Balatonszár§zó Nagyközsé g, Kötcse es Nagycsepely Köasé gek
cí mzetes fójegyzőjé től
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.

KI voNAT
Balatonszársá Nagyk6zsé g Önkormányzata Ké pvisel& testületé nek
2019. jtí lius 25_é n taftott rendkí vűli ülé sé nek jegyzőkönlvé ből

A

ké pviselőtestület a polgármester javaslatára 6 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás rnellett

egyhangú lag az alábbi határozatot hozza:
l84/ 201 9( VI I .25,)

sz ké pviselő-testüI eti határozat

Balatonszárszó Naglköué g Önkormú nyzatának Ké pviselő-testülete

az üI é s napirendi

pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

l) PáI ydzat benyú jtása bölcsőde bővűé sé re
2) Pálytí zat benyú jrdsa l Balatonszársaji Százszorszé p Óvoda é s Mini BöI csőde inté zmé ny
villamossóg i é s fűté s rendszeré nek korszerűsí té sé re
3) PáI yázat benyú jlása szociális tüzda igé nylé sre
4) Somogl Temetkezé si Kfl 2018. é vi tevé kenysé gé rűszóI ó beszámoló elfogadása
! Őszöd- Agrár Mg. Zrt haszonbé rleti szerződé sé nek meghosszahbí tása
ő) Megbí zási szerződé s kőté se Fejes Csaba Altiláné val
7) Landi Katalinnal kötött megbí zási szerződé s jóváhaglása
8) JózsefAttila ,L 940/ 10 hrsz alallí inga an tulajdonosainak igé nye
9)

Egebek

9n) Zú nyi utcai

jóváhaglú sa

070/ 3. hrszú küI terüI eti Jijldú t karbantartásí munkáI atai összegé nek

9/ 2) Grőgerné Koródi Beáta é s Társai ingatlan vásárlth iránti ké relme
9/ 3) Tájé koaatás a szabad stfand pál!ázatok munkálatairóI
9/ 4

) Té li rezsicsökkenté s

9/ 5 PáI yázat benjú jldsa ,,Balatonszárszó Tópaai

Park zöI dleriilet rehabilitációja (7I I hrsz) I I .

ülem" té mában

Felelős : Dorogi Sőndor polgdmestel
Haláridő: é ftelem szeí int, azonn&l

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonszirszó,

20 l 9.

augusáus l 0.
A 1egyző megbí zásából:

üsvkezelő

Balatonszárszó Nagyközsóg,
Cí mzetes főjeryzőjé től
8624 Balatonszárszó, Hősök

p ely
Kötcse é s Nagycs€

Közsé gek

tere 1.

KI voNAT
Balatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviselő- testületé nek
2019. jrilius 25-ón tartott rendkivüli ülé sé nekjeg;rzőkönyvé ből

A

ké pviselő-testület a polgármester javaslatára

6 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

egyhangú lag az alábbi haározatot hozza:

l85/ 20I 9( VI I .25,) sz ké pviselő-testüI eti határozat
Balatonszórsaí Naglközsé g Ónkormányzalának Ké pviselő- teslülete a balatonszárszói
mini bölcsőde bőví té sé űldönt. Ennek é rileké ben páI !ázatot nyú jt be TOP-1.4.1-I 9 számú
Bölcsődei fé rőhelyek kialakí tósa ás bőví té se tárglú felhí vú sra

A

Ké pviselő- lestüI et

a

tómogatási ké relem benyú fásőra

a Somogl Meglei

Önkormdnyzattal konzorciumi együttműködé si megállapod.í st köL Felké ri a polgármestert
konzorciumi eglüí tműködé si megú I lapodás aláí rására valamint az elké szí í eűtámogalásí
ké relem benyú jttí sára
Felelős: Dorogi Sándor polgármesí er
H atóri dő: é fte l em s zefi nt

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyezó.

Balatonszárszó,

20 l 9. augusztus

l0.

A jegyző megbí zásából:

?.-?-.2/

Papp-Rácz Renáí 4

Balatonszárszó Nagyközsóg, Kötcse é s Nagycsepely Közsé gek
Cí mzetes főjegyzőjé től
8624 Balatonszárszó, I I ősök tere 1,

KI voNAT
BaI atonszárszó Nagyközsóg Önkormányzata Ké pviselő_ testü| eté nek
20l9. jú lius 25-é n tartott rendkí vüli ülé sé nekjeryzőkönryé ből

A

ké pviselő{ esti,ilet a polgármester javaslatára
egyhangú lag az alábbi határozatot hozza:
1 8

6/ 2 0 1 9 (

VI I

2

5,)

§

L

6 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
ké pv is e I őle st

üleli

h

atározat

Balatonsairszó Nagközsé g Önkormányzatának Ké pviselő- teslülete a jeglzőkönyv
mellé kleté t ké pező ajánlatban közöI t í elté í elekkelszerződé st köt az EuroRaptor Tanácsaü
I roda Kft-vel (1143 BudtEe§t,, Sí efánia ú l 71.) a Maglar FaI u Program kereté ben a
Balatonsaí rszói Szóuzonzep Ovoda é s Mí ní BöI csőde inté zmé ny villamos áram é s fűté s
rendszeré nek felú jí lásáfa vonatkozó pályózűt elké sú lé sé re,
A Ké pviselo- tesí ület felhatalmazza ű polgámestert n megbí zósí szerződé s aldí tású ru.
Felelős: Dorogí Sándor polgármester
Hatóidő: é elem szerint

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.
Balatonszárszó, 20l 9. augusztus l0.

A jegyző megbí zásából:

..J.

/ ,l

,/ / z.rz / -z r'' 7 /
Papp-Rácz Rená!á,

ügykezelő:

Balatonszárszó Naryközsé g, Kötcse é s Nagycsepely Közsé gek
Cí mzetes fóieryzőjé től
8624 Balatonszárszó, Hósök tere 1.

KI voNAT
Balatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviselő- testületé nek
2019. jú lius 25-é n tartott rendkivüI i ülesé nek jeryzőkönyvé ből

A

ké pvise| ő-testület a polgármesteí javaslatára
egyhangú lag az alábbi haározatot hozza:
187/ 2019( VI I .25.)

ó igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodá§ mellett

sz ké pviselőlestülelí haí ározgl

Balatonszárszó Naglközsé g Önkormdnymtdnak Ké pvisető4estüI ete pú tyózatot nyú jt be a
települé si önkormárytzarok szociális cé I ú tüzelőanyag vósárláshoz kapcsolűI ó kiegé sú tő
tdmogatásóra. Áz igé nyelt mennyisé g a 2018. é vi dllagos hözí oglalkoztaldsi lászám adata,
a 2017 * i, OSAP 1206 szerinti adatglűjlé s alapján az aklí v * orú ak ellátú sában ré szesülők
száma, a 2017 evi, OSAP I 20ó surinti adatglí $té salapján a rendszeres g,eflnekvé delmi
kedveuné nyre jogosullak szdma (osztva hárommal), í lletve a 2019. január l-ei
I al< ossligszámból a 80 é l í eleftí kolcsopoltos adatű (oszlva keltővel) eglüfies szú nu
alapjón: I 84 m3.
A Ké pviselő-testület a szocitilis cé lú lűzdában ré szesüI őktőI semmilyen ellenszolgú I í táSt
nem ké r, é s vóI lalja azl, hog! a szállí rlí sból eredő költsé gek - beleé rne ű ftzelőanlag
rászoruI ókhoz való eljuttatásának höI tsé gé l - az Ónkormányzatot terheI ik.
A Kepviselő-testület a pályázati k rás szeí inl a tán ogűtlí son felül 1000 Ft/ enlei nl + AFA
mé rté kű- I 84 m3 tí í zií abizlosí tősa eseí é n233.680.- Fl összegű - önré sz meg,] ftzeté sé t
vú I lalja a 2019. é vi köI tsé gveté snek í artalé kelőirárylzatű telhé re.
A ké pvkelí í -testülerí elké ria polgármesterl, hogt a pdl!ázat elektronikus rögú té sé ről é s
papí ralapon töfté nő beadásáról a pú lyáatti kií rás szerí nti határidőben gondoskodjon.
Felelős: Dorogi Sándor polgrí meslef
Halóridő: é rtelem szeí iní , azonrral

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Ba| atonszársző,2O

l

9. augusáus

l0,

A jegyző megbí zásából:

/í )

.Fl'r.,/

.r') z-.

á/

-/

Papp-Rácz Rer
ügykezelő

Balatonszárszó Nagyközsé g, Kötcse é s Nagycsepely Közsé gek
Cí mzetes főj egyzőj é től
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

KI voNAT
Balatonsásá Naryközsé g Önkormányzate Ké pvisel&

testületé nek

2019. jú lius 25-é n tartott rendkí vüli ülé sé nekjegyzőkönlvé ből

A

ké pviselő-testület

a polgármester javaslatára 6 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás

rrrellett

egyhangú lag az alábbi haározatot ho,,a:
1 8

8/ 2 0 1

9

( VI I .

2 5.

) sz. ké pv iS e lő1 e sí üleli hatótozal

Balalonszárszó Nagközsé g Önkormányzatónak Ké pviselő-teslülete a Somogl Meg),ei
Temetkezé si Szolgóltató Kí í beszámolóját elí ogarlja. A Ké pviselőlestület 0
temeőfenntartás í öbblelbevé lelé t (s4.06l.- Fí ) a SaóI ádi ú ti közlemeí ő területé n fdk
üI teté s é re, pótlás ára javasolja fordí tani.
Felelős: Dorogi Sóndor polgármester
Határidő: é elem szefint

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonszárszó,

2019. augusaus 10.

A

jegző

megbí zásából:

/ '^ n n/
-l:á.-LJ

f_..r,
PappRrácz Renáú
ügykezelő

Balatonszárszó Nagyközsé g, Kötcse ós Nagycsepely Közsé gek
Cí mzetes főjesi zőj é től
8624 Balatonszárszó, Hősök ter€ l.

I ilvoNAT
k
Balatonsárszó Naryközsóg Önkormányz-ata Ké pviselG testületé n€
jeryzőkö
nyvé
ből
jú
lius
rendkivüli
ülé
sé
nek
25-é n tartott
2019.

A

ké pviseló-testiil€
t a polgármester javaslatára
egyhangú lag az alábbi határozatot hozza:

6 igen é s 0 nem savazattal, 0 trrtózkodás

mellett

189/ 2019( WI .25) sL ké pviselő-lestületi határuzal

Balatonszárszó Naglközsé g Ónkormányzatának Ké pviselőtesí ükte űz önkormányzat
tulajdonában álló .Balatonszárszó kültefület 59/ 50 hrsz-ú , szántó művelé sí ágú ingatlanra
vonatkozóan az Ószöd-Agrár Mg. Z -vel (szekhely: Eő37 Balatonőszöd, Mártí rok ú tja
07l/ I 0 hrsz, ké pv.: Bolla Sándor) 2011. 07.I 0-é n kelt haszonbé rleti szenődé st S é vre,
2 024.08, I 5. napjáig meghosszabbitjt
A Ké pviselií -testüI etfelké ri a polgármestert a szerződé s aldí rásáta.
Felelős : Dorogi Sóndor polgármester
H atáridő: é rte l em s zefi nt

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyezó.

Balatonszárszó,

20l 9. augusáus

1

0.

A jegyző megbí zásából:

Balatonsárszó Nagyközsóg, Kötcse
Cí mzetes főj egzőj é től
8624 B^ latoú szárszó, I I ősök tere 1.

é s Nagycsepely

Közsé gek

xrVoNAr
Balatonsárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pviselG te§tületónek
2019. jú lius 25-é n tartott rendkí ví ili üI é sé nek jegyzőkönyvé ből

A

ké pviselŐ-testiilet a polgiármester javaslaüí ra
egyhangí lag az alábbi határozatothozza:
I 90/ 20I 9( WI 2 5.)

6 igen ós 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

sz ké pvisel&test ületi halároza'

Balatonszánzó Naglközsé g önkormányzaí ának kepvisető-testüleí e megbizási szerzőú lst
köt Fejes Csaba Attilóné
§z. atattí lakossal a
balatonsafuszóí áI loruis é s környé ké nek, valamint az azzal haairus köztefiI eteknek
fukdrtűsára, kefté szeti tevé kenysé g elvé gzesé rea jeglzőkönyv mellé kleűt kepező megbí zú si
szeuődé s szeinti taí talomnnl 2019, augusáus 1. napjáí óI 2020, jú lius 31, napjáig terjedő
időszakra, havi bruttó
Ft megbí ztí sidí j ellené ben,
A Ké pyiselő- testület feI ké fi a polgármestert a megbí zási szerződás aláí rására,
Felelős : Dorogi Sándor polgármester
Határfulő: é rtelem szeí int

A másolat hiteles. Az eredetivel rnindenben megegyező.

Balatonszárszó, 20I 9. augusztr.rs J 0.

A jegyző megbí zásából:

)

,,)"

r{ { í í # ,

Balatonszárszó Nagyközsé g, Kötcse es Na5lc,sepely Közsé gek
cí mz€
t es főj es/ zőjé től
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

KI VONAT
Balatonszárszó Naryközsé g Onkormányzata Ké pviselő- testületé nek
2019. jú | ius 25-é n tartott rendkí vüli ülé sé nek jegyzőkönyvé ből

A

ké pviselő{ estiilet a polgármester javaslaü,í ra ó igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkod:is mellett
egyhangú lag az alábbi hatrá,rozatot hozza:
I 9 l/ 20I

9( VI L2 5.) sz ké pviselő-testületi haí ározat

Balalonszórsaí Naglközsé g Önkormányzatónak Ké pviselhtestülele a Landi kalalinnal
,, elé ré si cí me:
,) az
gontlozó
gondozó
Önkormánlzat hózi
szolgdlanál ápoló,
feladatok helyettesí té s kereté ben
lörté nő ellátásóra, 2019. jú lius 16. napjűól 2019 augusztus 31. napjóig terjeüí időszakra
bruűó

,

- Ft/ hó megbí zási dí j ellené ben kötött

meghí ztisi szerződé st

jóváhagja

Felelős: Dorogi Stí ndor polgőrmesí er
Hatóridő: é elem szeí inl

A máSolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonszárszó, 20 19. auguszfu s 1 0.

A jegyző megbí zásábó| :

,/

)/ ]

/

'./ / r-..--ZlV:'
/ lal
Papp-R í cz Rení ta

ürykezelő
-\

.,,

,/

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

KI voNAT
Balatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké püselő- testiileté nek
2019. jú lius 2í é ntartott rendkí vüli ülé sé nekjegyzőkönyvé ltől

A

ké pviselő-testí ilet a polgármester javaslaú áí a 6 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

egyhangú lag az alábbi haározatot hozza:

l92/ 20l9( WI 2s.) sz ké pviselőlestületi hatórozat
Balaloaszárszó Naglköué g Önkormónyzatának Ké pvisetőtestüI ete a Zrí nyi u 070/ 3. hrszú
kükerütetí JöI da karbanfuraí si munkólatainak ki/ izeté sé t 1.t10,708.- ft + ÁFA összegben
az Önkormónyzat 2019, é vi költsé gveté sé ben 045160 kö7urak, hí dak, alagutűk
üzemeleí eté se, fenntaltáSa kományzatí fun kcfui terhé re j óváh agj a
A Kepviselő- testület felké ri a polgármestert a sx,üksé ges inté 6kedé sek megté telé ra
Felelő: Dorogí Sóndor polgármester
Haüfa: afukm szefint

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Ba] atonszárszó.

20

l9. augusáus 10.

A jegyzó megbí zásából:

?-., &,;-

//

Papp-Rácz Renáta
ügykezelő

Balatonsárszó Nagyközsé g, Kötcse
Cí mzetes főj egyzőj é től
8624 Ba| atonszárszóo Hősök

é s Nagycsepely

Közsé gek

tere 1.

KTVONAT
Balatonszárszó Naryközsé g Önkormányzata Ké pvisető- testületé nek
2019. jú lius 25-é n tartott rendkí yüli ülé sé nekjegzőkönyvé ből

A

ké pviselő-testiilet a polgármester javaslaüára 6 igen ós 0 nem szavazattal, 0 tartózkodá§ mellett
egyhmgűlag az alábbi határozatoí hozza:
193/ 2019( WI 25.) sz. ké pví selő-testí ileí ihalóí ozat

Balaonsaitszó Nagköaé g Önkormdnyzatdnak ké pviselőtesti lete a Balatonszánzó,
2282/ 4 htsz-ú insaí kml é rté kesí tenikí vánia Grőgerné Koí ódí Bedta
i,

'. sz. é s Benedekné
,, Benedek Zsolt ,
Timfui Erzsé bet
sz alatti lakosok reszé re.
Az í ngatlan váelbát 590.000.- Ft-ban azaz Üsaizkilencvenezer forintban átlapí lja meg. A
Ké pviselő testüleí felké ri a polgármestet a vevőkkel öfié nő eglezteűs lefolytatdsára
: Dorogi Sándof polgámesteí
Hatáidő: é rtelem szerint

Felelős

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyezó.

Balatonszárszó, 201 9. arrgusnus l 0.

A jegyző megbizásáből:

2-,Z/

Balatonszárszó Nagyközsé g, Kötcse é s Nagycsepely Közsé gek
Cí mzetes főjegyzőjótőI
8ó24 Balatonszárszó, Hő§ök t€
r € l.

KI VoNAT
Balatonsárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pvisel& testületé nek
2019. jlilius 25-é n tartott rendkivüli ülesé nek jeryzőkönyvé ből

A

ké pviselő-testú let a polgármester javaslatára
egyhangú lag az alábbi halirozatot hozza:

l94/ 20I 9( VI I .25.)

ó igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

sz" ké pviselő-testú leti haráruut

Balatonszórszó Naglköz,sé gi Önkormányzut Ké pviselő-testüI ete c Kormány té I i
rezsicsökkenté sben koróbban nem ré sxesült, gáz- vagy táuí í ilé stőIeI í é í őí űtőaqjagot
felhasznáI ó háztaí tások egltszeri támogalásáról szóló 1602/ 2018. (XL27.) Kornt
holórozaláhan hozott dönté se alapján a gőtpalackot igé n!ők ré szé re12.000.- Ft/ háaartás
összegben bfutosí tott gázulalvány megrendelé sé re Tabi Coop Zrt.- vel (sé khely: 8ó60 Tab,
Kossuth L, u I 00.) köt eglüttműködé si megáI lapodtí st A Ké pviselő-te§liitel a tűzí í át
í gé nylők ré szé re12.000.- Ft/ háztartás összegben biztosí toű faanyag megrendelé sé re a
SEFAG Etdé szeti é s Faipari Zrt-vel (szé khelye: 7400 Kaposvdr, Bajcsy Zs. rL 21.) köt
szefződé st, a telephelyre töfté nő szú llí tásiköltsé get átvállaaa, me$nek összege 86.500.- Ft.
A Kepvisel&testület felké ri a polgármesterl a szüksé ges inté zkedé sek megté telé re.

Felelős: Dorogi Sándor János polgármester
Határidő: é rtelem szeriní , azonnal

A mrisolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyezó.

Balatonszárszó, 20 l 9. augusáus

1

0.

A jegrző megbí ásából:

/ ,r"-Z---2r,

Papp-Rácz Renáta
ügykezelií

Balatonszár§zó Nagyközsé g, Kötcse é s Nagycsepely Közsé gek
Cí mzetes főjegyzőjé től
8624 Balatonszárszó, Hősök ter€ 1.

KI voNAT
Balatonszárszó Nagyközsé g Önkormányzata Ké pvisel& testül€
t é nek
2019. jú üus 2$.é n tartott rendkí vüli ülesé nek jeryzőkönryé ból

A

ké pvise] ő-testület

a polgármester javaslatára 6 igen é s 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

egyhangú lag az alábbi haározatot hozza:

] 95/ 2019( VI I .25.) sz ké pviselő-testületi hatórozal

Balalonszárszó Nagközsé g Önkormányzatának Ké pviselő-testülete a Balatoni Fejleszí é si
Tanács által kí í rt" Települé sfejleszté si beruházások támogatása" elnevezé sű páI yázati
k rásra pályázatot nyú jt be a ,,Balalonsxú rszó Tóparti Pa* zöI dí erüI et rehabilitációja
(7I I hrsz) I L ülem" té móban, melynek összköhsé gveí é sé í bruttó I 9.992.614.-Ft összegben
elfogadja, é s a pályázati kií rds alapjón ű pfojekl összköltsé gé nek 50 % -ű (9,996.307.-Flol) a nledes pólyázat eselé ben az ön* ormónyzat 2020. é vi költsé gveté sé ben temeü é s
biuosí tja.

A

Ké pviselő- testület felké ri a polgú rmesteú a pál!ázat henyú jttisdra é s a szüksé ges

inté zkedé s e k megté tel&e.

Fe

I eI

Dorogi Sándor polgármes ler
Haláridő: é elem szerint

ős :

A másolat hiteles. Az eredetive] mindenben megegyező.

Balaton szársző. 20 l 9. augusztus l 0.

A jegyző megbí zásából:
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