
     ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
                     KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
              8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13. 

                                 Telefon: 87/471-506
                       E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu 

Ikt.szám: 1/2023.     
Készült: 1 példányban   

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 15. napján
(szerda) 8.30 órai kezdettel megtartott soros, nyílt ülésén.

Az ülés helye: Kultúrház (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)

Jelen vannak: Vella Ferenc Zsolt polgármester
Kovács József alpolgármester
Gáspár József képviselő 
Miklai Zsuzsanna képviselő                             5 fő
Tóth Gábor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent: 
Dr. Bodnár Attila jegyző távollétében

Meghívottak: Tamás Lászlóné költségvetési és adóosztály vezető
Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

                       Gyimesi Mónika igazgatási-műszaki ügyintéző

Part Andrásné jegyzőkönyvvezető

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

Vella  Ferenc Zsolt polgármester tisztelettel  köszönti  a  megjelenteket.  Megállapítja,  hogy  az  5  tagú
képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes. Ismerteti, hogy a meghívóban 4 napirendi
pont  szerepel.  Kérdezi,  hogy  módosító  javaslat  van-e.  Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki  a
napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2023. (II.15.) HATÁROZATA

A képviselő-testületi ülés napirendjének elfogadásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. február 15-i soros, nyílt
ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése 

mailto:hivatal@abrahamhegy.hu
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            Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
2. Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester
3. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának

módosításáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

4. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról
Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

I. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA

1. Napirendi pont
    Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése 

            Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1. melléklete)

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri,
hogy az előterjesztés előkészítője vezesse fel a napirendet. 

Tóth Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző elmondja, hogy a kiadott anyaghoz képest a polgármester úrral
való egyeztetést követően a kiadási oldalon a Fagyöngy Sportháznál betervezett plusz 1 fő pultos bérét és
járulékait kivettük, a strandnál a 6 fő részére 5 hónappal tervezett bérösszeget csökkentettük, 1 főnek a
bérét  meghagytuk.  A rendezvények kiadási  oldala  is  csökkentésre került,  illetve  betervezésre került  a
kiadási oldalon a szobor. A bevételi és kiadási főösszeg így 392.093.401,- Ft. A bevételeknél   próbáltuk a
tavalyi évnek megfelelően tervezni a teljesítési adatokat. A tartalékba a célszámlákat és pályázati pénzeket
tettük. A költségvetést tartva a maradvány megállapításáig, illetve a beszámoló elkészítéséig a tartalék
keret terhére az önkormányzat nem tud olyan kötelezettséget vállalni, ami nincs benne a költségvetésben.
A rezsiköltséget duplájára emeltük, mivel nem tudjuk, hogy mi lesz. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy a strandnál tavaly 41 millió forint bevétel keletkezett.
Ha  felmerül  a  belépő  további  emelése,  a  bevétel  szeptember  körül  realizálódik,  utána  lehet  belőle
gazdálkodni. A bérleti díjakat emelni kell, akár drasztikusan is, illetve a parkoló ismételt fizetőssé tételén
és a strandbelépő emelésén el kell gondolkodni. Kérdezi, hogy Badacsonytomajon történt-e emelés. 

Gyimesi Mónika ügyintéző elmondja, hogy a strandok és a parkolók esetében igen.

Vella Ferenc Zsolt polgármester megjegyzi,  hogy a strandrendelet megalkotása előtt erről egyeztetni
kell. Kérdezi, hogy milyen egyéb bevételi forrás lehetséges.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja,  hogy az iparűzési  adót a  tavaly befolyt  alapján terveztük.  Az
adóknál az iparűzési adó esetében volt emelés. 
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Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi,  hogy a távközlési szolgáltatóknak bérbeadott tornyoknál a
bérleti szerződés infláció követő-e. Megjegyzi, hogy a menekültek után havonta 1,7 millió forintot kap az
önkormányzat.

Tóth Zsuzsanna ügyintéző elmondja, hogy a TELEKOM esetében nem inflációkövető a szerződés. A
menekültek létszáma minden hónap elején kerül leadásra, a hónap végén befolyó összeget az ellátásukra
kell költeni. A létszám 1 fővel nőtt, az 1 főre jutó támogatást 4 ezerről 7,5 ezerre növelték. 

Gáspár József képviselő szerint az adókról ismét tárgyalni kellene a megnövekedett rezsiköltségek, a
közvilágítás  és  a  hivatal  működésének  biztosítása  érdekében.  Az  idegenforgalmi  adóbevétel  nagyon
kevés. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy Balatonrendessel  együtt tudnának működni ezen a
téren. Epres Róbert polgármesterrel tárgyalt arról, hogy egy dolgozójuk a két településen el tudná látni az
ellenőrzést,  mivel  erre  külön  egy  főt  nem  tudnak  alkalmazni.  A  szemétszállítást  is  ellenőrizni  kell,
mindenkinek legyen saját kukája. Egy 5 m3-es konténer elszállítása 70 eFt, hatalmas költség jelentkezik
ebből. A polgárőrséget vagy arra jogosultsággal rendelkező személyt lehetne bevonni, aki a kamerákat
folyamatosan nézné, esetleg a Közös Hivatalhoz tartozó településeken 1 embert alkalmazni erre.
Kérdezi, hogy további hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti
rendelet tervezetet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy először Ábrahámhegy Község Önkormányzata 2023.
évi  saját  bevételeinek,  valamint  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek
költségvetési évet követő három évre várható összegéről szóló határozat elfogadásáról kell dönteni. Ezt
követően  kerülhet  sor  a  rendelet  tervezet  elfogadására,  melynek  bevételi  és  kiadási  főösszege
392.093.401,- Ft. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a határozat elfogadásáról.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2023. (II.15.) HATÁROZATA

Ábrahámhegy Község Önkormányzat saját bevételeinek,
valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 

költségvetési évet követő három évre várható összegéről

Ábrahámhegy  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az önkormányzat  saját
bevételeinek,  valamint  adósságot  keletkeztető  ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek
költségvetési  évet  követő  három  évre  várható  összegét  az  határozat  melléklete  szerinti
tartalommal elfogadom.

Határidő: azonnal
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester

Melléklet
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból

fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a
kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján

kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
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ÖNKORMÁNYZATI 
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése
Rovatszá

m

 adósságot
keletkeztető
ügylet kezdő

időpontja 

 adósságot
keletkeztető
ügylet lejárati

időpontja 

 adósságot
keletkeztető
ügyletekből

és
kezességvállal

ásokból
fennálló

kötelezettség
ek  

 

Hosszú lejáratú hitelek, 
kölcsönök felvétele 

B8111
       

ebből: pénzügyi vállalkozás B8111        
Likviditási célú hitelek, 
kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

B8112
       

Rövid lejáratú hitelek, 
kölcsönök felvétele

B8113
       

ebből: pénzügyi vállalkozás B8113        
Hitel-, kölcsönfelvétel 
államháztartáson kívülről 

B811
                   -                       -                    -  

Forgatási célú belföldi 
értékpapírok beváltása, 
értékesítése 

B8121
       

ebből: befektetési jegyek B8121        
Forgatási célú belföldi 
értékpapírok kibocsátása

B8122
       

Befektetési célú belföldi 
értékpapírok beváltása, 
értékesítése 

B8123
       

ebből: kárpótlási jegyek B8123        
Befektetési célú belföldi 
értékpapírok kibocsátása

B8124
       

Belföldi értékpapírok 
bevételei 

B812
                   -                       -                    -  

Forgatási célú külföldi 
értékpapírok beváltása,  
értékesítése

B821
       

Befektetési célú külföldi 
értékpapírok beváltása, 
értékesítése

B822
       

Külföldi értékpapírok 
kibocsátása

B823
       

Külföldi hitelek, kölcsönök 
felvétele 

B824
       

ebből: nemzetközi fejlesztési 
szervezetek

B824
       

ebből: más kormányok B824        
ebből: külföldi B824        

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142896.245143#foot4
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pénzintézetek
Külföldi finanszírozás 
bevételei 

B82
                   -                       -                    -  

Rovat megnevezése
Rovat-
szám

 saját bevételek
2023. 

 saját
bevételek

2024. 

 saját
bevételek

2025. 

 saját
bevételek

2026. 

353/2011. (XII. 30.) Korm.
Rendelet értelmében az 
önkormányzat saját 
bevételének minősül

 

       
1.a helyi adóból és a 
települési adóból származó 
bevétel,

 
63 400 000     63 400 000 63 400 000 63 400 000

2. az önkormányzati vagyon 
és az önkormányzatot 
megillető vagyoni értékű jog 
értékesítéséből és 
hasznosításából származó 
bevétel,

 

                0 -                    -                    - 
3. az osztalék, a koncessziós 
díj és a hozambevétel,   - - - -
4. a tárgyi eszköz és az 
immateriális jószág, 
részvény, részesedés, vállalat 
értékesítéséből vagy 
privatizációból származó 
bevétel,

 

                   -                       -                    -                    - 
5. bírság-, pótlék- és 
díjbevétel,              300 000 300 000    300 000 300 000
6. a kezesség-, illetve 
garanciavállalással 
kapcsolatos megtérülés.

 
                   -                       -                    -                    - 

ÖSSZESEN:       63 700 000       63 700 000    63 700 000     63 700 000

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
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Immateriális javak 
beszerzése, létesítése K61

1967000 1967000            
Ingatlanok beszerzése, 
létesítése K62            
Informatikai eszközök 
beszerzése, létesítése K63            
Egyéb tárgyi eszközök 
beszerzése, létesítése K64 3070394 3070394            
Részesedések beszerzése K65            
Meglévő részesedések 
növeléséhez kapcsolódó 
kiadások

K66
           

Beruházási célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó

K67
1168636 1168363            

Beruházások K6 6206030 6206030 0 0 0 0 0

Ingatlanok felújítása K71

72881039 71881039          
Informatikai eszközök 
felújítása K72          
Egyéb tárgyi eszközök 
felújítása K73          
Felújítási célú előzetesen 
felszámított általános 
forgalmi adó

K74
19353771 19353771          

Felújítások K7 92234810 92234810 0 0 0 0 0
Az önkormányzati 
garanciákból és 
önkormányzati 
kezességekből fennálló 
kötelezettségek az 
adósságot keletkeztető 
ügyletek futamidejének 
végéig, illetve a garancia, 
kezesség 
érvényesíthetőségéig              
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ebből:                  

Vella Ferenc Zsolt polgármester kéri,  hogy aki az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze.

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül megalkotja:

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének
 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2. Napirendi pont
Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2. melléklete)

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Kéri,
hogy az előterjesztés előkészítője vezesse fel a napirendet. 

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023.
évi  költségvetését  Badacsonytomaj  Képviselő-testülete  fórum  keretében  áttárgyalta,  melyen
Ábrahámhegy  és  Balatonrendes  polgármestere  is  részt  vett.  Az  előző  év  végén  elfogadott
illetményalappal,  cafetériával  számoltak,  a jogszabályoknak megfelelőn a bérek tervezésre kerültek.  A
dologi  kiadásoknál  az  előző  évi  teljesítést  vették  figyelembe,  a  takarékosságra  törekedtek.  A  rezsin
emeltek, de nem tudható, hogy az év végéig elegendő lesz-e a beállított összeg. Vannak olyan tételek,
melyeket a pénzmaradvány elszámolásánál valószínűleg kérni fog a Hivatal is. Az útiköltségtérítést 15 Ft-
ról 30 Ft-ra emelték, ezt nem tartalmazza a költségvetés. Ábrahámhegy hozzájárulása 13.957.636,-  Ft
összegben tervezve lett. A hivatali költségvetés főösszege 177.616.120,- Ft. 

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  kérdezi,  hogy  a  nyugdíjba  vonuló  kollégáknál  hogyan  történt  a
tervezés. Műszakos kolléga lesz-e felvéve.

Tamás Lászlóné osztályvezető elmondja, hogy a béreket egész évre tervezték, úgy gondolja, hogy az új
kollégák felvétele esetén is elegendő lesz a betervezett összeg. A költségvetésben plusz 1 fő van tervezve
a műszakra is. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy a közterület felügyelő az önkormányzat vagy a közös
hivatal alkalmazottja-e. Ábrahámhegyen elláthat-e ilyen feladatot.

Tamás  Lászlóné osztályvezető  elmondja,  hogy  KÖH  alkalmazott,  a  közös  hivatalhoz  tartozó
településeket elláthatja. 

Vella Ferenc Zsolt polgármester kérdezi, hogy további észrevétel van-e. Megállapítja, hogy nincs. Kéri,
hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:
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ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2023. (II.15.) HATÁROZATA

Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
I. a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2023.  évi  költségvetését a

határozat  1-4.  mellékletét  képező  mérlegek  és  kimutatások  szerint  jóváhagyja  az
alábbiak szerint:
a) Kiadási főösszege              177 616 120 Ft, melyből

aa) Működési kiadások              146 744 376 Ft
ebből:
1. személyi juttatások:              128 150 106 Ft
2. munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó:   17 895 014 Ft
3. dologi kiadások:   28 630 000 Ft
4. ellátottak pénzbeli juttatásai:                  0 Ft
5. egyéb működési célú kiadások:          33 000 Ft

ab) Felhalmozási kiadások     2 908 000 Ft
ac) Finanszírozási kiadások                              0 Ft

b) Bevételi főösszege              177 616 120 Ft, melyből:
ba)Költségvetési bevételek               20 757 184 Ft

ebből:
1. működési célú támogatások Áht. belül:   17 257 184 Ft
2. felhalmozási célú támogatások Áht. belülről:                   0 Ft
3. közhatalmi bevételek:                   0 Ft
4. működési bevételek:                 3 500 000 Ft
5. felhalmozási bevételek:                               0 Ft
6. működési célú átvett pénzeszközök:                               0 Ft
7. felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                               0 Ft

bb)Finanszírozási bevételek              156 858 936 Ft.

II. költségvetési engedélyezett létszámkeret:                         22 fő, ebből
                      20 fő közszolgálati tisztviselő, 
    2 fő Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló

II. a  Badacsonytomaji  Közös  Önkormányzati  Hivatal  2023.  évi  költségvetése
Badacsonytomaj  Város  Önkormányzata  2023.  évi  költségvetési  rendeletének
melléklete.

Határidő: azonnal
Felelős:   Vella Ferenc Zsolt polgármester

    Dr. Bodnár Attila jegyző

3. Napirendi pont
Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulása  társulási  megállapodásának
módosításáról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. melléklete)

Vella  Ferenc  Zsolt polgármester  elmondja,  hogy  az  előterjesztést  minden  képviselő  megkapta.
Elmondja,  hogy  a  megállapodás  módosítására  azért  van  szükség,  mert  Balatonrendes  esetében  még
Lenner István polgármester szerepel a megállapodásban,  akit  hosszú ideig az alpolgármester asszony
helyettesített, majd időközi választáson Epres Róbertet választották meg polgármesternek. A társulás 5.2.
pontja  szerint  a  Tanácsban  a  társulás  tagjait  a  társult  önkormányzatok  polgármesterei  képviselik.
Előkészítésre került a társulási megállapodás módosítása, mely tartalmazza, hogy a társult önkormányzat
polgármesterének akadályoztatása estén a Tanácsban a társulás tagját az alpolgármester képviseli, továbbá
aktualizálásra  került  a  települések  lakosságszáma  is.  Kérdezi,  hogy  kérdés,  hozzászólás  van-e.
Megállapítja,  hogy  nincs.  Kéri,  hogy  aki  az  előterjesztés  szerinti  határozati  javaslatot  elfogadja,
kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2023. (II.15.) HATÁROZATA

Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási megállapodásának
módosításáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a  Révfülöp  és  Térsége  Óvodai  Intézményfenntartó  Társulás  Társulási

Megállapodását felülvizsgálta.
2. A  Képviselő  testület  az  előterjesztésben  foglaltakkal  egyetért  és  a  Társulási

megállapodás módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogadja. 

3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a Társulási Tanács elnökét
értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Bodnár Attila jegyző

4. Napirendi pont
A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Előterjesztő: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. melléklete)

Vella Ferenc Zsolt polgármester elmondja, hogy az előterjesztést minden képviselő megkapta. Hosszú
évek óta szavazunk erről. Ábrahámhegyteljes közigazgatási területére vonatkozóan a kötelező felvételt
biztosító  iskolák  a  Révfülöpi  Általános  Iskola  és  a  badacsonytomaji  Tatay  Sándor  Általános  Iskola,
változás a korábbi időszakhoz képest nincs. Kérdezi, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy
nincs. Kéri, hogy aki az előterjesztés szerinti határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  5 igen  szavazattal,  ellenszavazat  és
tartózkodás nélkül meghozza az alábbi:

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2023. (II.15.) HATÁROZATA
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A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározásáról

Ábrahámhegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdésére hivatkozással

a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározása ügyében
véleményezési  jogkörében  eljárva  támogatja  a  Révfülöpi  Általános  Iskola  –  8253
Révfülöp, Iskola utca 5. – és a Tatay Sándor Általános Iskola – 8258 Badacsonytomaj,
Kert utca 8. – 2023/2024. évi tanévre vonatkozó felvételi körzetét Ábrahámhegy település
teljes közigazgatási területeire vonatkozóan.

2. felkéri Vella Ferenc Zsolt polgármestert, hogy a döntésről a Balatonfüredi Tankerületi
Központ igazgatóját értesítse.

Határidő: 2023. február 15.
Felelős: Vella Ferenc Zsolt polgármester 

Dr. Bodnár Attila jegyző
Slang Henrietta igazgatási ügyintéző

Vella Ferenc Zsolt polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni mindenkinek a munkáját, az
ülést 9.00 órakor bezárja.

K.m.f.

Vella Ferenc Zsolt
polgármester

Dr. Bodnár Attila
jegyző


	K.m.f.

