, hogy nem lehetne valamit, de a hat havit 

nem javasolja.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: ő sem javasolja a hat havit.  

 

Szabó László polgármester: abszurditásnak tartja még a dolgot már csak amiatt is, hogy 500 

fő alatti település vagyunk ma, ilyen alacsony főállású polgármesteri bérként. Aszófő lassan 

eléri az 500 főt, vagy Paloznak, az ottani polgármesterek adott esetben kevesebb munkáért 

jóval több bért kapnak. Ezt kell mérlegelni és a munka mennyiségét. Azt is meg lehetne tenni, 

hogy kevesebbet pályázik, mert meg lehet nézni, hogy mit tett le az asztalra az elmúlt évek 

alatt, ebben nem kis munka van, hogy ez működjön.  

 

Rolkó Gábor képviselő: akkor legyen kéthavi.  

 

Szabó László polgármester: eléggé szerénynek tartja ezt, de nem ő dönti el. A 

költségtérítése pl. nettó 22 e Ft, ami semmire sem elég, mert ez egy kicsit több, mint egy 

tankolás üzemanyag, az amortizációt már nem is tartalmazza. Semmit nem tud számlával 

elszámolni, mindnet a költségtérítésből kell, fedezzen, ami a munkájával kapcsolatos. 

Ennyiből? A 297 e bruttó bérből 197 e Ft nettót kap meg. Hányszor meg egyeztetésekre, 

Pestre, Siófokra, tervezőkhöz stb. Ezt mind nem fedezi a költségtérítése.  

Az illetménykiegészítése tekintetében elnapolja akkor a kérdést, a költségvetés legyen 

elfogadva. Visszatérve erre két kötelezettség van, az egyik a közös hivatal költségvetésének 

elfogadása, az előterjesztés végén olvasható. A másik a stabilitási határozat a külön törvény 

szerint. Kihangsúlyozza, hogy ebből a szempontból is nulla Ft hitelfelvétellel terveznek. 

Javasolja a két határozat elfogadását először egyenként feltéve a szavazásra a határozatokat.  

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

 



Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10./2020. (II.12.) 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: 

        2020.     109.449.000 Ft 

        2021.       86.500.000 Ft 

        2022.       67.500.000 Ft 

        2023.       67.500.000 Ft 

- Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek:  

        2020.                  0 Ft 

        2021.                  0 Ft 

        2022.                  0 Ft 

        2023.                  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 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 

Helyi adók 56.039.000 60.000.000 61.000.000 61.000.000 

Önk. vagyon és 

vagyoni értékű jog 

értékesít.,hasznosít. 

származó bevétel 7.600.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 

Osztalék, koncessziós 

díj és hozambevétel 0 0 0 0 

Tárgyi eszköz 

értékesítés 45.000.000 20.000.000 0 0 

Pótlékok, egyéb 

díjbevétel 
810.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Kötelezettség 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 

Felh. Hitel tőke 0 0 0 0 

Összesen: 0 0 0 0 



Összesen: 109.449.000 86.500.000 67.500.000 67.500.000 

 

3. táblázat 

adatok Ft-ban 

Megnevezés 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 

Saját bevétel 50 %-a 54.724.500 43.250.000 33.750.000 33.750.000 

Adósságot keletkeztető 

ügyletből származó 

fizetési kötelezettség 0 0 0 0 

Saját bevétel 50 %-a és 

az adósságot keletkeztető 

ügyletből származó 

fizetési kötelezettségek 

különbsége 54.724.500 43.250.000 33.750.000 33.750.000 

 

 

Balatonudvari  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat 

Mellékletét képező kimutatásnak megfelelően a Tihanyi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését elfogadja. A Közös 

Hivatali költségvetés kiadási és bevételi főösszegét 162.944.000Ft-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 23.700.150Ft-ot biztosít a  

2020. 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 kéri a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.  

 

Az elhangzottak után a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül, minősített többséggel az alábbi rendeletét alkotta meg:  

 

 
Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 

Balatonudvari Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről  

 

 

Az aláírt rendelet a kötelező indoklással és hatástanulmánnyal a jelen jegyzőkönyv 

mellékletét képezi.  

 



2./ A polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyása 

 

Szabó László polgármester: a korábbi gyakorlatnak megfelelően került most is ismertetésre 

a szabadságolási terv. A viszonylag bevált pénteki napok szerepelnek benne, melyet betartani 

nem könnyű, és nem is mindig sikerül. Az írásbeli határozati javaslat elfogadását kéri a 

testülettől.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

12./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó László 

polgármester által benyújtott 2020. évi szabadságolási ütemtervét - jelen 

határozat mellékleteként kimutatottak szerint - elfogadja, az abban foglalt - 

részére a 2020. évre járó - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/C (1) bekezdés alapján meghatározott 52 nap szabadság 

kivételét a benyújtott tervnek megfelelően engedélyezi.   

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

tegye meg.  

 Határidő: folyamatos 2020. dec. 31-ig 

 Felelős: dr. Panyi Szilvia Orsolya kirvez. aljegyző  

 

3./ Aktuális pályázati ügyek.  

 

Szabó László polgármester: az előterjesztés szerinti határozati javaslatokat javasolja 

elfogadni azzal, hogy ismertet néhány céget, akiktől lehetne árajánlatot kérni. A Pelso-Via 

Bau Kft, az RD-Master Kft és a Folyondár Kft, Felsőörs. Meghívásos pályázatról van szó, a 

határidő sajnos rövid. A cégek nem ugrálnak egyébként a munkákért. A Vászolyi út és a 

másik két utca felújítása esetében is javasolja az árajánlatok bekérését tőlük.  

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

13./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

„Balatonudvari zártkerti infrastrukturális fejlesztése” című pályázat – 

Vászolyi út felújítása – megvalósítása érdekében a kivitelező kiválasztása 

céljából egyszerűsített meghívásos eljárást indít. Az alábbi kivitelező 

cégektől kér be árajánlatot:  

Pelso-Via Bau Kft. (8220 Balatonalmádi, Árok u. 2/B) 

RD-Master Kft. (8220 Balatonalmádi, Építő u. 8.). 

Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4. )  

  A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az   

  árajánlatok bekérésére.    

 Határidő: 2020. február 26. 12.00 óra  

 Felelős: polgármester  



 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 

elnyert BM támogatás – a Balatonudvari Paál László és Margaréta utcák 

aszfalt felújítása – cél megvalósítása érdekében a kivitelező kiválasztására  

egyszerűsített meghívásos eljárást indít. Az alábbi kivitelező cégektől kér 

be árajánlatot:  

Pelso-Via Bau Kft. (8220 Balatonalmádi, Árok u. 2/B) 

RD-Master Kft. (8220 Balatonalmádi, Építő u. 8.). 

Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4. )  

  A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az   

  árajánlatok bekérésére.    

 Határidő: 2020. február 26. 12.00 óra  

 Felelős: polgármester  

 

Szabó László polgármester: a strandi pályázatok kapcsán is ismerteti a cégeket. Ezek 

nehezebb pályázatok sajnos, és május végéig kellene befejezni a fejlesztéseket, de még pár 

részletkérdés tisztázásra szorul a támogatóval. Javasolja a határozati javaslatok elfogadását a 

megjelölt cégektől történő árajánlat kérésekkel.  

 

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

határozatokat hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

15./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy 2030 

Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásában megvalósuló 

Balatonudvari Strand strandfejlesztés pályázat kapcsán – a cél megvalósítása 

érdekében a kivitelező kiválasztására egyszerűsített meghívásos eljárást indít. 

Az alábbi kivitelező cégektől kér be árajánlatot:  

Pelso-Via Bau Kft. (8220 Balatonalmádi, Árok u. 2/B) 

RD-Master Kft. (8220 Balatonalmádi, Építő u. 8.). 

Kert-Com Kft. (6000 Kecskemét, Márai S. u. 1/B) 

Punk-Víz Kft. (8248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14. )   

            A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az   

            árajánlatok bekérésére.    

 Határidő: 2020. február 26. 12.00 óra  

                         Felelős: polgármester 

 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

16./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kisfaludy 2030 

Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. támogatásában megvalósuló 



Balatonudvari Fövenyes Strand strandfejlesztés pályázat kapcsán – a cél 

megvalósítása érdekében a kivitelező kiválasztására egyszerűsített meghívásos 

eljárást indít. Az alábbi kivitelező cégektől kér be árajánlatot:  

Pelso-Via Bau Kft. (8220 Balatonalmádi, Árok u. 2/B) 

RD-Master Kft. (8220 Balatonalmádi, Építő u. 8.). 

Kert-Com Kft. (6000 Kecskemét, Márai S. u. 1/B) 

Punk-Víz Kft. (8248 Nemesvámos, Somhegyi u. 14. )   

            A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert az   

            árajánlatok bekérésére.    

 Határidő: 2020. február 26. 12.00 óra  

                         Felelős: polgármester 

 

4./ Vegyes ügyek. 

 

a)Szabó László polgármester:a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kapcsán írt 

balatonfüredi levél kapcsán szeretné megjegyezni, hogy ez állami feladat és sajnos nincs rá 

pénzügyi forrás, ezért az önkormányzatok fizették eddig is. Most megnövelt támogatást kér 

Balatonfüred erre a feladatra, annak érdekében, hogy ne szűnjön meg. Javasolja a támogatás 

felvállalását és a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

17./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további működtetése érdekében a 

településre kihelyezett 6 db jelzőkészülékre eső hozzájárulási költség 

összeget 426 e Ft összegben a 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges    

intézkedések megtételére.   

 Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

b)Szabó László polgármester : a rendőrségi dolgozói jutalomhoz való hozzájárulás is évek 

óta hagyomány már. Javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

18./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfüredi 

Rendőrkapitányság részére a 2020. évi önkormányzati költségvetés támogatási 

kiadásai terhére bruttó 70.677 Ft összegű támogatást nyújt egy fő rendőr 

kolléga jutalmazásához.   

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

megtételére.    



Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

c)Szabó László polgármester : a Balaton Fishing Kft. ügye kapcsán úgy gondolja nem 

érdemes eljárást indítani, de kéri a képviselők véleményét.  

 

Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő: szerinte sem érdemes ekkora összeg miatt.  

 

Szabó László polgármester: javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását tehát azzal, hogy a testület eltekint a hátralék összeg megfizetésétől.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

19./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Fishing 

Kft. megszűnt bérleti szerződése kapcsán a 40.920 Ft 2019.évi hátralék összeg 

megfizetésétől eltekint, a korábbi szerződéses ügyet lezártnak tekinti.  

Felhatalmazza Szabó László polgármestert a szükséges intézkedések  

megtételére.    

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

d)Szabó László polgármester: egy 100 e Ft feletti számla van, az Udvari Krónikás 

decemberi számának költsége, javasolja az írásbeli előterjesztés szerinti határozati javaslat 

elfogadását.  

 

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

határozatot hozta meg:  

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

20./2020. (II.12.) számú 

Képviselő-testületi határozata 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan 

jóváhagyja az alábbi önkormányzathoz beérkezett bruttó 100e Ft feletti 

számla kifizetéseket:  

OOK-PRESS Kft. – Udvari Krónikás 2019. dec. bruttó 199.136 Ft  

A képviselő-testület felhatalmazza Szabó László polgármestert a kiadások 

kifizetésére a 2019. évi önkormányzati költségvetés terhére.   

Határidő: azonnal  

Felelős: polgármester   

 

 

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

17.50 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:  

 

                      

 

Sötét György képviselő     Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő 

          

 

 


