
 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:   4/                /2020.       

 

Tárgy: Önkormányzati strandok lezárása.  
      

              

47./2020.(IV.14.)  Polgármesteri határozat 

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva: 

   

Az önkormányzati tulajdonú Balatonudvari  és Fövenyesi Fizető Strandok 

lezárását 2020. április 14-e 12.00 órától visszavonásig meghosszabbítom.  

A strandra ezen időszakban – az önkormányzati dolgozókon; az ott folyó 

kivitelezésben érintett munkavállalókon és a strandi felépítményekre érvényes 

szerződéssel rendelkezőkön kívül - senki nem mehet be! 

        Határidő: azonnal 

 Felelős: polgármester 

 

 

 

 

Balatonudvari, 2020-04-14 

             

        Szabó László   

          polgármester  
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Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:     4/                /2020.       

 

Tárgy: Fövenyesi móló korlátozás.  
      

 

48./2020.(IV.14.)  Polgármesteri határozat 

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva: 

 

Elrendelem, hogy a Fövenyesi móló területén egyidejűleg összesen 8 fő 

tartózkodhat kizárólag horgászás céljából.  

A horgászok egymástól minimum 10 méter távolságot kötelesek tartani.  

Amennyiben a 8 főt eléri a horgászok létszáma, a területre senki nem mehet 

be addig, amíg a létszám nem csökken a megengedett fő alá. 

A korlátozás időtartama: 2020. április 14-e 12.00 órától visszavonásig tart.   

             Határidő: azonnal 

  Felelős: polgármester 

 

 

Balatonudvari, 2020-04-14 

             

        Szabó László   

          polgármester  
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Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:     4/                /2020.       

 

Tárgy: Pintér Levente munkaügye.  
      

 

49./2020.(IV.14.)  Polgármesteri határozat 

 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel 

elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 

46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva: 

 

A Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 42./2020. 

(III.11.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítom:  

A próbaidő 2 hónap.  

A határozat egyebekben nem változik.  

             Határidő: azonnal 

  Felelős: polgármester 

 

 

Balatonudvari, 2020-04-14 

             

        Szabó László   

          polgármester  
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Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:     4/                /2020.       

 

Tárgy: 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása.  

 

50./2020.(IV.14.)  Polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva: 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.-43.§ -okban foglalt 

kötelezettségének eleget téve megállapitom, hogy a Balatonudvari Község  

Önkormányzat 2020. évben jelenleg nem folytat és nem tervezett közbeszerzési 

értékhatárt elérő vagy azt meghaladó beruházást, beszerzést.  

Elfogadom a nemleges közbeszerzési tervet – mely jelen határozat mellékletét 

képezi - és intézkedem a települési honlapon történő közzétételéről, valamint 

amennyiben a terv módosítása évközben szükségessé teszi, a képviselő-testület 

előzetes tájékoztatásáról a szükséges intézkedések megtétele érdekében.  

 Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

 

 

Balatonudvari, 2020. április 14.  

Szabó László s.k.       

polgármester                                                                                                          
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melléklet a 46./2020. (IV.14.) számú határozathoz 

 

BALATONUDVARI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

 

2020. ÉVI KÖZBESZERZÉSI  TERVE 

 

 

Érintett költségvetési év:  2020.   

 

1.) A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:  

 

2020. évben a közbeszerzési terv jogszabály szerint határidős elfogadásakor nemleges, 

tényleges adatokat az alábbiakban nem tartalmaz.  

 

Közbeszerzés tárgya: Típusa: Mennyiségi egysége: Mennyisége: 

- - - - 

 

( = 1. árubeszerzés, 2. építési beruházás, 3. építési koncesszió, 4. szolgáltatás, 5. szolgáltatási 

koncesszió) 

 

2.) A közbeszerzés várható időpontjai: 

- a hirdetmény feladásának ideje:    

- teljesítés ideje:      

 

3.) A közbeszerzés előzetesen becsült értéke:   

 

4.) Alkalmazandó / választott eljárás típus: 

 

- Értékhatár szerint:  - 

 

- Eljárástípus szerint:  - 

 

- Egyéb eljárástípus:  - 

 

5.) A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb 

támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb): 

 

Forrás: Mérték %-ban: Összeg: 

Költségvetés: - - 

 

6.) A tervezett közbeszerzésért felelős személy(ek):  

 

Név: Beosztás/tisztség 

  

 

7.) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen  /  nem  

(a megfelelő rész aláhúzandó) 

 

8.) Egyéb a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:- 

 



 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:     4/                /2020.       

 

Tárgy: 2020. évi szúnyog-gyérités költségének elfogadása.  

 

51./2020.(IV.14.)  Polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által, a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva: 

 

A 2020. évi csípőszúnyog elleni védekezés Balatonudvari község Önkormányzatára 

eső költségét bruttó 592.000 Ft összegben jóváhagyom. A telejs költség az éves 

önkormányzati költségvetésbe betervezésre került. A Megállapodás aláírásáról 

egyidejűleg intézkedem.  

 

 Határidő: azonnal  

 Felelős: polgármester  

 

 

 

Balatonudvari, 2020. április 14.  

Szabó László s.k.       

polgármester                                                                                                          
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 Balatonudvari Község Önkormányzat 

Polgármestere  

8242 Balatonudvari, Ady E. u. 16. 

Tel./Fax:87/449-266 

e-mail: jegyzo@balatonudvari.hu 

Ügyiratszám:     4/                /2020.       

Tárgy: TKÖH SZMSZ módosítása. 

    

52./2020.(IV.9.)  Polgármesteri határozat 

 

Magyarország Kormánya által a 40/2020. (III.11.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre 

való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény  46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi 

határozatot hozom: 

 

A Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete helyett és nevében eljárva a Tihanyi 

Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: TKÖH) Szervezeti és Működési Szabályzatát az 

alábbiak szerint módosítom: 

 

II/1. Ellátandó alaptevékenységek: 

1./ Első mondat változatlan. 

2./ Második mondat helyébe a következő rendelkezés lép: 

A TKÖH Államháztartási szakágazati besorolása: 
 

szakágazat száma szakágazat megnevezése 

841105 

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
 

 

3./ A harmadik mondat helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

A TKÖH  alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 

igazgatási tevékenysége  

011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás 

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

031030 Közterület rendjének fenntartása 

044310 Építésügy igazgatása 

 

Határidő.: azonnal 

Felelős: jegyző       

Balatonudvari, 2020. április 14.   Szabó László s.k.    

polgármester                                                                                                          
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