Balatonszárszó Nag;rközség, Kötcse és Nagycsepely Községek
Címzetes főjegyzőjétől
8624 Bzlatonszárszó, Hősök tere 1.

KIvoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő_ testületének
20l9. szeptember 24_én tartott rendkívüli ülesének jegyzőkönyvéből

A

képviselŐ-testület a polgár ester javaslatóra 7 igen és 0 nem szavazaítal, 0 taxózkodás mellea
eglhangúIag az aldbbi hatdrozutot hozza:
2

04/20

1 9.

(D( 24.) sz képviselő-lesl ületi hatőrozat

I) Jelentés a lejáa haúridejű határozatok végrehűjrásóról és a *ét iilés között

végzett

tevékenységrőI

2) A képviselő- testüIet 2019. II. félévimunkalenének elfogaúísa
3) Beszómoló az önkormónyzat gazdáI kodlís óról
4) Balatonsuírszóí Közös önkormányzatí Hivatal SZMSZ-éne k módosítása

Józseí AűiIa MűvelődésíHáz intéanénlvezetőí pőIyáza k rdsa
Móricz Zs, ulcai strandra vonatkozóan medefhasznólati szerződés elíogaíldsa
7) Bendegúz téri stranrlra vonatkozóan mederhasznáIati szelződé§ elíOgadása
8) Móricz Zs. ulcaí strandon lé9ő vízi éIménysziget üzrmeltetési szetzőüsének elfogttúba
9) Be degúz tefi stranilon lévő vízi éIménysüge| üzemclletési szenődésének efogaddsa
I0) Huber Jánosné kinevezésének módosílása, Landi Katalín kinevezése
11) Fejes Csaba Altiláné jogviszony megszüntetése és Mezei Mária munkaviszonlban
töríénő űlkalmazdsa
12) Tipsics róuef megbíztísi szerződésének módosíttísa
13) Bursa Hungarica felsőoktauisi önkotmányzati ösüölrűj pál!ázathoz történő
csatlakozás
14) BalatonsaírsaíiSaizszorszép Óvoda és Miní Bötcsőde fűíéskorsurűsítés tenezője
változtisdnak és az eI készült te ndok umentáció kiíizetésénekj óváItagjl ása
l5) Székely Szilárd és Székely Ferenc lelekv.isli lisí igénle
16) Bűlatonsaílszói Száuzorszép Ovoda és Mini BöIcsőde kérelme néptánc foglalkozás
o ktatás i költségeinek b iztosításdra
17) Maglar Légimenlő SzolgóIal kérelme
18) Eglebek
I8/1) Tójékoztatatás a Balaíonszátszó, Míksailh KóImdn u5. (688/2 hrsz) ingattan HÉSZ
móclosítsa üglében
l8/2) Tájékoztatás a Balatonszúrszó 955/l hrsz-ú ingatlan HESZ módosít.isa üglében
I8/3) Tájékoltalás a Balatonszársaj 498 hrcz-ú belterülai inga an küberüIetbe törrénő
kicsqlol.íSdnak és a 091/70 hrsz-ú külleriileti ingatlan belteriiletbe vonásának HÉSZ
módosítása üglében,
Felelős: Dorogi Sándor polgóímester
Hatdridő: értelem sze nt, űzonnal
5) Balatonszárszói
6)

A másolat hiteles, Az eredetivel mindenben megegyező.
Balatonszárszó,

20l9, október l0.
A jegyző megbízásából:

&,#,k
ügykezelő

Balatonsárszó Nagyközség, Kötcse
Címzetes főjegrzőjétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1,

és Nagyc§epely

Községek

KIvoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- t€stületének
20l9. szeptember 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A

képviseló_testiilet a polgármestcr javaslatára
egyhangúlag az alábbí haározatot hozza:

2

05/20 1 9.

(IX24.)

sz,

7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodá§

nrellett

képviselő-testületi hűtározat

Balatonsaitszó Nagközség Önkormányzaíának Képviseő-testüIele a lejórt hctáridejű
határozatokról es a két ülés között végzett tevékenJ,ségrőI szóló jelentést az írdsos
előterjeszíés szerinti naalomtnl elfogadjt
Felelős: Dorogi Sándor polgármesíer
Határidő: érlelem szeíint, űzonnal

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyezó.
Balatonszírszó, 20l9. október l0.

A jegyző megbízásábóI:

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek
Címzetes íőjeryzőj étől
8624 Balatonszánzó, Hősök tere l.

KIvoNAT
Balatonszárszó Naryközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2019. szeptember 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A

képviselő-testiilet a polgármester javaslatára

egyhangúlag az a\ábbi határozatot hozza:
2 06/20

Balatonsaírszó

l

9.

7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

(IX24.) sz- képvíselő-test ületi haráfozat

Nagköuégi

Önhormányzat Xépviselti- teslülete

a

2019. II. !élévi

munkatefvet a mellékletben foglalutk szerint efogadja
A Képviselőtestület fekért polgármeslert a szükséges intézkedések megtételéfe.
FeIeIős : Dorogí Sándor polgármester

Haláridő: ér|elem szeíint, űzonnal

A másolat hiteles. Az eredetivel rnindenben megegyezó.

Balatonszárszó,

20l9. október l0.
A jegyző megbízásából:

/L Z-'.--

Papp-Rácz Renáta
ügykezelő

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse es Nagrcsepely Községek
Címzetes főjegyzőj étől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

KIVoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képvisel<! testületének
2019, szeptember 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönlvéből

A

képviselő-testiilet a polgármester javaslatára 5 igen é§ 1 nem szayazallal, 1 tartózkodás mellett aZ

al á6bi h atár ozatot |tozza:
2

07/20 l

9.

(IX 24.) sL képviselő-tesl üIeti halóruzat

Bűlatonsaírszó Naglközségi Önkormdnyzat Képviselő- teslülele íl Balatonszáíszó
Naglközség Önkormúnyzatának 2019. július 31.-ig szótó gazdáIkoúísáúIa tájékoztalót
elfogadja

Felelős: Dorogi Sándor polgármesler
MíkirdnéVarya GJ,öng)|í gozdasági vezelő
Hatálidő: érte l em s ze r inl

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonszárszó, 20l9. október 10.
A jegyzó megbízísából:

Balatonsárszó Nagyközség, Kötcse
Címzetes főjcgyzőjétől
8624 Balatonsárszó, IIősök tere 1.

es

Nagicsepely Községek

KIVONAT
Balatonszárszó Nagyközseg Önkormányzata Képvisel& tesíületének
2019. szeptember 24-én tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

A

képviselő-testiilet a polgármester javaslatára
egyhangúlag az alábbi haározatot ltozza:

7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

208/201 g.(IX 24.) sz. képvisel&testüIeti halározat

Balatonszárszó Nagközség Önkormdnyzata Képviselő-lestülete a módosítotl
Önkormánlzüi Hivalgl szervezeti és Működési szabúIyzatű

Balatonszórszói közös

megtárg)űlta és 2019. október ql-jei hatállyal jóvóhagyjtt-

Felelős: Gerslnerné dr. Kks lldikó címzetes főjegyző
Hatdrídő: értelem sze nl, űzonnal

A máso]at hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonszárszó.

201 9.

október

l

0,

A jegyzó megbízásából:

;l

/_

/1

..-.. .1:,,!

ll

..:,/_...'

Papp-Rácz Renáta
ügykezeló

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek
Címzetes főjegyzőjétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

KIVoNAT
Balatonsár§zó

Nagrközség Önkormányzaía Képvisel& testületének

2019. szeptember 24-én tartott rendkívüli ülésénekjegyzőkönyvébőI

A

képviselő-testiilet

a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás mellett

egyharrgírlag az alábbl határozatot hozza:
209/20

1

9.(DQ4.) sz képviselő-test üleli haíározat

Batatonsaírszó Nagt*özség Önkormánlzatának Képviselőtestülete pólyázatot ír ki a JÓzsef
Atlila Művelődési Ház igazgatói (magasabb vezetői) beosztúsra az előlejesztés mellékletót
k ép ező p á Iy úzali J'e I h iv tis ban fo g I alt a k s zeri nt.

A

KépviselőteslüIet megállapítja, hog1 Balatonszdrszón nem működik Közalkalmazotti
Tandcs, nincs reprezentatív szakszefvezet, ígt ezek a szervezetek tagot nem tudnak
delegálni a pál!úzatokat véleményező bizotrságbg. A KéPvisetőtestülel ű JÜP Bizottságol
kéri fel a beérkező páIyázaok véleményezéséreazzal, hog, a bizoítság kiegészüI az NMI
Művelődési Intézet Nonpruíit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Túrslság áItaI delegált
k alt urális szakértővel
A KépviselőlestüIel felkéri a polgármestert a sziikséges intézkedések megtáelére.
Felelős: Dorogi Sólrdol polgármesler
Hatőüdő: értelem szerint

A másolat hiteles. Az eredaivel mindenben megegyező.

Balatonszárszó.

2019. október l0.

A jegyző megbízásából:

?..* /_'2-rr
Papp-Rr{cz Reíáta
ügykezelő

,

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek
Címzetes főjegyzőjétől
8624 Balatonsár,szó, Hősök tere l.

KIVONAT
Balatonsárszó Nagrközség Önkormányzata Képvisel& testületének
2019. szeptember 24-én tartott rendkíyüli ülésénekjegyzőkönyvéből

A

a

polgármester javaslatáía
egyhangúlag az a|ábbi határozatot hozza:

képviseló-testíilet

2l

0/20 l

9.

(D{. 24.)

7 igen és 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás

me|lett

sz képviselútestületi halórozat

Balatonszárszó Naglköuég Önkormányzatánű* Képviselő-testülete a Közep-dunúntúIi
Vízügltí Igazgatóság és Batatonszdrszó Naglközség Önkormónyzala között létrcjöíí, a
Balalonsl,drsx,ó 091/l hnz-ú ingatlan Balatonló megjelöIésű vítnederben 2088 m2
naglságú terüIet hérlésére,2019,07.01-2019,08.31. közötti hatáfozofl időtartamra szóló
bérleti szerződést a jegyzőkönlv mellékletétképező tartalommal, 360.000.- Ft összegű
bérleti űj ellenében jóváhagja
A Képviselő testüIet felkéría polgárme§err a szükséges intézkedések megtáelére.
Felelős: Dorogi Sándor polgármesíel
Hatáldő: é elem szefinl

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonsárszó, 20l9. okóber l0.
A jegyző megbíásából:

Balatonsárszó Nagyközség, Kötcse es Nagycsepely Községek
Címzetes főj egyzőjétől
8624 Balatonszánzó, Hősök tere 1.

KIvoNAT
Balatonsárszó Nagyközség Önkormányzata Képvisel& testületének
2019. szeptember 2,tén tartott rendkivüli ülésénekjegyzőkönlvéből

A

képviseló-testiilet a polgármester javaslatára
egyhangílag az alábbi határozatot hozza:
2 I

1/20

1 9.

7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett

(IX 24.) sz. képviselő-tesíületi hűtáruart

Bahtonszárszó Nagtköuég Önkormdnyzatdnak Képviselő-testülete a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság és Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzaíc között létnejölt, a
Balatonszárszó 09l/1 hrsz-ú ingatlan Balaton-ló megjelölésű vízmederben a 447 m2
naglsógú tefület bérlésére,2019.07.01-2019,08.3I. közöíti halároutt időtartamra szóló
bérleti szerzólést ű jeglzőkörylv mellékletétképező tartalommal, 200.000.-Ft összegű
hérleti d(j ellenében jóváhagja

A Képviselő- íeslületJelkéri a polgármestert a szükséges intézhedések megtételére,
Felelős: Dorogi Stindor polgármester
H aíá r idő : érle lem szer i nt

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező,

Balatonszárszó, 20l9. október l0.

A.ieg_vzó mcgbízásából:

a

// '7,.z -

n /-/,'
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'Papp_Rácz Reíáta

ügykezelő
'

..

Balatonszárszó Nagyközség, Kötc§e és Nagycsepely Községek
Címzetes főjegyzőjétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.

KIvoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2019. szeptember 24-én tartott rendkívüli ülésénekjegyzőkönyvébő|

A

képviselő-testiilet a polgármestef javaslatára
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
2

l2/20I9.(IX.24,)

sz.

7 igen és 0 nem szavazattal- 0 tartózkodás mellett
képvkelőleslüleíi hatdrozűt

Balatonszárszó Nag,község Önkormdnyzutdnak Képviselőlesíülete a Móricz Zsigmond
utcai strandnáI a Balalon tómedrében feláIlíton vízi éIményszigetre vonalkozóan
Üzemettetési Szerzőtlést köt a Linkmen Maine Sport Kíí-vel1162 Budapest Andrássy
u.77. (képviselelében: Rózsdné Kelemen Mónika Katalin ügjvezela a jegyzőkönyv
melIékletá képező szenődés tervezet szefinti tarlalommal, az alábbi kiegészítésekmellett:
-A szerzőrlés lervezet 2.15 pontja az alábbiúkal egészüI ki:

,,Územeltető kölelezeítséget vállal arra, hogy a díjat 2019. december 3I. napjáig az
Ö n kormá nyzat köItségvetés i szömlaszámáru befizeti".
-A szerzűlés temezet S.l pontjában 300.000.- Ft összegű óvndék kerül meghatárouisra.

A Képviselíí-testülel íelhalalmluu

a

polgdrmesleít az üzemeltetési szerződés aláírisdru és

tt szükséges intélkedés ek megtételére.

FeIeIős: Dorogi Sándor polgármesler
Határidő: értelem sze nt

A másolat hite]es, Az eredetivel mindenben rlegegyező.

Balatorrszárszó. 20 I 9. októbcr

1

0.

A jegyző megbízásából:

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse ós Nagycsepely Községek
Címzetes főjegyzőjétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.

KIvoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2019. szeptember 24-én tartott rendkívüli ülésénekjegyzőkönlvéből

A

képviseló-testület a polgármester javaslatára
egyhangűlag az alábbi haározatot hozza:
2

7 igen és 0 nem

szavazattal,

0 tartózkodás

mellett

l3/2019.(IX24.) sz. képviselő-testületí határozal

Balalonszárszó Nagsl*öuég Önkormányzatónak Képviset&testüIete a Bendegúz téti
slrandná! a Balalon tómedtében fe!átlílotl vízi élménlsüge!rc vonolkozóan Üzemeltetésí
Szerződést köl a Linkmen Muine Sport Kft-vel 1162 Budapesl Andrássy u.77.
(képviseletében: Rózsáné Kelemen Mónika Katalin üglvezetó) a jeglzőkönyv mellékletét
képező szerzídés tervezeí szerinti lartdlommal, aa aldbbi kiegés2ftésekmelletí:

-A szerződés lenjezel 2,15 pontja az alábbiakkal egészüI ki:
,,.Ü7emettető kötelezeltséget vdllal arrc, hogl a díjat 2019. december
Onkotmúnyzal köItségvetési száml aszámára heJizeli".

3I. napjáig

az

-A szelződés tervezel 5.I ponljábaa 200.000.- Fl ósszegű óvadék kerüI meghaíánzásr&

A Képviselő- testület Jelhatalmazza

a

polgámesterl az üzemelteíési szerződés aláíttísára és

a szükséges intézkedések meglételére,

Felelős: Dorogi Sándor polgórmesler
Ilaláf idő: érte lem s zertnt

A másolat hiteles. Az eredetivel mindelben megegyező.

Balatonszárszó. 2019. október ]0.
A jegyző negbízásából:

,2rzr,

l.,, Z7

Papp-Rácz Renáta

ürykezelő

]..

"l,,

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek
Címzetes főjerydétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.

KTvoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2019. szeptember 24-én tartott rendkivüli ülésének jegyzókönyvéból

A

képviselő-testület a poIgármester javaslatrira
egyhangűlag az alábbi határozatot hozza:
2 14/20]

9.(D{.24.)

7 igen és 0 nem

szava7áttal.

0 tartózkodás mellett

sz képviselo-testiileti halározal

Balatonszótszó Nagközség Önkormlínyzatdnak Képviselő-testüIete Huber Jánosné
közalkalmazou halóruzott idejű közalkalmazolti jogviszonyónak 2019. auguszltls 14.
n.rpjáíóI haláfozaílan idej ű jogviszonyra módosítását- összesen br ultó
- Ft öss7,egű
illetményéneh, besorolásának | rtzetési osztáIj, fizetési fohozat), munkavégzési
helyének és ápoló, goruloó munkakörének vóItoaltlanul haglása mellett- jóvőhaglja.
FeIeIős: Dotogi Sándor polgármester
H olárfulő: érle Iem sze riní

A rnásolat hiteles. Az eredetivel rnindenben megegyező.

Balatonsárszó- 20 19. október l 0.
A jegyző megbíásából:

,' t' ] ,l \,
,,',',r,

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek
Címzetes főjegyzójétől
8ó24 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

KrVoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2019, szeptembeí 24-én t^rtott rendkívüli ülésének jegyzőkönlvéből

A

képviselő-testület a polgál-mester javaslatára
eghangúlag az alábbi hatrirozatot hozza:
21

S/20l

9.

(IX. 24.)

7 igen és 0 nem

szavazattal,

0 tartózkodás mellett

sz képviseltLtestületi halározlt

Balalonsuírszó Nagtközség Önhormányzatánah Képvise!ő,testülete 2019- szeptembel 1.
napjdról közalkalmazorti jogviszonyba kinevezi Landí Katulinl (Lakóhely:
sL) Szalainé
lortózkodősí helJ):
a
Fodor Agnes helvettesírésére,holározoll időre, a helyetlesiter, uolgozó
nélküli
í
fizetés
,
szubadstigának
. idejérc, ű heb)ettesített dolgozó munkába álltisáig, de
legfeljebb 2020. november 7. napjáig lartó hűíározott idejű közalkalmazotti jogviszonlba,
Jizetési oszíáIy Jizetési fohozaíba, ápoló, gondozó munkakörbe, négl hónap próbaidő
kikölése mellelt.

Havi btulki illetméryélaz alőbbiak szerint állapítja meg: garnntált illetménye
Ft, szociáIis ágazati összeronl póllék
- Fl, fenntartói gafantált illetménltemelés

- Ft.
Ft, összesen:
Munkavégzés helye: 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l, Balatonszárszói Közös
Ónkormányzali Hivatal illetve Balatonszárszó Nag)lköuég közigazgatási terúIete.
A közalkalmazott a Közalk mazottak jogáIltísdróI szóIó 1992. évi XXXIII. törvény 2()/A. §
(2) tl) pontja alapján páIytkat kiírósa nélkül töhí be a mankakört,
A munkdltatói jogkör gyakorlójtt Landi Kalnlin részérca szeméIles gondoskodást nyújtó
Szociális inlézménYek szakmai feladatairól és működésü* felíételeiről szóló l/2000.(L7.)
SzCsM rendelel 6.§. (5) bekezdés alapján, a mankakör betöltéséhez szükséges képesítési
előírások ulóI két évre, 2021. augusztus 3l. napjáig felmentést űd íenli jogszabályhely b)
pontja szerint, amennyiben Landi Katalin a kinevezés elfogaddsával egidejűIeg vdllalja,
hog) ű fendelel 3. sz, mellékletében takilható, a munkaköre belöltéséhez szükséges

szakirúnyú képesítést2021. augusztus 31. napjúig megszerzL

: Dorogi Sándor polgőrmestet
Haíáfidő: értelem szerinl

Felelős

A rnásolat hiteles. Az eredetivel mindenberr rnegegyező.

Balatonszárszó. 20l 9. október l0.
A jegyző megbízásából:

&,,&l/

?app_Rácz Rdnáta
ügykezelő

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Köz-ségek
Cimzetes főjeryzőjétől
8624 BaIatonszárszó, Hősök tere l.

KIvoNAT
Balatonszárszó Nagyközseg Önkormányz:ta Képviselő- testületónek
2019. szeptember 24-én tartott rendkívüli ülésénekjegyzőkönyvéből

A

képviselő-testület a polgármester javaslatrira
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza,.

7 ígen és 0 nem

szavazattal.

0 tartózkodás

rnellett

2l6/20l9.(IX24.) sz képviselőlestületi hatórozat
Balctonszárszó Nag*özség Ónkormdnyzatának Képvisekl-testülele Fejes Csaba Atliláné
munkavállaló 2019. szepíember 17-én kelt, a munkaviszonya próbaitlő alatti, azonnali
halóllyal törlénő megszün etésérevonalkozó jognyilalkozatű ladomásul veszL
Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Hatdr idő: érte len s zerint

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonszárszó. 20l9. október

A

l

0.

jegyző megbízásából:

,, ..-

1,,

,-

Papp-Rácz Renáta
iigykezelő

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse es Nagycsepely Községek
Címzete§ főjegyzőjétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere l.

KIVONAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2019. szeptember 24-én tartott rcndkívüli ülésénekjegyzőkönlvéből
képviselö_t€stiilet a polgármester javaslaára
egyhangúlag az alábbi haározatoí hozza,.

A

2 t 7/20

1 9.

(IX. 24.)

7 igen és o

ner].l s7avazattal"

0 tartózkodás

rnellett

sz képviselő+estüleli határozoí

Balatonszárszó Naglközség önkormányzatúnak Képviselő,testüIete határozotl .idejű
) a
munkaszerződést köt Mezei Máriával (,
balutonszárszőivasútállomáséskörnyéke,va!űmintazazz'alhalárosköztefületekena
takaríí.isiés kertészeti tevékenység elvégzésére,2019. szeptember 18. napjátÓI 2020.
szeptember 17, napjáig tartó időlartamra, takafító munklköúe, teljes munkaittőben,
_ Ft_ban rillapítju meg.
hó)om hónnp prótáiai *i*aüse mellett, Haví bruttó bérét
Munkavégzis' hetye: 8624 Balatonszárszó, balalonszdrsuii vasuttillomás és kÖrnYéke,
valamint az gzzal húáros közterüleíek.
Felelős: Dorogi Sándor polgdrmester
Határitlíí: éflelen §zerint

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben negegyező.

Balatonszárszó, 20l9. október l0.
A jegyzó megbízásából:

Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek
Címzetes főjeryzőjétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere I.

KIVoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
20l9, szeptember 24-én tartott rendkivüli ülésénekjegyzőkönlvéből

A

képviselő-testület a polgármester javaslatára
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

7 igen és 0 nem szavazattal. 0 tartózkodás

nrellett

218/2019.(IX.24.) sL képvise l ő-test ületi hatáíozűt

Balatonszárszó Nag,lközség Ön*urmányzatdnak Képviselő-testüIete a Tipsics Jőzseffel
(,
) 2019. június 28-án ű Balatonszárszói Termelői
Piacon piacfelügyelői fehdatok etlátására kötött megbíxási szerződés I. sz. módosításdt az
előterjesztés 1. sL mellékleíe szefiníi tartalommal jóváhag,ia.
FeIeIős: Dorogi Stúndor polgármester
Határ kIő : érte lem szeri ní

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatot-tszárszó. 20 l9. október

A

l 0.

tegyző megbízásából:

?=

2.Z/

Papp-Rácz Renáta
ügykezelő

Balatonsárszó Nagyközség, Kötcse es Nagycsepely Községek
Címzetes főj eglzőjétől
8624 Balatonszárszó, Hósök tere 1.

KIvoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képüselő- testületének
2019. szeptember 24-ón tartott rendkivüli ülésénck jegyzőkönyvéből

A

képviselőtestület a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi haározatot hozza:
2 1 9/2

0I 9, (D{. 24.) §z. kápv iselő-test üIeti

hatdrozat

].
Balaíonszárszó Naglköuég önkormányzatának képviselőtesíüIete csalakozik a
Bursa Eungarica Fetsőoktatősi Ón*ormónyzati Ösztöndüpótrázal 2020. évifordulójához
2.
A Képviselő-testüleí a Bursa lIungarica Felsőoktatósi Ónkormányzati
Outöndíjpálydzatban íelhasznáIhaíó keretö§szegel hatszázezer íorintban határozza meg,
melyet az önkománlzat a 2020. évi költségvetésben bízlosít.
3.
A kepviselőlestület felhatalmaaa a polgáímeste , hogl a csatlakozási
dokumentumoí írja aIá és felkéi, hogl a fenti költség biztosítására a 2020. köItségveíés
tervezésekor l egy en rtg)elemmel.
Hatfui.dŐ:

páb|ázathoz való csatlakozás itlőpontja: 2019. októbeí 02.
a pólyázat kiírásának határídeje: 2019. október 04.
a páb)ázat benyújtásának határideje: 2019. novembet 05.
Felelős: Dorogí Sándor János polgármester
a

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonsárszó, 20l9. október l0.
A jegyző megbízásából:

'a\

Balatonsárszó Nagrközség, Kötcse

és Nagycsepely

Községek

Címzetes főjegyzőjétől
8624 Balatonsársó, Hősök tere 1.

KIvoNAT
Balzíonszárszó Nagyközsóg Önkormányzata Képvisel&, testületének
2019. szeptember 24-én tartott rendkivüli üIésének jegyzőkönlvébőI

A

képviselő-testiilet az alpolgármester javasIatára 7 igen és 0 nern szavazattal, 0 tartózkodás mellett
egyhangúlag az alábbi haározatot hozza:
220/20 19. (IX 24.) sx" kepvbelő-testületi határozat

Balatonsuirczó Naglköuég Önkormányzatának Képviselő-lestülete a Balatonszúrszói
rekonstrukcűjára vonatkozó
,Százszorszép Ovoda és Mini Bölcsőde"gázelldtósának
temdokumentáció készíléséreés engedéIyezletésérevonaíkozóan Fodor Sándor
épületgépész- gáz}ervező (Hetes, PetőJi ,L 59/Gk-l4-0124) bruttó 200.000.- Fl összegű
árajánlaíát Képviselő- testüIeí e lfogadj&
A bíuttó 200.000.- Ft végszámh kifizetéséía képviselőlestület jóvdhag|u.

A

képviselőtestülel megbízza a polgáímesíeft, hogl

a további szükséges inlézkedésehet

teg),e meg,

Felelős: Dorogi Sándor polgármester
Határidő: éllelem szeíint

A másolat hiteles, Az eredetivel mindenben megegyező.
BalatonsÁrszó,2Ol9. október

l 0.

A jegyzó rnegbízásából:

Bzlatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek
Cínrzetes főjegy zőiétől
8ó24 Balatonszárszó, Hősők tere 1.

KIvoNAT
Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
20l9. szeptember 2.1-én tartott rendkívüli ülésénekjegyzőkönlvéből

A képviseló-testúlet a polgármester javaslalára
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
22

l /2

0 1 9.

7 igen és 0 nem

(IX. 2 4. ) sz. képvis e I ő-tesl ülel i

h

szavazattal,

0 tartózkodás

nrellett

al úrozgt

Balatonszárszó Nagyköuég Önkormdnyzatúnak Képvisető-testüIete a Balaíonsxársló,
667/12. hrsz-ú ingatlan megvásárlására vevőként kijelöli Székely Szilárd
, sz alattí
és Székely Ferenc ,
Iakosokaí.
1./

.

Az ingatlan vélelárdl 545.000- Ft azaz: Ötsuízneglvenötezer forintban állapítja meg,
Felkéti Dorogi Sóndor polgármestefi, hogl a vevőkel a döntésről érlesítse, és az adás2./

vételiszerződést kösse meg,

Felelős : Dorogi Sándor polgármester

Határidő:

é elem sze nl

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonsárszó. 2019. október l 0.
A jegyzó megbízásából:

Balatonszírszó Nagyközség, I(ötcse
Címzetes főjeryójétől
8624 Balatonszánzó, Ilősök tere 1.

és Nágyc§epely

Községek

KtvoNAT
Balatonszársztó Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének
2019. szeptember 2$én tattot7 rendkívüli ülásének jegyzőkönlwéből

A

képviselő-testiilet a polgármester javaslaára

egyhangúlag az alábbi hatfuozatot llozza:

222/20 I 9.(IX.24.)

7 igen és O nem szavazatlal, 0 tartózkodás mellett

sz képviselítestüIeti haíározat

Balatonszórszó Naglközség Önkormányzatőnak Képviselő-testüIcte a Balatonsairszói
Óvodafenntaltó Társulás részéreaz önkormáayzal 2019. evi köüségvetése taríaléka
terhére, a 2019. októbel 14ű n20. mdjus s]-ig íaftó itlőszakra vonatkozóan biztosítja- a
Balatonszárs71!,í Százszorszép Óyoita és Miní BöIcsőde intézményvezetője által Darabos

Diana

kötendő megbíztisi szerződés temezet szertnt- az óvodtís gyermekek
részéreheti eg alkalommal üjíténő néplánc oktoltis ílrtásának költségé| amely nettó
I2.500.- Ft/ alkalom, bruttó 14.45l.- Ft/alkalom, öss^es rófordíttis 16.922.- Ft/alhalonl
A Képviselo- testíLletfelkéri a polgúrnestert a szükséges intézhedések megtételére.

Felelős: Dorogi Sándor polgdrmester
Haláidő: értelem szefint

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Balatonszársző,

20 1 9.

október

1

0.

A jegyző megbí:zásábó1:

é,l
l+-e,
Papp-Rácz Renáta
,4

ügykezelő

/.)

,l,/ ,

Balaíonsárszró Nagrközség, Kötcse
Címzetes főj egyzőj étől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.

és Nagycsepely

Községek

KIVoNAT
Balatonsárszó Naglközség Önkormányzata KépviselG testületének
24,ón tartott rendkivüli ülesének jegyzőkönyvéből
2019. szept€mb€r

A

képviselő-testiilet

a polgármester javaslatára 7 igen és 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás

egyhangúlag az alábbi határozatot

rnellett

ltozz-a,.

223/20l9.(IX24,) sL képvíselőlestükíi hotározat
Balatonszárszó Nagllköuég Önkormáq,zatának Xépvisető-testüleíe a Magllar Légimentő
NonproJit Kít (2040 Budaiirs, Légímentő u 8.; adósxóm: 22214483-2-13, képviselí:Dr.
Gorove László üg),vezeía részéreeszközvásórlás céljábóI 50.000.- Ft lómogatást nyújt az
Önkormányzat 2019, evi kiillségvelés furtalélla terhére.
A képviselő- testületfelkéri a polgármeslerl a szükséges intézkedések megtáelére.
Felelős: Dorogí Sdndor polgármester
Halá ridő : értelem s zefint

A másolat hiteles. Az eredetivel mindenben megegyező.

Ba

lalotlszárszó. ]0I9. októbcr I0.
A jegyző megbízásából:

