Balatonszárszó Nagyközsé g, Kötcse
Cí mzetes főj egyzőj é től
8624 Balatonszárszí , I { ősök tere 1.
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KI voNAT
Balatonsárczó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviselő- testületé nek
2019. jú nius 7-é n tartott rendkí vüli ülé sé nek jeryzőkönyvé ből

A

ké pviselő-testiilet a polgrármester javaslatára S igen é s 0 nem szavazattal, 0 taflózkodds melletl
eg/ hangűlag az alá6bi hatí rozatothozza:
165/ 2019( W.7.)

sz ké pviselő-testiileti hatáfozat

Balatonszársuí Naglközsé g Önkorruí nyzatának Ké pviselőlesí ükte
pontjaií az alóbbiak szefinl í ogadjű eI :

1)

az üI é s napirendi

Termelői piűc melletti, Balatonszdrszó 247/ 10 h?sz, alaí t nJ,ilvántafiot é pület

megvás.űrldsű

A Bűlűlonszórszói Termelőí Pí ac működé sé nek engedé llezé se, a piac rendelet, valamint
piac műkiidé si szabá$zatónak mődosí tósa
3) Dönté shozalal a ,Balutonszárszó Móricz Zsigmond utcai szabad-strand
strandfejleszí é s" é s a ,,Balalonsaí nzó Bendegú z té ri szabad-strand strandfejksztes"
projekt kapcsán a megvaló§ttú ssal összefüggő mí í szaki ellenőri tevé kenysé g ellűása
táí glóban beeí kezetl ajánlato kkal kapcsolatosa
4) Zfinyi utcaí járda csapadé kví zelvezeté sí problé ma megolddsa- OKOBAU Epí tő,
Szolgáható é s Kereskedelmi ryt-vel kötöí í epí té si vtillalkoaí si szetződes jóváhaglása
5) Mikl cza Gábat lemonilása a Balutonszátszó I degenforgalmáé rt, Turizmusáé a
K ö zh as zn ú Kö za l ap í tv dn! e I n ö ks ég é rőI
Skiba Tamásné Bartha Mercedes megváI asztása a Balalonszárszó ldegení orgalmáé rt,
T urtzmus áé tt Közh asznú Közalapí nóny elnö ké ne k
2)
a

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: é rtelem szefinl, azo nal

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező,

BalatonszáLrszó.

20
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jú lius l 5.
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Balatonszárszó Nagyközsé g, Kötcse é s Nagycsepely Közsé gek
Cí mzetes főjegyzőjé től
8624 Balatonsárszó, Hősök tere 1.

KlvoNAT
Balatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviselő- testületé nek
20l9. jú nius 7-é n tartott rendkivüli ülé sé nek jegyzőkönyvé ből

A

ké pviselő-testiilet a polgármester javaslatára
e5-hangú lag az alábbi hatí rozatot hozza:

5 igen é s 0 nern szavazattal, 0 tartózkodás mellett

166/ 2019( YI .7.) sL ké pviselő-í eslüI eti holározűt

Bűlalonszú rszó Naglközsé g Ónkormdnyzatának Ké pviselő-rcstülete a piací elü{ yelet
hiztosí tdsa é rdeké ben adú své leliszerződé st köt kiscelli zsuzsannával (
), kiscelli
247/
10
hrsz alú t
a
Balatonszárszó
belterüI
et
Nú ndorné val( ), Kiscelli Nántlorral (
)
2.500.000.Ft
bolt"
ingú
I
an
adásvé
telé
re,
22
m2
nagllságú
n!í lvántuftoí t
,,Kivett
jeglzőkö
nyv
szerinti
vé teláú rt a
mellé kleté t ké pező adú své teli szerződé s tervezeí
lartalommal.
Ké pviselő-testület

felké ti a polgármesí eft

a szüksé ges inté zkedé sek megté telé re,

Felelős: Dorogi Sdndor polgármester
Eatáridő: é rtelem szerint

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyezó.
Balatonsárszó, 20l9. jú lius l5.

A jegyző megbí zásából:
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KI voNAT
Batatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviselő- testületónek
2019. jú nius 7-é n tartott rendkivüli ülé sé nek jegyzőkönlvé ből

A

ké pviselő-testiilet a polgáfiester javaslatára
eryhangú lag az a| ábbi haározatot hozzA:

5 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

167/ 2019( VI .7.) sz- ké pviselő-tesülai lratározat

Balalonszőrszó Naglközsé g önkormányzalónak

Kepviselő leslülete a Balatonszórszó,

248/ 2, hlsz. alatt nlilvántaltott kivetl piac műveklsi ágú saját tulajdonú ingatlanán helyi

teí melői pitlcot kí vú nikemeltani 2019. jú I ius I . napjától, A ké pviselőtestület a
polgármester által a jegllző í elé beteüesztett- a Balatonszórszói Termelői Piac
üzemelteté sé rc vonatkozó- bejelenté st jóváhagja. A Ké pviselőtestülel tudomásul ve§zi,
hop a jeglzo űz eljáró hatóság bdnti ké relma a Somogl Meglei Kotmányhivatalnak
í elí eú eszí ette.A ké pviselőtestület | eké rt a polgármestea é s a jeglzőt a szüksé ges
inté zk edé se k megté te lé re.

Felelős: Dorogi Sándor polgdtmester
Gerslnerné dr. Kiss lldikó cí mzetes fáfiegtző
Halárí dő é rtelem §ze nt

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonszárszó,

20 l9.

jú lius 15.

A jegyző megbí zásából:
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Balatonszárs?-ó Nagyközsé g, Kötcse é s Nagyc§epely Közsé gek

Cí mzetes főjegyzőjé től
8624 Balatonszárszó, Hősök

tere 1.

KI voNAT
Balatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviselG testüI etónek
2019, jú nius 7-é n tartott rendkí vüli ülé sé nek jegyzőkönlvé böt

A

ké pviselő-testiilet a polgármester javaslatára
e gyhan gú lag az alább i h atár ozatot h ozza:
I

5 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

68/ 2019( W.7.) sz. kepviselő:teslületi határozar

Balatonszárszó Naglköué g Önkormányzatának Ké pviselőtestülete a helyi tetmelő pí ac
műköűsi szabályzatát az előterjeszlé s mellé kleté íké pező temezetlel megeglezően
elfugadja A ké pviselőtestület í elké í ai polgú rmeslert, hog) a szahályzat kihbdeté serű é s
kifügge s zté s é r őI go rul os kodj on,

FeI eI ős: Dorogi Sándor polgármester
Hatfu idő: é rtelem szeli nl

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.
Balatonszárszó, 2019. jú lius l5.

A jeg_vző megbí zásából
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Balatonszárszó Nagyközsé gn Kötcs€ es Nagycsepely Közsé gek
Cí mzetes főjegyzőjé től
8624 Balatonsárszó, Hősök tere 1.

KI voNAT
k
Balatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviselő- testületé n€
2019. jú nius 7-é n tartott rendkí vüli ülé sé nekjegyzőkönyvé ből

A

ké pviseló-testü let a polgármester javaslatára
egyhangú lag az alábbi halirozatot hozza:
1

69/ 2

0

l

9

( VI .

7.

4 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

) sz ké pvis e l ő-t est

ü I eti h llt

liro zor

u) Balatonsairszó Nuglközsé gi Ónkormányzaí a Ké pviselő-testülete jóváhagja, hoglt A
,,Balalonszárszó Mórí cz Zsigmond utcai szahad-sí rand strandfejleszté s" projekl kapcsán
műszakí ellenőri tevé kenysé g ellátdsa tdrg!ában az alábbi ajánlattevőknek került
kiküldé sre ajánlatí áelí felhí vtis :
Tiboí 8624 Balatonszárszó Kossuth u. 29,
Balatoni ] ipűőipari Centrum Kfí 8622 Szántód Saí ntódi ú t I 4I 2 hrsL ké pviseleté re
jogosull Egervári Tamás
c Szilasi Ltiszló I I 2l Budapest KöI tő lL I I / b.
. Zotter

o

A Ké pví selő-te§tület megdllapí í jtt, hogl három ajánlat hatáidőre

megé rkezett, é s három
ajánlat minősüh é lvé nyesnek. A Ké pviselcí -testület az eljátást eredmé nyesnek minősí li.
Tovú bbá a Ké pviselő-testüI et megállapí tja, hogl a legelőnyösebb árajdnlatol Sailasi Lú szló
l l21 Budapesl KöI tő u- 11,b. n!ú jtotta be, melynek összege bruttó 230,000.-Ft - Ft,

A Ké pví selő-testüleí az eljárás nyerlesé nek Szilasi Ltiszló lI 21 Bulapest Költő u. I l/ b.
szám alatti lűkosí hirdeti kL
A Ké pví selőateslüI et I elhatalmazza a polgármestert a megbí aí sí szerződé s aláí rásárgA Ké pviselő-testület a 230.000.-Ft Ft összegű megbí zásí dú ol, űz Önhormtinyzat 2019. é vi
köI tsé gveí é sé ne k tűrtalé k kereí é nekterhé re b izlosí tj űA Ké pví selő-teslüI el í elhatalmcraa & polgórmesterl e határozat közlé sé re.

Hatóridő: azon al, é rtelem szeinr
Felelős: Dorogi Sándor polgórmester
b) Balatonszárszó Nagközsé gi Önkormányzata Ké pví selő-testüI ele jóváhapja, hoglt Á
,,Balatonszárszó Bendegú z í é riszabad-strand strandfejleszté s'projekt kapcsán műszaki
ellenií ri tevé kenysé g elláí ása tárglában az alábbi ajánlattevőknek kerüI í kiküI dé sre
aj dn I au é t e l i fe I h í vtí s :

Zotter Tibor 8624 Balatonszárszó Kossuth u. 29.
Balatoní É pí őipariCenfium Kí L 8622 Szántód Suintódi ú í 1412 hrsL kepviseleté re
jogosull Egervóri Tamás
Szilasi László I l2l Budapest Költő * I l/ b
A Ké pviselő-testiilet megállapí tja, hogy három ajánlal határidőre megé rkezett, é s három
fljánlűl minősült é né nyesnek. A Ké pviselő-lestület az eljárást eredmé nyesnek minősí tí .
Továbbtí a Ké pviselő-í esí ület megállapí tjű, hog1l l legelőnyösebb áí ajánlatol Szilasi László
ll2l Budapest Köllő tL ll/ b szám alaxi lakos nyú jona be, melynek összege brulló
l30.000.-Ft.
o

.

A

Ké pví selő-lestüI et

szú m alolí i lako§t

u

hirdai

eaórás nyertesé nek Szilasi Ltí szló 112l Budapest Kölí ő

kí

h

11/ b

A Kepviselőtestületfelhutalmazza a polgdmeslefi a megbí zlí si szerűüs alóí rására
A Ké pví selő-testüI el a bwtó 130.000.-Ft - Ft összegű megbí ztí si tlí jat, az Önkormárylzat
2019. é vi költsé gveté sé nek tarlalé k kereűnek terhé re bizto§tj*
A Kepviselőtesüla felhatalmaua a polgármestert e határozat közlé sé rc.
Határidő: űzonnűl, é í telemszerint
Felelős: Dorogí Sándor polgármester

c) A Ké pviselő-lesí üleí felké ri a polgármesí ert, hog| u önkor üí nyzati beruhóztí sok
ellenőrzé se é s figlelemmel kí sé ré seé rdeké ben goniloskodjon megfeleftí mí í szaki
szakembet alkalmazástí tól é s felké ri, hogl javoslafuí l leú essze a Ké pviseő- te§tület elé .
Határidő: azonnal, é í í elemszerint
Felelős: Dotogi Sándor polgármester

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.
Balatonszársá, 2019. jú I ius l 5.

A jegyző megbí ásából:

Balatonszárszó Nagyközsé go Kötcse é s Nagycsepely Közsé gek
Cí mzetes főj eryzőj é től
8624 Balctonszárszó, Hősök tere 1.

KI voNAT
Balatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviselő- testületé nek
2019. jú nius 7-é n tartott rendkí vüli ülé sé nekjegyzőkönlvé ből

A
e

a polgármester

ké pviselő-testiilet

javaslatrára

4 igen é s O nem

szayazatta.l,

0 tartózkodás mellett

gyhangú lag az alábbi határ ozatot hozza:
170/ 2019( W7.)

sz ké pviselo-testiileí i hatáí ozüt

Balatonszárszó Naglközsé gi Önkormányzata Ké pvisetói-testüI ete a Balatonsaí nzó, Zinyi
tL 14/ A htizszóm alatti bejdró hí d tí té pí té simunkálaí aí ra az oKoBAa Epí tő szolg.ú I tató é s
Reteskedelmí Kft-vel kötöft é pí té sivállalkoaí sí szerződé st jóvóhagtja A Kepviselő- testület
a szerződé sben szereplő 366.624.- Ft + AFA (bruttó 465.612,- Ft) vtí I lalkozói űjaí az
önkormányzat 2019. é vi költsé gveté sé ben közutak, hidak, alagutak üzemelteté se,
fenntaraisa kormáalfunkció lerhé re bizí o sí tj a

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megeryező.

Balatonszársző, 20

1

9.

jú lius 1 5,

A jegyző megbí zásából:
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Balatonszársá Nagyközsé g, Kötcse
Cí mzete§ főjegyzőjé től
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

é s Nagycsepely
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KI voNAT
Balatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviseltö- testületé nek
2019. iú nius 7-é n tartott rendkivüI i ülé sé nek jegyzőkönlvé ből

A

ké pviseI ó{ estület a polgármester javaslatára
e gyh an gú ag az alább i határ ozatot h ozza:

4 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

I

l 7 1/ 20I 9( VI .7.)

sz" ké pví selő-í eslüI eti határuzaí

a)

Ba] atonszársző Naglközsé g Önkormányzatának Ké pviselí Ltestülete Mikulcza
Gdbornak, a Balatonsaí f§zó ldegenforgalmdé rt, Turianasáé rt Közglapí tvdny kuratófiumí
elnöké nek- az elnöki tisztsé gről szóló í rásbeli lemondó nyilatkozata alapjdn, 2019. jú nius
l5. napjával törté nő lemondású t elfogadja

b) Bahtonszárszó Naglközsé g Ónkormányzalónak Ké pviselőlestülete a Balatonszárszó
I degenforgalmú é rt, Turizmusáé rt közalapí tvóry kuralóriumi elnöké vé skiba Tamdsné
Bartha Mercedesí (
) vú lasztja meg a 2019. jtinius ló. napjótóI 2022. jú nius 15.
n apj dig te rj e dő idősza kra.
ké pviselőtestülel felké ri Dn Sipos Anbds ü$tvé del az alapí tó okirat módosí tásával é s a
Kaposvári Törvé nlszé kné I törté nő eljárássűI kapcsolatos inté zkedé sek meEé tel&e,

A

Felelős : Dorogi Sándor polgármeslet

Dr. Sipos Andrós üglvé d
Határidő: folyamatos

A másolat hiteles. Az eredetivel rnindenben megegyező.
Balatonszárszó,20

1

9.

jú lius 8,

A jegyző megbí zásából:
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