
 

125./2020. (XI.20.) számú önkormányzati határozat 

 

 

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) 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: 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a Balatonudvari Falugondnoki 

Szolgálat felállítását határozza el - eleget téve a Magyar Falu Programban elnyert „Falu- és 

tanyagondnoki szolgálat támogatása” című MFP-TFB/2019. pályázatban foglaltaknak.  

A falugondnoki feladatokat 2020. december 1. napjától határozatlan időre Varga Gábor látja 

el.   

A munkaköri leírás és munkaszerződés módosítás megkötéséről intézkedem.   

Határidő: azonnal  

Felelős: Tavasz László alpolgármester  

 

 

 

126./2020. (XI.20.) számú önkormányzati határozat 

 

 

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) 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: 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a Balatonudvari Falugondnoki 

Szolgálat felállítása kapcsán a szakmai programot jóváhagyja.  

A szakmai program hatályba léptetéséről 2020. december 1. napjával intézkedem.   

Határidő: azonnal  

Felelős: Tavasz László alpolgármester  

 

 

 

127./2020. (XI.20.) számú önkormányzati határozat 

 

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) 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: 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a Balatonudvari Falugondnoki 

Szolgálat felállítása érdekében a Falugondnoki Szolgálat szervezeti és működési szabályzatát 

elfogadja.  

A szervezeti és működési szabályzat 2020. december 1-jei hatálybaléptetéséről intézkedem.   

Határidő: 2020. dec. 1.  

Felelős: Tavasz László alpolgármester  

 



 

 

128./2020. (XI.20.) számú önkormányzati határozat 

 

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) 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: 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a Balatonudvari Falugondnoki 

Szolgálat felállítása kapcsán a Falubusz üzemeltetési szabályzatot elfogadja.  

A szabályzat hatályba léptetéséről 2020. december 1. napjával intézkedem.   

Határidő: azonnal  

Felelős: Tavasz László alpolgármester  

 

 

 

 

 

129./2020. (XI.20.) számú önkormányzati határozat 

 

Magyarország Kormánya által a 478/2020. (XI.3.) 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: 

 

Balatonudvari Község Önkormányzat képviselő-testülete a Balatonudvari Falugondnoki 

Szolgálat felállítása kapcsán a munkaruha juttatási szabályzatot elfogadja.  

A szabályzat hatályba léptetéséről 2021. január 1. napjával intézkedem.   

Határidő: azonnal  

Felelős: Tavasz László alpolgármester  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


