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 A képviselő-testületi ülések helye általában:   

községháza tanácskozó terme: Balatonberény Kossuth tér 1.  

 Az ülések kezdő időpontja 16.00 óra 

Együttes ülések:  

Helye: változó sorrendben Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő 

 Együttes ülések kezdő időpontja: 15 óra  

 képviselői fogadóórák: július, augusztus és december hónapot kivételével, a 

munkaterv szerinti ülések előtti hét csütörtöki napja. Január-március és október-

november hónapban 17 órától, egyébként 18 órától a községháza épületében. 

 

Testületi ülésre meghívandók köre: 

A meghívót és az előterjesztéseket a képviselő-testületi ülés időpontja előtt 3 nappal ki kell 

küldeni. A jegyző a hivatal útján gondoskodik valamennyi anyag postázásáról, érintettekhez 

való eljuttatásáról.  

 

A meghívót az alábbi személyeknek kell megküldeni 

a) a képviselőknek, 

b) a jegyzőnek, 

c) a tanácskozási joggal rendelkező önszerveződő közösségek képviselőinek, 

d) a nem állandó meghívottaknak 

e) az előterjesztőknek 

f) Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal vezetőjének 

g) akiket az ülés összehívója megjelöl. 

 

A nem állandó meghívottak esetében a meghívóban meg kell jelölni azt, illetve azokat a 

napirendi pontokat, melyekre a meghívás történik. 

 

A képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívása a rendes ülésekhez hasonlóan írásos 

meghívóval, elektronikus úton és a vonatkozó előterjesztések csatolása mellett történik. 

 

Indokolt esetben lehetőség van a képviselő-testületi ülés összehívására 

a) telefonon keresztül történő szóbeli meghívással, 

b) egyéb szóbeli meghívással. 

 

A szóbeli meghívás esetében is biztosítani kell az előterjesztések meghívottakhoz történő 

eljuttatását. Ez esetben el lehet tekintetni az SzMSz  17. § (5) bekezdés szerinti határidőtől. 

 

A sürgős, halasztást nem tűrő esetben az ülés előtt 24 órával is kiküldhető a meghívó. Erre 

bármilyen értesítési mód igénybe vehető: el lehet tekinteni az írásbeliségtől is, a sürgősség 

okát azonban mindenképpen közölni kell.  

 

Az előterjesztések tartalmi elemei 

a) az előterjesztés témájának, tárgyának meghatározása, 

b) a témával kapcsolatos előzmények, korábban hozott képviselő-testületi döntések, azok 

végrehajtásával kapcsolatos információk, 

c) a téma ismertetése,  

d) a jogszabályi háttér bemutatása, 

e) érvek és ellenérvek az adott témával kapcsolatban, 

f) döntést igénylő témánál különböző változatok bemutatása, azok következményeinek 

ismertetése, 

g) anyagi kihatású döntésnél az önkormányzat és szervei költségvetésére gyakorolt hatás 

bemutatása, 

h) egyéb körülmények, összefüggések, adatok, amelyek segítik a döntéshozatalt, 

i) határozati javaslat, vagy határozati javaslatok, 

j) rendelettervezet, rendelettervezet indoklása, 

k) rendelet tervezetnél a hatástanulmány. 

 

Az előbbiekben meghatározott tartalmi követelmények közül a polgármester határozza meg 

az adott előterjesztésnél alkalmazandó kötelező tartalmi elemeket. 
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2018. január 25. 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között 

végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

A község 2018. évi rendezvényterve 

              Előadó: Barjákné Martin Judit művelődési ház vezetője 

 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezete (I. forduló) 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Civil szervezetek 2018. évi  támogatására pályázat kiírás 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Köztisztviselők 2018. évi teljesítménykövetelményei 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

Polgármester 2018. évi  szabadságolási ütemterve 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

Választási bizottság felülvizsgálata 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

2018. január 31. vagyonnyilatkozatok leadási határideje 

 

2018. február 7. szerda együttes ülés - Balatonkeresztúr 

 

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-

testületével 

 

Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megállapítása 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

KÖZMEGHALLGATÁS  

2018. február 9. péntek   

 

Tájékoztató a község 2017. évi gazdálkodásáról, 2018. évi tervekről, fejlesztésekről 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

2018. február 22. 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között 

végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Civil szervezetek támogatási pályázatainak bírálata 

Előadó: Zibák István Józsefné PTKI Bizottság elnöke 

 

Szociális, Egészségügyi, Kulturális és Oktatási Bizottság beszámolója 2017. évi 

munkájáról 

Előadó: Jeroscsáki Józsefné elnök 

 

 

 



4 

 

Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi, Idegenforgalmi Bizottság 2017. évi 

munkájáról beszámoló 

Előadó: Zibák István Józsefné elnök 

 

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása  

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Zárt ülés: 

Elismerések adományozásáról döntés 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

2018. március 29. 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két 

ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

           Előadó: Horváth László polgármester 

 

Pénzügyi Bizottság beszámolója a civil szervezetek részére 2017. évben  átadott 

önkormányzati támogatásokról, a támogatások elszámolásának ellenőrzéséről 

                Előadó: Zibák István Józsefné bizottság elnöke 

 

 Civil szervezetek tájékoztatója a 2017. évben végzett tevékenységükről 

    Előadók: Civil szerveztek vezetői 

 

Beszámoló a háziorvosi ellátásról, a védőnői tevékenységről, a központi ügyeleti 

ellátásról 

Előadók: Háziorvos, védőnő, Alapellátási Intézet 

 

 Balatonberény Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési terve 

    Előadó: Horváth László polgármester 

 

2018. április 26 . 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékozató a két 

ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadása 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Közbiztonsági beszámoló 

Előadó: őrsparancsnok 

 

Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
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2018. május 24. 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két 

ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2017. évi munkájáról 

Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 

 

Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Petkess Kornélné intézményvezető 

 

Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi 

zárszámadása 

Előadó: Településüzemeltetési Nonprofit  Kft. ügyvezetője 

 

Tájékoztató az üdülési szezonra való felkészüléséről 

Előadó:  Településüzemeltetési Nonprofit  Kft. ügyvezetője 

 

2018. június   9.  szombat 10 óra üdülőhelyi fórum 

 

Tájékoztató a község 2017. évi gazdálkodásáról, 2018. évi tervekről, közérdekű 

információk 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

2018. június 28. 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két 

ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről,  eseményekről 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

2018. július 18.  német nyelvű polgárok fóruma  Helye: községháza 

 

2018. július-augusztus ülésszünet 

 

2018. szeptember 27.  

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , valamint tájékoztató a   két 

ülés között  végzett munkáról , fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához való csatlakozásról 

                 Előadó: Horváth László polgármester 

 

2018. október 25. 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között 

végzett munkáról. 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Tájékoztató az üdülési szezonban elvégzett munkáról 

Előadó: Településüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője 

 

Idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztalatairól tájékoztató 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
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2018 . november 7. szerda együttes - Balatonberény 

Balatonkeresztúr és  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatával  

 

Közös Hivatal 2017. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

2018. november 29. 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két  

ülés között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Belső ellenőrzési ütemterv meghatározása 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

Zárt ülés:  

Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

2018. december 13. 

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , valamint tájékoztató a két 

ülés között végzett munkáról , fontosabb intézkedésekről , eseményekről 

 Előadó: Horváth László polgármester 

 

A képviselő-testület 2019. évi ülés- és munkatervének meghatározása 

Előadó: Horváth László polgármester 

 

Az ülés- és munkatervet a képviselő-testület121/2017.(XII.21.) számú határozatával 

fogadta el.  

 

 

 

Balatonberény, 2017. december 29.  

Horváth László 

polgármester 

 


