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JANUÁR 29. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

1/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

1.)  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

2.)  Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megvitatása első fordulóban 

3.)  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

4.)  Köztemetőnél alkalmazott díjak felülvizsgálata 

5.)  Ady Endre utcai lakás értékesítése 

6.)  Előadó és Alkotóművészetért Alapítvánnyal kötendő megállapodás jóváhagyása 

7.)  Kisfaludy Program pályázatán való részévételhez tulajdonosi nyilatkozat 

8.)  Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése, cafetéria keretének megállapítása  

9.)  Köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről tájékoztató 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. január 29. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

2/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. január 29. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

3/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének tervezetét további tárgyalásra elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 28. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 1 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 
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4/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. január 29. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

5/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 1514/A/1 

hrsz. alatt felvett, lakás megnevezésű, 70 m2 nagyságú, természetben 8623 

Balatonföldvár, Ady Endre u. 57. fsz. 1. szám alatt található, Balatonföldvár Város 

Önkormányzatának 1/1-ed arányú, kizárólagos tulajdonát képező társasházi lakást, 

17.600.000 Ft, azaz Tizenhétmillió-hatszázezer forint vételárért értékesíti Lestár Ágnes 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 9. V. 4/b. szám alatti lakos részére. 

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

6/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Előadó és 

Alkotóművészetért Alapítvánnyal kötendő 2020. évi támogatási szerződést az 

előterjesztés szerint jóváhagyja, aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 1 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

7/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés mellékletét 

képező Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program pályázati kiírása szerinti általános 

jellegű tulajdonosi nyilatkozatot jóváhagyja. 
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Feljogosítja a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat aláírására és pályázók részére 

történő kiadására.   

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. január 29. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

8/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Holovits György Huba 

polgármester 2019. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót elfogadja, 

2020. évi szabadságának ütemezését a melléklet szerint jóváhagyja, részére a 

szabadságot az ütemterv szerint kiadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

9/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Holovits György Huba 

polgármester 2020. évi cafeteria keretét évi bruttó 240.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

10/2020.(I.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy a 

képviselőtestület tagjai: a polgármester és az önkormányzati képviselők, valamint a nem 

képviselő alpolgármester, a Humán Bizottság nem képviselő tagjai, továbbá a Pénzügyi 

és Gazdasági Bizottság egy fő nem képviselő tagja Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló törvényben foglalt kötelezettségének eleget tett, 

köztartozásmentes adózói adatbázisba határidőben felvételre került. A képviselőtestület 

három fő kötelezett esetében, az adatbázis 2020. február 11. napján esedékes frissítését 

követően, azonnal ellenőrzi a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvétel tényét. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 11. 

Beszámoló: 2020. június 25. 
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FEBRUÁR 17. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

11/2020.(II.17.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.)  Zöld város program megvalósítása – új közbeszerzési eljárás indítása 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 17. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

12/2020.(II.17.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Balatonföldvár 

Zöldváros program megvalósítása” című, TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 kódszámú 

pályázat keretében kivitelezési munkák elvégzése, vállalkozási szerződés keretében II.”   

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt, a közbeszerzési eljárás részét képező 

Ajánlati Felhívást, az azt Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentációt és vállalkozási 

szerződés tervezetet az előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyja. Továbbá 

felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert az eljárás során felmerülő 

nyilatkozatok és esetleges módosítások megtételére. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 20. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

FEBRUÁR 26. EGYÜTTES ÜLÉS 

 

A települések önkormányzatainak képviselőtestületei: Balatonföldvár – a szavazásban 4 fő 

vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, Bálványos – a szavazásban 5 fő vesz részt, 5 igen, 0 

nem 0 tartózkodás, Kereki – a szavazásban 5 fő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

Pusztaszemes – a szavazásban 3 fő vesz részt, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, Szántód – a 

szavazásban 4 fő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,  Szólád – a szavazásban 5 fő vesz 

részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, Balatonföldvár esetében 13, Bálványos 

esetében 25, Kereki esetében  21, Pusztaszemes esetében 17,  Szántód esetében 48, Szólád 

esetében 46 sorszámmal a következő határozatot hozzák: 

 

13/2020. (II. 26.) Kt. határozat: 

 

A képviselőtestület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.)  Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója 
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Felelős: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző 

Határidő: 2020. február 26. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A települések önkormányzatainak képviselőtestületei: Balatonföldvár – a szavazásban 4 fő 

vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, Bálványos – a szavazásban 5 fő vesz részt, 5 igen, 0 

nem 0 tartózkodás, Kereki – a szavazásban 5 fő vesz részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, 

Pusztaszemes – a szavazásban 3 fő vesz részt, 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás, Szántód – a 

szavazásban 4 fő vesz részt, 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás,  Szólád – a szavazásban 5 fő vesz 

részt, 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal, Balatonföldvár esetében 14, Bálványos 

esetében 26, Kereki esetében  22, Pusztaszemes esetében 18,  Szántód esetében 49, Szólád 

esetében 47 a következő határozatot hozzák: 

 

14/2020. (II. 26.) Kt. határozat: 

 

A képviselőtestület a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja. 

 

Felelős: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző 

Határidő: 2020. február 28. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

FEBRUÁR 27. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

15/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.)  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

2.)  Önkormányzati képviselők tájékoztatója 2019. évi tevékenységükről 

3.)  Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

4.)  Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadása 

5.)  Civil szervezetek beszámolója az önkormányzati támogatás felhasználásáról 

       Beszámoló a polgármesteri támogatási keret felhasználásáról 

       Civil szervezetek támogatására pályázati felhívás jóváhagyása 

6.)  2020. évi rendezvénynaptár jóváhagyása 

7.)  A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

8.)  Kiemelt városrészek forgalmi rendjéről szóló rendelet megalkotása 

9.)  Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

      megállapodásának módosítása 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

Beszámoló: 2020. június 25. 
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A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

16/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

17/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a vagyonnyilatkozattételi 

kötelezettségről szóló tájékoztatót, mi szerint az önkormányzati képviselők és a nem 

képviselő alpolgármester határidőben eleget tettek kötelezettségüknek, tudomásul veszi. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

18/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztartozásmentes 

adózói adatbázisba történt felvételről szóló tájékoztatót, mi szerint a kötelezettek az 

adatbázisban szerepelnek, illetve egy esetben hiánypótlást követő utólagos ellenőrzésre 

van szükség, tudomásul veszi. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

19/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati 

képviselők 2019. évi tevékenységükről szóló tájékoztatójának teljesítéséről szóló 

ismertetőt elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 
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Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

20/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország 

gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 

       (ezer forintban) 

Megnevezés 2020. 2021. 2022. 2023. 

év év   év   év 

Saját bevételek 383 100 365 500 365 500 365 500 

Helyi adóból származó bevétel 345 000 345 000 345 000 345 000 

Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni 

értékű jogának értékesítéséből és 

hasznosításából származó bevétel 

34 600 17 000 17 000 17 000 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 
   

 

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből 

vagy privatizációból származó bevétel 

   
 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 3 500 3 500 3 500  3 500 

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 
   

 

Figyelembe vehető saját bevétel 191 550 182 750 182 750 182 750 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak 

értéke 

- - - - 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás 

napjától a végtörlesztés napjáig, és annak 

aktuális tőketartozása 

20 156 20 156 20 156 20 156 

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: 

Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapír forgalomba hozatala, a forgalomba 

hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó 

értékpapír esetén annak névértéke, egyéb 

értékpapír esetén annak vételára 

   
 

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a 

beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 

tartalmazó értéke 
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A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbe vevői 

félként történő megkötése a lízing futamideje 

alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész 

hátralévő összege 

   
 

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése a visszavásárlásig, és a 

kikötött visszavásárlási ár 

   
 

A szerződésben kapott, legalább 365 nap 

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a 

még ki nem fizetett ellenérték 

   
 

Külföldi hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként az Államadósság 

Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti 

betétek és azok összege 

   
 

 

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati 

alkalmazottak 2020. évi cafetéria juttatását Szép kártyára történő juttatás 

formájában, nettó 8.000 Ft/fő/hó összegben állapítja meg. 

 

3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a balatonföldvári 

lakóhellyel rendelkező, házi segítségnyújtást 2020. évben igénybe vevő ellátottak által 

fizetendő 570 Ft/óra térítési díj fizetését átvállalja, a kistérségi társulás által 

előirányzott 3.592.000 Ft összeget a 2020. évi költségvetésben egyéb pénzbeli és szociális 

ellátások jogcímen tervezett bevétel terhére biztosítja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 28. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt – 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

21/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári 

Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét nettó 296.815.000 Ft kiadási és nettó 296.815.000 Ft 

bevételi főösszeggel az üzleti tervben részletezettek szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Kiss Tibor ügyvezető 

Határidő: 2020. február 28. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

22/2020.(II.27.) Kt. határozat: 
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Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat által 

2019. évben nyújtott működési és céljellegű támogatások felhasználásának 

elszámolásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.  

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

23/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi polgármesteri 

támogatási keret felhasználásáról szóló összefoglaló jelentést elfogadja.  

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

24/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2020. évi önkormányzati 

támogatás tárgyában a pályázati felhívást és adatlapot az előterjesztés szerint 

jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert a honlapon és a hirdetőtáblán való 

közzétételére. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. május 15. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

25/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár város 

2020. évi rendezvénynaptárját az előterjesztés szerint jóváhagyja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

26/2020.(II.27.) Kt. határozat: 
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Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi szociális 

ellátásokról szóló rendelet módosítása tárgyában az étkeztetés szolgáltatás 

önköltségének összegét 580 Ft / fő / nap összegben elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. február 27. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 6 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 6 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

27/2020.(II.27.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Dél-Balatoni Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tagja által elfogadott, 2016. 

május 30-án aláírt, Társulási Megállapodás 2020. évi módosítással egységes szerkezetbe 

foglalt szövegét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  

A képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2020. évi módosítással egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadó határozat Társulási Tanács részére 

történő megküldésére.  

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a melléklet szerint 

elfogadott, módosított Társulási Megállapodás aláírására 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. március 15. 

Beszámoló: 2020. június 25. 

JÚNIUS 25. 

 

28/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

1.)  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

2.)  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

       Beszámoló a polgármester veszélyhelyzetben hozott döntéseiről 

3.)  Beszámoló a Humán Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

4.)  Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységről 

5.)  Beszámoló az étkeztetés szolgáltatás 2019. évi ellátásáról 

6.)  Egészségügyi és szociális szolgáltatók beszámolója – ellátási szerződés alapján 

7.)  Beszámoló a könyvtári szolgáltatás 2019. évi ellátásáról 

8.)  Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről 

9.)  Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkaterve a közösségi ház és a  

      városüzemeltetési szervezet vonatkozásában 

10.)  Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2020. évi munkaterve 

11.)  Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása 

12.)  Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

13.)  A strandok rendjéről és a belépődíjakról szóló rendelet módosítása 

14.)  A termelői piac látogatásának szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezése 

15.)  Alapítványi támogatási kérelem elbírálása 

16.)  Vízkárvédelmi intézkedési ütemterv elfogadása 
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17.)  Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 

18.)  Zöld Város Program – közbeszerzési eljárást lezáró döntés 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

29/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

30/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

31/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester 

veszélyhelyzetben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

32/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Humán Bizottság 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót az előterjesztés szerint 

elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 
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A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

33/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzati 

társulásokban végzett tevékenységről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

34/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az étkeztetés szolgáltatás 

2019. évi ellátásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

35/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Geronto-Med 2005 

Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolóját elfogadja. 

 

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Leder-Dental Kft. 

Fogorvosi Szolgálata 2019. évi beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

36/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 
Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Takács Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár 2019. évi szolgáltató könyvtári feladatok ellátásáról szóló beszámolóját 
elfogadja.  

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. július 15. 

 



14 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

37/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Siófoki Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 

szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. július 15. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

38/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári 

Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai munkatervét a Bajor Gizi Közösségi Ház és a 

városüzemeltetési szervezet vonatkozásában, az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

39/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári 

Kistérségi Turisztikai Egyesület 2020. évi munkatervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

40/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

41/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 
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Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a civil szervezetek 

támogatására benyújtott pályázata alapján a Balatonföldvári Gyermekekért Alapítvány 

részére 2020. évre 50.000 Ft támogatást állapít meg. 

Támogatási szerződés azt követően köthető, amikor az alapítvány igazolja, hogy 2019. 

évi beszámolóját letétbe helyezte és közzétette. Amennyiben beszámolója közzétételére 

vonatkozó kötelezettségének az alapítvány határidőben nem tesz eleget a támogatási 

döntés hatályát veszti. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

42/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

felülvizsgált helyi vízkárelhárítási védelmi tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a felülvizsgált helyi 

vízkárelhárítási védelmi tervben foglalt feladatok végrehajtására az előterjesztés szerinti 

ütemtervet elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

43/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a 

vízgazdálkodásért felelős miniszter 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.1. pontja 

szerinti pályázati kiírására lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására, az 1.a) 

lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatás támogatása 

pályázati célra. 

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a 

pályázati felhívás mellékleteiben meghatározott nyilatkozatokat az önkormányzat 

nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot a Magyar Államkincstárhoz benyújtsa. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. július 6. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú, név szerinti 

szavazással – 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

44/2020.(VI.25.) Kt. határozat: 
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A Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiírt „Balatonföldvár - Zöld Város II. – 

kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a képviselőtestület az alábbi 

eljárást lezáró döntést hozza: 

 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján  

- az Átrium 88 Kft. (1116 Budapest, Ringló u.74.) ajánlattevő által benyújtott 

ajánlatot érvényessé nyilvánítja. 

- A közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja és a hiányzó fedezetet 

Balatonföldvár Város Önkormányzata az alábbi összegben és az alábbi forrásból 

biztosítja: nettó 57.818.896 HUF forrás: saját forrásból, az Áfát az önkormányzat 

szintén saját forrásból biztosítja. 

- A közbeszerzési eljárás nyertese az Átrium 88 Kft. (1116 Budapest, Ringló u.74.) 

ajánlattevő, mivel ajánlattevő nyújtotta be az egyedüli, legjobb ár – érték arányú, 

érvényes és alkalmas ajánlatot. 

- A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 7 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

45/2020.(VI.25.) Kt. határozat ZÁRT ÜLÉSEN: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.)  Településképi védelem tárgyában fellebbezés elbírálása 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. június 25. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 7 fő képviselő vesz részt – 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

46/2020.(VI.25.) Kt. határozat: ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYBEN ZÁRT 

ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZAT 

 

JÚLIUS 8. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

47/2020.(VII.8.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

1.)  Delta Épker Kft. gazdasági szervezettel szembeni peres eljárás 

2.)  Lakóterület elnevezése 

3.)  Jegyző helyettesítési feladatai tárgyában megállapodás 
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Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. július 8. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

48/2020.(VII.8.) Kt. határozat: 

 

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kezdeményezi a 

Kaposvári Törvényszék előtt folyó   6.G.40.014/2016. szám alatti per szünetelését.   

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a per szünetelése alatt a Delta Épker Kft. 

felszámolójával folytatott tárgyalás alapján a felszámolási eljárásról részletes 

tájékoztatást kérjen. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 15. a határozat 1. pontja esetében 

                2020. december 31. a határozat 2. pontja esetében 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

49/2020.(VII.8.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, figyelemmel érintett 

balatonföldvári ingatlan tulajdonosok kérelmére, 2020. augusztus 1-jei hatállyal, 

támogatja a balatonföldvári 1582/2   hrsz. alatt felvett saját használatú út és az arról 

megközelíthető ingatlanok Árnyas lakóparknak történő elnevezését.  

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 1. 

 

JÚLIUS 29. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

50/2020.(VII.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.)  Villamos energia beszerzés – eljárást lezáró döntés 

2.)  Keleti és Nyugati strand fejlesztése – eljárást lezáró döntés 

3.)  Lakóterület elnevezése 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. július 29. 
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A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú, név szerinti 

szavazással – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

51/2020.(VII.29.) Kt. határozat: 

 

A Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiírt „Villamosenergia beszerzés – 

Balatonföldvár” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a képviselőtestület az 

alábbi eljárást lezáró döntést hozza: 

 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján  

1. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata kommunális felhasználási 

helyei tekintetében villamos energia beszerzés 

- az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja és 

- a közbeszerzési eljárás I. részajánlati körét eredményesnek nyilvánítja és az 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, 

tekintettel arra, hogy az I. részajánlati körben az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Energiakereskedő Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb árú, érvényes és alkalmas 

ajánlatot. 

 

2. sz. részajánlati kör: Balatonföldvár Város Önkormányzata közvilágítási felhasználási 

helyei tekintetében villamos energia beszerzés.  

- az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja és 

- a közbeszerzési eljárás II. részajánlati körét eredményesnek nyilvánítja és az 

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, 

tekintettel arra, hogy a II. részajánlati körben az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Energiakereskedő Kft. nyújtotta be a legalacsonyabb árú, érvényes és alkalmas 

ajánlatot. 

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. július 31. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú, név szerinti 

szavazással – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

52/2020.(VII.29.) Kt. határozat: 

 

A Balatonföldvár Város Önkormányzata által kiírt „Balatonföldvár - Strandfejlesztés 

kivitelezés” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban a képviselőtestület az alábbi 

eljárást lezáró döntést hozza: 

 

A Bíráló Bizottság javaslata alapján  

1. sz. részajánlati kör: Keleti strand felújítása 

- a SENTER Kft. (8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 106.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja és, 

- a közbeszerzési eljárás I. részajánlati körét eredményesnek nyilvánítja és a 

SENTER Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy az I. 
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részajánlati körben a SENTER Kft. nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú, 

érvényes és alkalmas ajánlatot. 

 

2. sz. részajánlati kör: Nyugati strand felújítása 

- a SENTER Kft. (8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 106.) által 

benyújtott ajánlatot érvényessé nyilvánítja és, 

a közbeszerzési eljárás II. részajánlati körét eredményesnek nyilvánítja és a SENTER 

Kft-t hirdeti ki nyertes ajánlattevőnek, tekintettel arra, hogy a II. részajánlati körben a 

SENTER Kft. nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot. 

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 10. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

53/2020.(VII.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, figyelemmel érintett 

balatonföldvári ingatlan tulajdonosok kérelmére, 2020. augusztus 1-jei hatállyal, a 

balatonföldvári 1582/2   hrsz. alatt felvett saját használatú út és az arról megközelíthető 

ingatlanok területét Árnyas lakóparknak nevezi el. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 10. 

 

AUGUSZTUS 31. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

54/2020.(VIII.31.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.)  Szociális célú tűzifa támogatás igénylése 

      Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet módosítása 

2.)  Óvodai sportpálya létesítése 

3.)  Radnóti utcai rácsos folyóka javítása 

4.)  Magyar Falu Program – óvodafejlesztésre irányuló pályázatok benyújtása 

5.) Kisfaludy 2030 Program – strandfejlesztésre irányuló pályázatok benyújtása 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 
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55/2020.(VIII.31.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a belügyminiszter által a 

települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására meghirdetett pályázati felhívása alapján, pályázatot nyújt be kemény 

lombos tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  

A képviselőtestület nyilatkozik, hogy az igényelt 100 erdei m3 tűzifa megvásárlásához                 

1.000 Ft + áfa / erdei m3 mértékben, összesen 100.000 Ft + Áfa összegben a saját forrást 

biztosítja.  

A képviselőtestület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

56/2020.(VIII.31.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Irány a Pálya 

Program keretében kivitelezendő óvodai sportpálya telepítési feltételeinek a 

megteremtése” feladat ellátására a legkedvezőbb, a Délács Kft. által benyújtott, nettó 

925.200 Ft + Áfa, azaz bruttó 1.175.004 Ft összegű ajánlatát elfogadja, és felhatalmazza 

Holovits György Huba polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

57/2020.(VIII.31.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az „Balatonföldvár, 

Radnóti utcai rácsos folyóka javítása” feladat ellátására a legkedvezőbb, a Hornyák 

Útépítő Kft. által benyújtott, nettó 670.124 Ft + Áfa, azaz bruttó 851.057 Ft összegű 

ajánlatát elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a vállalkozási 

szerződés aláírására. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

58/2020.(VIII.31.) Kt. határozat: 
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Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett „Óvodaépület felújítása” alprogramra (a kiírás kódszáma: 

MFP-OEF/2020) irányuló pályázati lehetőséget megismerte, és a Balatonföldvári 

Kistérségi Mesevár Óvoda (8623 Balatonföldvár, Köröshegyi u. 13. sz. 1162. hrsz.) 

fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtását (óvodatető felújítása) az előterjesztésben 

leírtak szerint támogatja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 4. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

59/2020.(VIII.31.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Falu Program 

keretében meghirdetett „Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” alprogramra (a 

kiírás kódszáma: MFP-OTF/2020) irányuló pályázati lehetőséget megismerte, és a 

Balatonföldvári Kistérségi Mesevár Óvoda (8623 Balatonföldvár, Köröshegyi u. 13. sz. 

1162. hrsz.) tornaszobájának a fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtását az 

előterjesztésben leírtak szerint támogatja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 4. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

60/2020.(VIII.31.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kisfaludy 

Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemére irányuló pályázati lehetőséget megismerte, a 

Keleti és a Nyugati Strand fejlesztésére vonatkozó pályázatok benyújtását az 

előterjesztésben leírtak szerint támogatja, a fejlesztési célokkal egyetért, azzal, hogy a 

pályázati célok és összegek a pályázat beadásig még pontosításra kerülnek a maximum 

pályázható összeg kihasználása érdekében. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

SZEPTEMBER 29. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 1 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

61/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nem ad helyt a képviselői 

indítványnak a 7. Szivattyú park felújítására pályázat benyújtása napirendi pontnak a 

napirendről való levétele tárgyában. 
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Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 29. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

62/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a tanácskozó teremben a 

képviselőtestületi ülések kihangosítására vonatkozó javaslatot nem tűzi napirendre, 

tárgyalására a későbbiekben kerülhet sor. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 29. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

63/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.)  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

2.)  Az önkormányzat 2020-2024. évi gazdasági programjának elfogadása 

3.)  A város településképi védelméről szóló rendelet módosításának ügye 

4.)  Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj Programhoz csatlakozás 

5.)  Zöld város programhoz kapcsolódó marketing és kommunikációs szolgáltatás 

ellátása –   

      ajánlatok bírálata 

6.)  Térfigyelő kamerarendszer kiépítése 

7.)  Szivattyú park felújítására pályázat benyújtása 

8.)  Balatonföldvári Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 29. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

64/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 29. 
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A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

65/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2020-

2024. évi gazdasági programját az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 29. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

66/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az AZI-TOP Bt. (7000 

Szekszárd, Szent I. út 56/A.) – dr. Alpek B. Levente - kezdeményezésére nem módosítja 

Balatonföldvár város településképi védelméről szóló 25/2018. (XII. 17.) önkormányzati 

rendeletét.  

 

A vezeték nélküli hírközlés sajátos építményeire vonatkozó előírásokat, a rendeletben 

foglaltak szerint kívánja fenntartani. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. október 10. 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

67/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete csatlakozni kíván a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. Az erre vonatkozó 

Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 

aláírására felhatalmazza, a pályázati felhívásokat az előterjesztés melléklete szerint 

jóváhagyja. 

 

2. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és 

a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

 

3. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.  

 

4. A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa 

meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására 

fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás 

feltételeivel. 



24 

 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. október 1. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 0 igen, 0 

nem, 5 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

68/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zöld város program 

kommunikációs és marketing feladatai tárgyában érkezett képviselői indítványt nem 

fogadja el. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 29. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

69/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a TOP-2.1.2-15-SO1-2016-

00002 azonosítószámú, „Balatonföldvár "Zöld város program" megvalósítása” című 

pályázata megvalósítása során a felmerülő marketing, kommunikációs szolgáltatás 

ellátására érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb, a MEDIA SOLUTIONS Kft. által 

benyújtott nettó 2.835.158 Ft + Áfa = bruttó 3.600.650 Ft összegű ajánlatot elfogadja, és 

felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a megbízási szerződés aláírására.   

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

70/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „Térfigyelő kamerák 

beszerzése és üzembe helyezése Balatonföldváron” feladat ellátására érkezett ajánlatok 

közül a legkedvezőbb, BALATON Security Bt által benyújtott nettó 7.800.000 Ft + Áfa = 

bruttó 9.906.000 Ft összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba 

polgármestert a szerződés aláírására.   

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

71/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 
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Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a „Balatonföldvár, 5 

helyszínen térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséhez szükséges elektromos energia 

kiépítése az E.ON tulajdonú hálózat tartószerkezetein”  feladat ellátására érkezett 

ajánlatok közül a legkedvezőbb, Kesztyűs Villanyszerelési Bt (8623 Balatonföldvár, Ady 

E. u. 9.)  által benyújtott  nettó 995.000 Ft + Áfa = bruttó 1.263.650 Ft összegű ajánlatot 

elfogadja, és felhatalmazza Holovits György Huba polgármestert a szerződés aláírására.   

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 1 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

72/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balaton 

Fejlesztési Tanács által meghirdetett, településfejlesztési beruházások támogatására 

kiírt pályázati felhívásra, a „Balatonföldvári Szivattyú park felújítása” elnevezésű 

pályázat benyújtását jóváhagyja, 

Várható költségek összesen:  nettó 20.793.440  Ft + Áfa = bruttó 26.407.669 Ft   

 

A pályázatban benyújtott beruházás költsége:       bruttó 26.407.669 Ft   

Igényelt támogatás összege 50 %:                              bruttó 13.203.834 Ft 

Önrész 50%:                       bruttó 13.203.835 Ft 

 

2. A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a 

megvalósításhoz szükséges önrészt bruttó 13.203.835 Ft összegben biztosítja. 

 

3. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 5 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 5 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

73/2020.(IX.29.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Balatonföldvári 

Nonprofit Kft. egyedüli tagja, a Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló egyszerűsített 

beszámolóját - az eszközök és források 202.519 e Ft-os egyező mérleg főösszeggel és 

19.284 e Ft-os adózott eredménnyel - valamint annak közhasznúsági mellékletét és 

kiegészítő mellékletét jóváhagyja. A keletkezett 19.284 Ft–os eredmény vonatkozásában 

a taggyűlés úgy határoz, hogy azt a társaság helyezze eredménytartalékba. 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaságot a taggyűlési 

határozatokról tájékoztassa. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 30. 
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OKTÓBER 22. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

74/2020.(X.22.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.)  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

2.)  A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata 

3.)  A helyi szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

4.)  Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

5.)  Balatonföldvári Nonprofit Kft. beszámolója az üdülési idény tapasztalatairól 

6.)  Beszámoló a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület 2020. évi szakmai   

      munkájáról 

7.)  Keleti strand üzlethelyiségeinek bérlete 

8.)  Korcsolyapálya céljára közterület igénybevétele 

9.)  Összpróba Alapítvánnyal közszolgáltatási szerződés megkötése 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. október 22. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

75/2020.(X.22.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a két ülés közötti 

fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. október 22. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

76/2020.(X.22.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendelet tárgyában ismertetett munkaanyagot további tárgyalásra 

elfogadja, munkamegbeszélés tartásával, és lakossági véleményezés lefolytatásával 

egyetért. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. november 30. 
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A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

77/2020.(X.22.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári 

Nonprofit Kft. 2020. évi üdülési idény tapasztalatairól szóló beszámolóját az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. október 22. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

78/2020.(X.22.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonföldvári 

Kistérségi Turisztikai Egyesület 2020. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját az 

előterjesztés szerint elfogadja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. október 22. 

 

 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

79/2020.(X.22.) Kt. határozat: 
 

1. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

tulajdonát képező Balatonföldvár Keleti strandon lévő Szélkakas étterem 

üzlethelyiségre a Szélkakas Vendéglátó Kft. (8622 Szántód, Május 1. u. 4. sz.) gazdasági 

szervezettel kötött bérleti szerződését 2023. október 31. napjáig meghosszabbítja az 

előterjesztés 1.  melléklete szerint. 

2. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

tulajdonát képező Balatonföldvár Keleti strandon lévő Gomba büfé üzlethelyiségre a 

Szélkakas Vendéglátó Kft. (8622 Szántód, Május 1. u. 4. sz.) gazdasági szervezettel 

kötött bérleti szerződését 2023. október 31. napjáig meghosszabbítja az előterjesztés 2.  

melléklete szerint. 

3. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

tulajdonát képező Balatonföldvár Keleti strandon lévő Lucky Beach étteremre kötött 

bérleti szerződését 2023. október 31. napjáig meghosszabbítja a Beach-Food 11 Kft.  

(8611 Siófok Töltényi u. 26.sz.)  gazdasági szervezettel az előterjesztés 3.  melléklete 

szerint. 

4. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

tulajdonát képező Balatonföldvár Keleti strandról megközelíthető Stég bár 

üzemeltetéséhez a Beach-Food 11 Kft.  (8611 Siófok Töltényi u. 26.sz.)  gazdasági 
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szervezet részére adott tulajdonosi hozzájárulást meghosszabbítja 2023. október 31. 

napjáig az előterjesztés 4.  melléklete szerint. 

5.  Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

tulajdonát képező Balatonföldvár Keleti strandon lévő sportcikk kölcsönző 

üzlethelyiségre a CAT People Kft. (8623 Balatonföldvár Móricz Zs.u.9.sz.) gazdasági 

szervezettel kötött bérleti szerződését 2023. október 31. napjáig meghosszabbítja az 

előterjesztés 5.  melléklete szerint. 

6. Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 

tulajdonát képező Balatonföldvár Keleti strandon létesített csúszda bérleti szerződése 

(Anakonda Kkt. 1024 Budapest Keleti u. 8.sz.)  tárgyában döntését a 2020. november 

hónapban tartandó ülésére halasztja. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. október 31. és 2020. november 30. 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

80/2020.(X.22.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja Balatonföldvár 

Jubileumi téren, korcsolyapálya létesítése céljára, 100.000 Ft / hó összegű bérleti díjért, 

közterületbérleti szerződés megkötését. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

 

 

A képviselőtestület, a szavazásban 4 fő képviselő vesz részt, egyhangú szavazással – 4 igen, 0 

nem, 0 tartózkodás szavazattal – a következő határozatot hozza: 

 

81/2020.(X.22.) Kt. határozat: 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Balatonföldvár Város 

Önkormányzata és az Összpróba Alapítvány között kötendő, az előterjesztés mellékletét 

képező közszolgáltatási szerződést jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Holovits György Huba polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

 

 

 

Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. évben hozott 

határozatai nyilvántartását 81 határozattal, 28 sorszámozott oldallal lezárom. 

 

Balatonföldvár, 2021. április 25. 

 

         Mikóné Fejes Ibolya 

                                                   aljegyző 


