
Babosné Bárdos Krisztina /adminisztrátor  

Telefon: 84/540-330/29  

e-mail: munkacsoport@bfterseg.hu  

részleg: kistérségi munkaszervezet      

     

Balassáné Papp Csilla / adóügyi üi. Szántód, Bálványos, 

Szólád 

telefon: 84/540-330/16  

e-mail: ado3@balatonfoldvar.hu   

részleg : adóügyi osztály 

 

Barnáné Zsigmond Katalin / adóügyi üi. Bföldvár, 

Pusztaszemes 

telefon: 84/540-330/15 

e-mail:  ado4@balatonfoldvar.hu 

részleg : adóügyi osztály 

 

Bodó Anikó  / pénzügyi Bföldvár 

telefon: 84/540-330/23 

e-mail: 

részleg: pénzügyi osztály 

 

Csuháné Magyarósi Mónika / intézm. 

telefon: 84/540-330/23 

e-mail: szamvitel@balatonfoldvar.hu 

részleg: pénzügyi osztály 

 

Ernyes Ervin / pénzügyi osztályvezető 

telefon: 84/540-330/37 

e-mail: penzugy@balatonfoldvar.hus 

részleg: pénzügyi osztály 

 

Fliszárné Tóth Zsuzsanna / pénzügyi üi. 

 telefon: 84/540-330/23 

e-mail:  

részleg: pénzügyi osztály 

 

Kovács Szabina / pénzügyi Bálványos, Kereki 

telefon: 84/540-330/46 

e-mail: 

részleg: pénzügyi osztály 

 

Holovits Huba / polgármester 

telefon: 84/540-330/11 

e-mail:pgmh@balatonfoldva.hu 

 

Horváth Zoltánné / pénzügy, bér- és munkaügy 

telefon: 84/540-330/83 

e-mail: penzugy3@balatonfoldvar.hu 

részleg: pénzügyi osztály 

 

Kaksteter Virág / pénzügyi üi. Teleki, Pszemes 

telefon: 84/540-330/46 

e-mail: kaksteter.pu@balatonfoldvar.hu 

részleg: pénzügyi osztály 

 

Kelemenné Papp Katalin / iktató 

telefon:84/540-330/28 

e-mail: 

részleg: titkársági osztály 

 

Kiss Éva / pénzügyi fm. 

telefon: 84/540-330-37 

e-mail: kisseva.pu@balatonfoldvar.hu 

részleg: pénzügyi osztály 

 

Kissné Bolha Andrea  / Bálványos Szántód referens 

telefon: 84/540-330/14 

e-mail: titkarsag2@balatonfoldvar.hu 

részleg: titkársági osztály 

 

 

 

 

Köseligne dr. Kovács Zita / aljegyző 

telefon: 84/540-335/35 

e-mail: aljegyzo@balatonfoldvar.hu 

részleg: hatósági osztály 

 

Kudomrákné Samu Mariann / iktató 

telefon: 84/540-330/28 

e-mail: 

részleg: titkársági osztály 

 

Kustosné Paréj Erika / vállalkozók, birtokvédelem 

telefon: 84/540-330/24 

e-mail: igazgatas4@balatonfoldvar.hu 

részleg: igazgatási osztály 

 

Madarászné Tóth Ildikó / műszaki ügyek, építési ügyek  

telefon: 84/540-330/19 

e-mail: evfo.madaraszne@balatonfoldvar.hu 

részleg: igazgatási osztály 

 

Magoriné Csató Anita / pénzügyi főtanácsos 

telefon: 84/540-330/76 

e-mail:  

részleg: pénzügyi osztály 

 

Magyar Szilvia / Kereki, Teleki referens 

telefon: 84/540-330/51 

e-mail: titkarsag3@balatonfoldvar.hu 

részleg: titkársági osztály 

 

Mikóné Fejes Ibolya / titkársági osztályvezető 

telefon: 84/540-336/36 

e-mail: titkarsag@balatonfoldvar.hu 

részleg: titkársági osztály 
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Nyers  Marianna /helyi adóügy könyvelése, gépjármű adó 

adóügyi fm 

telefon: 84/540-330/17 

e-mail:  ado@balatonfoldvar.hu 

részleg : adóügyi osztály 

 

Szabó Vivien / honlap adminisztrátor., postázás 

telefon: 84/540-330/20 

e-mail: sajto@balatonfoldvar.hu 

részleg: titkársági osztály 

 

Szunyogh Istvánné / pénztáros 

telefon: 84/540-330/25 

e-mail: 

részleg: pénzügyi osztály 

 

Takács-Kiss Szabina / anyakönyvvezető, gépjárművek, 

leltár 

telefon: 84/540-330/83 

e-mail:  

részleg: pénzügyi osztály 

 

Tóth Ferenc / városi felügyelő 

telefon: 84/540-330/134 

e-mail: varosgondnok@balatonfoldvar.hu 

részleg: igazgatási osztály 

 

Tóth Lászlóné / pénzügyi üi. Szántód, Szólád 

telefon: 84/540-330/46 

e-mail:  

részleg: pénzügyi osztály 

 

Varga Vera / titkárnő 

telefon: 84/540-330/31 

e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu 

részleg: titkársági osztály 

 

Zab Anikó / iktató 

telefon: 84/540-330/89 

e-mail: 

részleg: titkársági osztály 

 

Zsiga Zita / anyakönyvvezető, hagyaték, hirdetmények, 

választás 

telefon: 84/540-330/44 

e-mail: igazgatás3@balatonfoldvar.hu 

részleg:igazgatási osztály 
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