
BALATONS ZE1'EZD KGZSEG ONKO IIMANYZATA
PVISELO -TESTULETE

J e g y z fi k ii n y v

Készii lt: Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testiileténck 2016. november 28-
an 11,00 6rai kezdettel az Onkormanyzat hivatali épulete Foldszinti tanacstermGbcn
megtartott rendkiviili nyilvanos testuleti iilésérol.

Jelen vannak:
dr. Sebestyén Lilszlo
Sandoi Gyulané
Varga JozSGf
Biréi Imre

polgarmester
alpolgarmestcr
képviselo
képviselo

Tan6cskoz:isi iof:ea t megjclcnt:
Lukacs Agnes jegyzo
Mikléis Balazs onkorinanyzati foépitész
Torekiné Bardon Szilvia falugondnok

dr. Scbestyén L:iszlé jiolg:i rmester: Tisztelettel kosziinti Balatonszepezd Kozség
Onkorményzatanak rendkiviili nyilvanos iilésén megj elent KépviSt2lo-tarsait, Jcgyzo
Asszonyt, Foépitész Urat, a meghivott kolléganot, vendégekGt.
Megallapitja, hogy a Képviselo-testiilet hatiirozatképes, mivel az 5 testiileti tag koziil 4 fo
jelen van az tilésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghivoban meghatarozott
napirenden kiviil tov:ibbi napirendi pontra vonatkozéi javaslata. Javasolja a vegyes iigyek
koziil kivenni az utolséi két pontot, inert new érkeztek be az araj iinlatok.

Biré Imre kéjiviselo: Kerr toviibbi napirendi pontként felvenni az Ugyrendi Bizottsag 61ta1
mér tilrgyalt, a Polgarmester jutalmazasara vonatkozéi inditvanyt.

dr. Sebestyén L:iSElO ji olgiirmcster: Kérte, aki a kiegészitett napirendi pontokkal egyet ért,
szavazzon.

A Képviselci"-testiilet 4 igen sziivazattal egyetértett és az aliibbi napirendi pontoIi:tit ttirgytilja .•

Napirend:

Ugyiratsz:i nn: 2803 -2/201fi.

1. Balatonszejiczd 480 és 488/1 hrsz-ii ingatlanok hasznosit:Isa
Eloterjeszto. dr. Sebestyén Laszlé polgarmester

2. Szervczcti és Miikiidési Szab:ilyzatrol szolo iinkormilnyzati rcndelet modosit :Isa
Eloterjeszto. Lukécs Agnes jegyzo

3. 2017. évi kultur:ilis programterv
Eloterjeszto. dr. Sebestyén Laszlé polgarmester, Csizmazia Kenéz m iivelodésszervczo

4. 2017. évi bels ii ellenorzési terv
J/ /er esz/ . laws Agnes egyzo

5. Hé-eltakarit :isra, si4coss :i g-mentesitésre vonatkozé aj :i nlat
Elotcrjeszto. dr. Sebestyén Lészlo polgarmester



6. Bcsz:i mol é a Falugondnoki Szolg:i lat szoci :i lis fcladatainak cll :i t:i s :i ré l
Elotei-jcszlo. Torekiné Bai•do ii Szilvia falugondiiok

7. Kcrtcki utca kiizvil :i$it:i s tcrvczésc
Elotci-jcsztci. Lukécs Agncs jcgyzo

8. Telep iil ésrcndczési cszkiizii k m é dosit :i sa
Elotcrjcszto.‘ Miklés Balézs onkoi-niényzati foépitész

Vegyes iigyck.
Tcmjolomkcrt parkositésa

- Eloterjeszto. Miklés Balézs onkorményzati foépitész
- Héziorvosi bérlakésfeliijitésa
- Rakéczi Szovctség kérelme
- Szepczdfiirdoi strandhoz vezcto vasiiti étjéré fejlcszlése
- Polgérmester jutalmazésara vonatkozé inditvény

Napirend t:i rgyal:Isa:

1. Balatonszcji czd 480 és 488/1 hrsz-ii ingatlanok hasznositiisa

dr. Sebestyén Ldszlé Jiolg:irmester: Tisztelettel koszonti Szabéi Andrast és a megj elent
Ugyvéd Asszonyt! Felkéri Jegyzo Asszonyt a napirendi pont rovid ismertetésére.

Luk:ics Agnes jcgyzti : Szabé Andrus egy kérelemmel, javaslattal és szerzodés tervezettel
fordult az i›nkorméinyzat Képviselo -testiiletéhez. Az iinkormanyzat tulajdonaban lévo, de t‹ibb
fajta muvelési iigti 480 hrsz-u ingatlan, valamint a Partnership Kft. tulajdonéban lévo 488/1
hrsz-ti ingatlan cseréjét illetoen. A cscre hasznosit:isi javaslatot is tartalmaz mindkét fé1
részére. Egyfelol a 488/1 hrsz-It ingatlan az iinkorm:inyzat kerékp:init vagy tanosvény
elképzeléseihez illeszkedne, wig a 480 hrsz-ii ingatlanon egy sport és szabadido célu teriilet
kialakitas:ma keriilne sor. A 480 hrsz-u ingatlanon jelenleg is tobb funkcié szerepel, kiizpark
jelleg, vendéglo, iidiilé épiiletek. Egy ingatlan megosztéssal, f‹i1dhaszna1atta1 tarkitott
ingatlan, mely nemzeti parki védelem alatt :ill. Javasolja Dr. Hajba Csaba iigyvéd jogi
iill iispontj iinak és Miklos Balézs foépitész véleményének mcghallgatiisat.

Dr. Hajba Csaba iigyvéd: Az adilsvételi szerzodés és a hasznositési szerzodés jogilag
megfelelii munka, de jelen esetben ez a szempont val éij iiban new jatszik donto szerepGt.
Javasolja, hogy jelen :il1apotban a testiilet ne fogadja e1 a szerzodést, hiszen véleménye szerint
alaposabban és k‹irii1tekintobben meg kellene vizsgalni az iigyletet. Erre az iigyletre
vonatkozik a nemzeti vagyonrol széil6 torvény, a helyi vagyongazdalkodasi rendelet, a helyi
épitési szabalyzat, a Balaton t‹irvény. A jogi iitkiizéSt2k miatt nehéz lenne kivitelezni ezt a
konstrukciot, tovdbbii kérdés, hogy értékarényossagréil beszélhetnek-e.

Miklés Bal:izs iinkorm:inyzati ftiépitész: A helyi épitési szab:i1yzat tiikrében rengett:g
aggiilya van. A jelenlegi modositési elj iiras soran a Nemzeti Parkkal folytatott egyeztetésen
kideriilt, hogy Natura 2000-es a teriilet. Szigortibb szabalyozas vonatkozik ra, példaul
meglévo nadasban vizi allas new létesitheto, s a teriiletet kozcélu hasznillat elol new 1eh.et
elzami. A helyi épitési szabalyzat értelmében sew lehet 25 métemél hosszabb éllast létesiteni,
tovabba a beépithetoségi szazalék is 2 %-ra van korlatozva. A jelenleg ezen a helyrajzi szamu
teriileten allo épiiletek mar meghaladjak a meghatarozott beépitési mértéket, igy tovabbi
épitési lehetoség nincsen. Maganvéleménye tovabba az, hogy a teriileten new kellene tovabbi
maganhasznalatii teriileteket létrehozni.
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L uk:ics Agnes jcgyzti : Javasolja, amennyibcii a kérelmGZo tovabbia is fenntartja szandékiit, a
jelen iiléseii iiapoljak e1 a dontést, s egy iitfogo dontés elokészito clj iinst folytassanak lc.

Szab é Andr:i s: Ez az tiles ad lehGtos éget arra, hogy a felek észrcvételeiket elmondlifi ssak,
ezért kéri Hajba Csaba ugyvéd urat, pontosan hatarozza meg, mcly jogszabalyokba iitkozik a
szerzodés. Azzal egyet ért, hogy ezen az iilésen wig nincsenek dontéshclyzetbGn, de szerctné,
ha latszodna, mcrre induljanak e1 az ulés utan.

Dr. Hajba Csaba iigyvéd: Hangsulyozza, hogy ezeket a kérdésGket ncm a Képviselo -testiilcti
ulésen kellcnc tisztazni, hanem a dontés elokészités soran. TermcSZt2tesen megjéliili nagy
vonalakban, mGly jogszabélyok esetén meriilnek fel iitkozések, a teljcsség igéiiye iiélkiil:

Balaton torvény 6. §
- Nemzeti vagyonrol szoléi torvény 11. § (a kozcélu hasznalatot szabalyozza)
- Helyi Epitési Szab:ilyzat tobb pontja.

Varga Jozsef kéjiviselo: Nagyon elore szaladtak véleménye szerint, hiszen elsodlegesGn a
Képviselo-testiiletnek tisztaznia kell, van-e olyan sziindéka, hogy ezt az iigylGtet végigvigye.
Amennyiben nincs ilyen szandék, new érdemes tov:ibb beszélni rola. Eloszor a szandékrol
kell majd dontést hoziiiuk.

Biré Imre kéjivisclo: Valéiban eloszor errol kell donteniiik. Tobb ponton agg:i1yos a kérés,
igy most érdeinben donteni new tudnak.

Szab é Andr:is: Szeretné azt a helyzetet elérni, hogy a véleményekkel tiszt:iban legyenek.
New var konkrét di›ntést. Lehetoséget kér, hogy megismerhessék majd az iigyvédi és
foépitészi :il1asfog1aldst. Jussanak tul a felszines elutasitason, hogy érdemben tiirgyalhassanak.
Riividen par példa: A beépithetoségi szazalékot az onkormanyzat a helyi épitési szabalyzatban
modosithatja egy rendkiviili eljaras soriin, akiir 4 %-ra is modosithato. A Balaton Tiirvény 6. §
szerint a kozpark a legsziikségesebb vagyonvédelmi intézkedések kivételével new
kor1:itozhato. Itt kérdés, wit tekintenek sziikséges vagyonvédelemnek, hiszen a Halker féle
teriilet is le van zérva. Azt szcretné érzékeltetni, hogy new biztos, hogy minden iigy van,
ahogy elso olvasatra tunik.

Lukdcs Agnes jegyzii : Szeretne még egy hivatkozést jelezni az Ugyvéd Asszonynak. A
37/2004 TNM rendeletet, mely Balatonszepezd vizpart rehabilitaci6s tanulmanytervérol széil,
s ennek melléklete a vizpart rehabilitiici6s terv. A rendelet és melléklete a 480 hrsz-ii
ingatlannak a II. ponttal megj elolt részét kotelezoen megtartandé› kozteriilet kategoriaba
sorolja. Ez elso riinézésrc egy nagyon fontos kiiriilmény az ugylet szempontjab6l.

Biro Imre kéjiviselii : New biztos, hogy tudja tamogatni az elképzelést, hiszen a képviselok
,,fonokei” a v:ilasztéik. Ha barmi torténik az eddigieken felul a vizparton, azonnal feljajdul a
kozvélemény, s tigy gondolja, new témogatnak, ha a vizparton barmi valtozas torténne.

dr. Scbestyén L:i szlé polg:irmester: Javaso1ja,napoljak el a dontést, kéijenek allasfoglalast
dr. Hajba Csaba iigyvédtol és Miklos Balézs foépitésztol a dontést elokészitendo. Kéri, aki
egyet ért szavazzon.

A Képviselo-tcstiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és lartézkodas nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.

217/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm:inyzati II A T A R O Z A T



BalatonszGpeZd Kozség Onkoriniinyzata Képvisclo -
testulete Szabo Andr:is beadviinya, a Balatonszepezd 480
és 488/1 hrsz-u ingatlanok hasznositiisa iigyébcn a dontést
elnapolja.
A diintés elokészitése érdekébGn kéri Miklos Bal :izs
onkormanyzati fo épitész és dr. Hajba Csaba iigyvéd
a11iisfog1a1:isat.

Hatarido: 2016. december 15.
Felclos: polgarmester

2. SE£lPVezeti éS Mii kiid ési Szab:i lyzatrol szolo iinkormdnyzati rendelet modosit:i sa

Lukdcs Agnes jegyzo: Az ASP rendszerhez tiirténo csatlakozas miatt a reildclet cgyik
mellékéletének modositésa sziikséges. Feliil kellett vizsgillrii a koran:inyzati funkcio
hasznalatét, mivel az uj gazdalkodasi rendszGrbe a migralas soran csak azok a kormanyzati
funkci6k keriilhetnek be, melyek a torzskonyvi nyilvantartésban szerepelnek. A melléklet
m6doSitasa Ggytittal a rendeletmodositast is jelenti, igy kéri annak elfogadas ét.

dr. Scbestyén L:iszlo jiolg:irmcstcr: Kerr, aki egyet ért szavazzon.

A Képvisel -testiilet 4 igen szavazattal, - ellcnszavazat és tartézkodés nélkiil — megalkotja a
kovctkezo rendeletet.

17/2016. (XII. 10.) iinkorm:inyzati R EN D E L E T

Balatonszepezd Kozség Onkorm:inyzata Képviselo-
testulete Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata
Szervezeti és Miikodési Szabillyzataréil sz6lo
onkormanyzati rendelet 4. sz:imu melléklet modositésara
az eloterjesztett rendelet-tervezetet elfogadja, és
17/2016.(XII. 10.) szémon onkorm6nyzati rendeletei kozé
iktatja.
Felkéri a polgarmestert, hogy a Magyar Allamkincstar
a1ta1 vezetctt torzskonyvi nyilviintartasba a modositast
vezesse at.

Hatarido: 2016. december 15.
Felelos: Polgérmester

3. 2017. évi kultur:ilis Jirogramtcrv

dr. Sebestyén L:iszlé polg:minister: Két témiiban kell hatiirozatot hozniuk a napirenden
beliil. Az elso a 2017. évi programterv, a miisodik a Rego Bt. (Csizmazia Kenéz)
szerzodésének meghosszabbitiisa egy évvel. A programtervet a szokasos modon egyeztették
elozetesen.
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S :i nta IJclgx jiénzii gyi ii gyintézo: Csizmazia Kenéz kéri, hogy a prograintGrvct plusz 2
buszos kirandulassal és 2-3 alkalmas, a Galériaban tartaiido muvészeti esttel inodositsak,
hiszen a megbeszéléseii beletették, de a kikiildiitt J›rograiritcivbol kimaradt.

S :i ndor Gyul:i né alji olg:i rmester: Javasolja nein egy évre, hanein haroin évre a ciklus végéig
meghosszabbitani a szerzodését.

dr. SebCStyén L:i szl é polgil rmester: Ugyan new ért Egyet a javaslattal, dG szavaziisra
bocs iitja majd. Elosziir kéri, szavazzanak a 2017. évi programterv elfogadasiirél.

A Képviscl -testiilet 4 igcn szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovctkezo hatéi-ozatol.

218/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm:inyzati II A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkoriuényzata Képviselo-
testulete a Rego Bt. :iltal készitett 2017. évi programtervet
elfogadja.

dr. Sebestyén L:i szlé polg:i rmester: Ke" ri szavazzanak S iindor Gyul iiné javaslatarol, mely
szerint 3 évre hosszabbitsiik meg a Rego Bt. szerzodését.

A Képvisel -testiilet 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatarozatol.

219/2016. (XI.28.) B sz. iinkorm:i nyzati II A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzata Képviselo-
testulete a Rego Bt. szerzodését new kiviinja 3 évre
meghosszabbitani.

dr. Sebestyén L:i szlé polg:minister: Javasolja, szavazzanak az eredeti javaslatrél, mely
szerint egy évre hosszabbitsiik meg a szerz‹idést. Hangsulyozza, amennyiben ez is negativ
szavaz:isi eredményt hoz, iigy a szerzodés new keriil megliosszabbitasra egyaltal 6n.

A Képviselo-testiilet 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatéY’ozatot .

220/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a Rcg‹i Bt-t (Tihany, Jozsef A. u . 4.) bizza meg a
miivelodésszervezoi feladatok ellatasaval, 2017. janu:ir
01 -tol egy GveS idotartamra, 2017. decembcr 31 -ig. A
vallalkozo dijaziisa 2017. évben brutto 160.000.- Ft/héi .
Balatonszep i2Zd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete megbizza a polgarmestert, hogy a vallalkozoi
szerzodést irja ala.



4. 2017. évi bclso cllcnorzési terv

Hatarido: 2016. dGCcmbcr 3 1.
Felelos: polgarinester

Luk:i cs Agnes jcgyzii : A Balatonfiiredi Tobbcélu Tarsul :is bclso GllGnorével cgyeztCtGtt a
minden évben esedékGs Belso Ellenorzési Terv szerinti ellenorzési feladatok téiriainak
megallapitasara. Balatonszepezd vonatkoz:isiiban az eloterjesztés szerinti téma vizsgalat6t
javasolja osszefiiggGsben a szennyviz csatomaziisi beruhazassal. Ken cnnGk elfogadasat.

dr. Sebestyén L:iszlo ji olg:irmester: Kéri, aki cgyet ért, szavazzon.

A Képvisel -testiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovctkezo hatéFozato t .

221/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm :i nyzati H A T A R O Z AT

BalatonszepGZd Kiizség Onkormanyzata KGpViSélo -
testulete a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szol éi
2011. GVi CLXXXIX. torvGny (Motv.) 119 .§ (5)
bckezdésében meghatarozott feladatkorébt2n elj aiva a
2017. évi belso ellenorzési tervet a kovetkezo tartalommal
hagyja j éiva:

- Normativ és kii tiitt hozz:ij :i rul:isok clsz:i mol:i s :i nak
cllen ti rzése

- Kiizbeszcrzések, beszerzésck szab:ilyozotts :iga és
lebonyolit:isa, valamint a kiizbcszcrze' s eredm ényeként
mcgkiitiitt szerztidések (kivitclezési és szolgaltat:isi)
vizsg:ilata (Szennyvizcsatorni1z:is IV/1. utcm,
kii ltségvetési t:imoga t:is felhaszn :il:is :ival)

Idopontja: 2017. év okt6ber — november héi

Megbizza a jegyzot, hogy a kovetkezo ellenorzési
pGriodusra vonatkozoan a belso ellenorzési tervet a belso
ellenorrel egyiittmukodve terjessze elo.

Hatérido: 2017. december 1.
Felelos: jegyzo

S:indor Gyul:iné alpolg:i rmestcr: Kerr a polgarmester jutalmazésiir6l széiléi napirendi pontot
vegyék elore, inert munkahelyi elfoglaltsagai miatt 12.30 éirakor tavoznia kell az iilésrol.

Vegyes ’iigyek7 Polgtirrnesterjutalmiiziisiira vonatkocé indltvény

Biré Imre képviselii : Sandor Gyul iinG inditvanyozta a Polgiirmester haromhavi
tisztelGtdij iinak megfelelo ‹isszegii jutalmazas folyéisitasat. Az Ugyrendi Bizottsag
megtargyalta az inditvanyt és elfogadasra javasolja.
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S :i ndor Gyul:i n é alji olg:i rmestcr: A tiirvéiiy lcllGtoségct biztosit cue, igy koin Jiciiz iilllato
valamennyiie az alacsoiiy havi tisztelctdij.

dr. Se b cstyén L:iszlii ji olg:i rmestcr: Ken, aki az iiiditvannyal GgyGt Grt, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 3 igcn szavazattal, ellcnszavazal nélkiil és 1 tartézkodas mellett mcghozta
a kovetkczo hatérozatot.

222/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorin :inyza ti H A T A R O Z A

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete — az Ugyrendi Bizottsag javaslata alapjan - dr.
SebGstyGn Laszlo polgarmester részére 2016. évben
végzett munkéja értékelése alapjan, 3 havi tisztelctdijanak
megfelelo osszegti jutalmat allapit meg.
Megbizza a jegyzot, hogy a Képviselo -testiilct dontése
alapjan gondoskodjon a jutaloiu kifizetésérol.

Hatarido: azonnal
Felelos: jegyzo

5. Hé-eltakarit:isra, sikoss:ig-mentcsitésrc vonatkoz6 aj :inlat

dr. Sebestyén L:i szlé jiolgfirmester: Felkéri Jegyzo Asszonyt a napirendi pont ismertetésére.

Luk:ics Agnes jegyzti : Az eloterjesztésben kikiildott iiraj :in1atot a Képviselok megismerték,
javasolja az araj iinlat elfogadasat, s a vallalkozéval a szerzodés megkiitését 2017. decembcr
31 -ig.

dr. Sebestyén L:iszlé polg:i rmester: Kerr, szavazzanak.

A Képviselo-testiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
k vetkezo hatérozatot.

223/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzat Képviselo-
testulete Nivegy Trans Kft-t (8272 Szentantalfa, Mocsiir
dtilo 016. képviseli: Péringer Antal) bizza meg a kiizségi
utak h6-eltakaritasi és csuszasmentesito szorasi
feladatainak elliithsaval, 2017. januar 01 -tol 2017.
december 31 -ig tartéi idoszakra, az araj iinlatban szereplo
9.000.- Ft+AFA/éiradij és a felhasznalt széiroanyag
27.800.- Ft+AFA/tonna osszegben.
Felhatalmazza a polgarmestert, hogy a vallalkozoi
szerzodést irja ala.

Hatiirido: 2016. december 31.
Felelos: polgiirmester
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ti . H csz:i molo a Falugondnoki Szolg:i lat szoci :i lis feladatainak cll :i t:i s :t rol

Tii rckin é Bardon Szilvia falugondnok: Jegyzo Asszony elkiildtc az elOterjesztéSsGl a
besziimolot, kéri annak elfogadasat. Amennyibcn kérdés van, szivcsen valaszol.

dr. Sebestyén L:iszlo jiolg:i rmestcr: KOsziini a munkat, melyGt SZllvia végcz. MindkGt
feladatot megfeleloeii latja el.

Biro Imre kéjiviselo: Irasban jelezték szamara a lakosok, hogy jo lcnnc, ha new csak havonta
kétszer vehetnék igGnybG a betegszallitast.

Luké cs Agnes jegyzo: Ragaszkodna a falugondnoki szakmai programban leirtakhoz, mivel
az a szilmon kérheto. A falugondnok csak jaro betegeket sz:il1ithat rendelésre, a sfilyosabb
betegségben szenvedoket new. A betegsz:illitiisra megfelélo képesitGsu szcrvezet igényclhGto
a haziorvostél. A falugondnok altali betegsz:illitiison kiviil a betegek kérhetik az orvosiiiil a
betegsziillito autot is, javasolja a tiibbletigGny ilycn formiiban ti›rténo kielégitését.

Tii rekin é Bardon Szilvia falugondnok: Amennyiben megoldliato és van rii kapacitiis a
tobblet betegsz:i1litast is szokta vallalni, dc val6ban new tud mindcn Gsetben jelen leniii.

dr. Sebestyén L:iszlé polg:i rmester: KCri, aki a besziimoloval Ggyet ért, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodas nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatarozatot.

224/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z AT

BalatonszepGZd Kozség Onkorményzat Képviselo -
testulete a Falugondnoki Szolgiilat szocialis feladatainak
ellatésarol szolo beszémolot elfogadja.

7. Kertcki utca kiizviliigitds tervezése

Luk:ics Agnes jegyzo: A szerziides teTVt2ZGtct a kozvil iigitils tervezésére vonatkozéian
kikiildte, javasolja jov6hagyiisra és kéri, a Képviselo-testulet hatalmazza fe1 a polgarmestert a
szerzodés a1:iirasara.

dr. Sebestyén L:i szlé polg:irmester: Kerr, aki cgyet ért szavazzon.

A Képviselo-testiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — mcghozta a
k vetkezo hatérozatot.’

225/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozse’ g Onkormanyzata Képviselo-
testulete a Balatonszepezd, Kerteki utca kozvilagitasi
hiiléizatanak fejlesztéséhez kapcso1é›déi tervezési
feladatokra vonatkozéi an JULIANSON Kft-t (8095
Pakozd, Gabor hon tit 21/a kt2pviseli: Toth Gyula) bizza
meg.



Megbizza a polgarmestcrt, hogy a tcrvezési szerzod ést irja
a1 :i .

Hatarido: 2016. dcccmbcr 15.
Felelos: polgarmester

(Séndor Gyuléné alpolgérmester tévozik az iilésrol, a Képviselo-tcstiilet 3 fovcl van jelen.)

8. Telcpiilésrcndeze’ si cszkiizii k médosit:I sa

Mikl6s Bal:izs iinkorm:inyzati fiiéji itész: A Telepiilésrendezési Terv méidositas6iial
lezérultak a hatéisagi egyeztetések, végso véleményezésre elkiildték az Allami Foépitésznek.
November 22-en postaztiik el, a tértivevény visszajott, 21 napos a hatiindo a valasz
megkiildésére. A véleményezés megérkezése ut6n tiizheti napirendre a Képviselo-testiilet.
Ezen a napirenden bGliil szeretné elmondani, hogy a Ka1é›s Pa féle modositassal egyiitt
nytijtott:ik be az anyagot a zaro vélemt2nyezésre, emiatt célszeru lenne a megallapodast
alilimi. A k‹itendo megallapodast a Képvisclok mii ismerik, egy melléklettcl cgcszitették ki
azt, melyben szerepelnek az idoponti vallalasok.
A in:isik, az onkormanyzat céljaival cisszefiiggo kérelem, Ka16s Tiinde kérelme. Ezt a
kérelmet is megismerte ma a Képviselo-testiilet. Olyan feltételekGt kémek, amclyck
teljesithetetlenek. Kaléis Tiinde és tulajdonostiirsai iigy érzik, hogy értékes teriiletet
birtokolnak, hiszen ugymond zsarolnak azzal, hogy az atj :trot, ha kedviik tartja, lezarjak.
Véleménye szerint a teriiletet ki kellene saj iltitani, new pedig egyezkedni a tulajdonosokkal,
foként ugy, hogy a rendezési terven keresztiilvihetetlen az, amit kémek.

Varga Jozsef kéJiviselo: New tudnak semmit kita1:ilni, ami new jogszab:ilyba iitkozo, de
Glorelépést jelenthet?

Miklos Baldzs iinkorm:inyzati ftiépitész: A kérelmezo azt szeretné, ha a vizparton
épitkezhetne, de ez a kérés sehogy sew teljesitheto. A megengedett beépithetoség 2 %.
Célszeriibb lenne megvasarolni az atjaréi teriilétGt, ami kiiriilbelul 60 m2, vagy kisajatitani.
Szivesen megfogalmaz egy valaszlevelet Kalos Tundének és tulajdonos t:irsainak.

Luk:ics Agnes jegyzti : Kalé s Tiinde beadv:inya jelenleg new teljesitheto. Arra new tud
v:ilaszt adni, hogy milyen modon lehetne a teriiletet kisaj iititani. Javasolja az iitj iiro
problémajanak megold:is éra dr. Hajba Csaba iigyvéd jogi véleményét kikémi, addig a
kérelmet —mivel new teljesitheto - elutasitani.

dr. Sebestyén L:iszlo jiolg:irmester: Kerr, aki egyet ért szavazzon.

A Képviselo-testiilet 3 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovctkezo hatérozatot .

226/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete Kaléis Tiinde és tulajdonostarsai beadvanyat
elutasitja.
Megbizza a polgarmestert, hogy kérje dr. Hajba Csnbn
iigyvéd javaslatat és intézkedését a jogi helyzet
megoldasara.
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dr. Sebestyén L:i szlo ji olg:i rmester: Az egyhazzal kotott szerzodGS szcrint a két épiilet elotti
teriilet parkositasat v611a1ta az onkormiinyzat. A tcrGprendezési fcladatokat cGlszerii 1 llllG i1
téli idoszakban kivitelezni, hogy tavaszra csak a viriigositiis maradjon. Felkérte Miklos
Baldzst, készitseii tcrvrajzot a teriiletrol.

Miklés Bal:izs iinkorm:inyzati foépitész: A tervezésnél egyt2ztetett a plébanos urral, aki
kérte, vegye' k figyelembe, hogy két autéi parkolaséhoz sziikség tcriiletet kijelolni. Véleményc
szerint a templom feloli oldalon célszerti kialakitani a parkolot.
Két rajzot készitctt, melyeket ismertet.

Luk:ics Agnes jcgyEti : Kéri, hogy foglalja ossze pontokban a parkosités lépéseit, hogy a
Képviselo-testiilct meghozhassa hatarozatat.

Mikl6s Bal:izs iinkorm:inyzati fti épitész:
1. Bontasi munkak
- Betonlébu padok elbont6sa, elsziillitasa / Ez m6r megtortént
- Beton jarda bontasa
- Beton kerltés alap bontésa
- Aszfalt ut burkolat bontésa
- Bontott beton tormelék elszallitésa
- Bontott aszfalt burkolat elsziillitasa

2. Fold munkak
- Alap6rok asas géppel ,tamfa1, kokereszt alapozashoz
- Fold feltoltés, tamfal mellé, kitermelt talajbéil
- Fold feltoltés, jarda a1é és témfal mellé, termett talajbéil
- Termofold terités,
- Fuvesités

3. Epitési munkak
- Jérda burkolat készitése, 1 , 50 in széles, kerti szegélyek kozott, 10 cm homokos kavics
tomoritett 6gyazattal
- Vasbeton lépcso készitése, 1 , 50 in széles, kerti szegélyek kiizott, 10 cm vasbeton lemez
agyazattal, 6 cm vtg. sziirke tégliiny térko burkolattal
- Rakott ko témfal készitése, 1 ,50 in magas ,60/60 cm km. beton savalappal
- Koztiti folyoka készitése, tipus elemekbol, terhelheto acél réccsal
- Folyoka készitése, beton szegéllyel, kavics kitoltéssel, mint meglévo folyéika
- Ko kereszt bontasa és elhelyezése uj helyen 80/80/60 cm méretu beton alappal

dr. Sebestyén L:iszlo jiolg:irmester: Kerr, aki a felsorolt munkiilatokkal egyet ért szavazzon.

A Képviselo-testiilet 3 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovctkezo hatérozatot.

227/2016. (XI.28.) Bsz. ii nkorm:inyzati H A T A R O Z AT



Luk:ics Agnes jcgyzii : Amikor meghirdették az orvosi praxist, a palyazati felhivasban
szerepelt, hogy sziikség csetén Zanka Kozség Onkormiinyzata bGrlakast biztosit. Eimek a
bcrlakasnak a lakhatova tételéhez felujitasi munkalatokra volt sziikség. Zanka Kozség
Onkorm:inyzata a Vektor-Bau Invest Kft. ajanlatét fogadta el a felujitasi munkak tekintetébcn,
a felujitas meg is tortént. A ziinkai Képviselo -testulet hozott cgy olyan hatarozatot is az
araj iinlat elfogadasaval egyidejuleg, mely szerint felkérik az Egészségiigyi T:irsulas
onkorméinyzatait a felujit6si koltségek lakossagaranyosan elosztott vallalasara a 2017. t2Vi
koltségvetésuk terhérc. Balatonszepezd esetében ez 889.116.- forintot jelentene. A tiibbi
onkorményzat esetében ma mGgvan a tamogato hatarozat.

Biro Imre kéJiviselo: Jobb lett volna, ha elore egyeztetnek. Az ingatlan tulajdonosa a ziinkai
onkorm6nyzat, a feltijitas az o ingatlanuk értékét noveli.

Varga Jézsef kéJivisclti : Ez egy szolg:i1ati lakas, mely Zanka Kozség Onkormanyzatiié, s az
is marad. A haszn:ilataért bérleti dijat is szémolnak fel. New vonna ossze ezt a kérdést az
orvosi ellétassal.

Lukécs Agnes jegyEii : Az ingatlan megléte és kiaj énl iisa véleménye szerint szerepet j iitszott
abban, hogy sikeresen palyiiztattiik a praxist.

Bir6 Imre képvisclii : Ez jelen pillanatban kényszerhelyzet. Ingatlanosként a felujitasi
tamogatiisért tulajdonrészt vérna, hiszen majdnem egy milliéi forintrol van széi .

dr. Sebestyén L:iszl6 polgil rmester: Valéban zavaré az e1j :iriisméd, hogy utolag kérik a
hozzajarulllst. Ez neki sew tetszik, de iigy gondolja, tiil ke11 rajta lendiilni és megadni a kért
témogatést.

Varga Jézsef képviselo: Az egész elj iiriisméid zavaro sziiméra, new tudja tamogatni.

dr. Sebestyén L:i szlé polg:minister: Nincsenek jelen teljes létsziimmal az iilése. Javasolja,
napoljak el a téimogatasrol a diintést. Kerr, aki egyet ért szavazzon.

A Képviselo-testiilet 3 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
k vctkezo hatarozatot.

228/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm:inyzati II A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kiizség Oiikormanyzata KéJiviselo -
testulete megismeile a Teinplomkert parkositasaiiak
terveit, s annak muiikafazisait elfogadja.
Megbizza a polgaririestcrt a tervek alapjan kivitclczési
arajanlatok bekérésére.

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a haziorvosi bérlakas feliijitasanak tamogatasi
‹isszegérol a dontést elnapolja.



dr. Sebestyén L:i szlé ji olg:i rmcstcr: A Képviseloknek Glkiildte a kérelmct azzal a
kiegészitéssel, hogy 50.000.- Ft tamogatast javasol. Az ii sszeggel 5 hataron tii li gyermGk
magyar isko1:iba tiirténo beiratiis iit tiimogatniik. Erdekes viilaszok érkeztek rii .

Varga Jozsef kéjivisel fi : O széiban jelezte, hogy egy havi tiszteletdijat felajanlja crrc a célra.

Luk:i cs Agnes jegyzti : lriisban kell nyilatkozni a felaj iinl iisrol, inert az iinkormiinyzatnak
tiimogat:isi szerzodést kell kotnie a sziivetséggel Gbben az esetben.

Varga J6zsef kéjivisclo: Ugy is j éi , ha magiinGmberként teszi a felajanldst. New szcrcti a sok
papirmunkat. Van lehetoség r6, hogy a tisztcl t2tdijat egybol oda utaljak?

Luk:ics Agnes jegyzti : A Magyar Allamkincstiir utalja ezekct az ii sszeget, igy erre csak
nyilatkozat utan van lehetoség.

Varga Jézsef kéjiviselo: Hogyan lehetne a MAK kihagyasaval mégis felajanlani ezt az
osszegct?

Luk:ics Agnes jcgyzii : Utalés utiin a saj :it banksziim1:ij :irél levcszi az iisszeget a kéjiviselo és
csekken befizeti az iinkorményzat szaml iij ima, s a tamogatiisi szerzodés megkiitése utiin az
iinkorm:inyzat tov6bbitja a Riikoczi Sz‹ivetségnek.

dr. Sebestyén L:i szlé polg:i rmester: Nincsenek jelen teljes létszémmal az iilésen, igy
javasolja minden képviselo be1:itésa szerint aj énljon tel ii sszeget a tiszteletdijabol. Péld iiul:
képviselonként fizessenek be, ha szeretnének 10.000.- forintot csekken az onkormanyzat
sz:im1iljara, s amennyiben new mindenki jarul hozza, az iinkormanyzat kipotolja a
felajanldsokat 50.000.- forintra. Kerr, aki ebben a formiiban egyet ért a javaslattal, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 3 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kcivetkezo hatérozatot.

229/2016. (XI.28.) Bsz. iinkormtinyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzata Képviselo-
testulete a Rakoczi Sz‹ivetséget 50.000.- forinttal kivanja
tamogatni, olyan formiiban, hogy a képviselok csekken
befizetik a tamogatiisra szant osszegGt az Onkormanyzat
sziimléjara, é az igy befolyt osszeget az Onkormanyzat
amennyiben sziikséges, kiegésziti.
Az Onkormanyzat a beérkezett tamogatast tamogatiisi
szcrzodés alairiisat kovetoeri utalja ki a Rakoczi Sziivetség
részére, a tamogatasi szerzodésben megj elolt célra, és
elszamolasi kotelezettséggel.

dr. Sebestyén Ldszlo polg:irmester: A MAV paly:izati forrast nyert a vasuti atj iin
fejlesztésGhez. Mint tudjak, a fejleszte’ s egyik feltétele, hogy menekiilo savot sziikséges
kialakitani az adott utszakaszon. Egyeztetéseket folytattak a MAV és a Magyar Kozutkezelo
képviseloivel. Azt kérte’ k az onkormanyzattéil, hogy a menekiilosav tervezését végeztessék e1,
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s a tov:ibbi kivitelezési kiiltségek elosztasaiol a késobbiekben tai gyaljanak. Hiii ow cégtol
kértek be tervezési ajanlatot. Két aj iinlat érkczett az ‹inkormanyzathoz, ezeket kikiildték az
eloteijesztésben.

Miklos Bal:izs ii nkorm:i nyzati ftiéji itész: Mcgnézte az arajanlatokat. Nehéz
osszehasonlitani, de javasolja a driigabb arajanlat elfogadasat, hiszen az a profibb és
komplexebb.

Bir6 Imre képviselo: Egy elvi megallapodast sziikséges kotni a tobbi résztvevovel, hogy a
késobbiekben részt v6llalnak a kivitelezési koltSGQt2kbol. Nein szeretné, ha terveztetés
befejezésével a kivitelezési koltségeket is csak az onkorm6nyzat vallaliia.

Lukdcs Agnes jegyzo: Javasolja, hogy jaruljanak hozza a tervezéshez, de mindenképpen
kossenek egy megallapodast, amelyben a fobb vonalakat lefektGtlk. Irasbeli nyoma legyen
annak, hogy az onkormanyzat egy idegen ingatlanon torténo beru1i:iziis tervezéséhez anyagi
fedezetet biztosit. A szereposztas legyen tisztazva, melyik fé1 milyGii nagysagrendu koltséget
vallal. Javasolja megbizni dr. Hajba Csaba iigyvéd urat a megallapodas kidolgozasaval. A
tervezési érajanlatok koziil javasolja a dragabb, dé teljGS koril ajanlat elfogadasat. Magat a
tervezési szerzode’ st al éirasat, az elozetes megallapodas lTlégkcitésGnek féltételéhGZ kotiié .

dr. Sebestyén L:i szlé polg:i rmester: Aki a Jegyzo Asszony :i1ta1 mcgfogalmazottakkal egyetért, szavazzon.A Képviselo-testiilet 3 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.

230/2016. (XI.28.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzata Képviselo-
testulete a Szepezdfiirdoi vastiti atj éro fejlesztés
kivitelezése érdekében a menekiilo sav tervezésére a Via
Futura Kft. (8200 Veszprém, Budapest u . 2. képviseli:
Lantai Gyula) tervezési aj :in1atat fogadja e1 700.000.- Ft
+AFA osszeggel. A menekiilo sav kivitelezési
koltségeinek e1osztiis:trol elozetes megallapodést kivannak
kotni a Magyar Kiiztit Zrt-vel, mely megiillapodas
kidolgoziisara felkérik dr. Hajba Csaba iigyvédet.
A megallapodils megkotése utén keriilhet sor a tervezési
szerzodés megk‹itésére.

Luk:ics Agnes jegyzo: A napirendi pontok végére értek, de még egy iigyben szeretné a
Képviselo-testiilet j éivéhagyo nyilatkozatat kémi. A viriuszi telepiilésrészen, a strandhoz
vezeto lépcso lejaronal szerettek volna gyalogatkelot létesiteni. Tobbszor foglalkoztak a
kérdéssel, megkaptak a K‹iztitkezelo v:ilasz:it is, mely szerint harom fo ok miatt new
létesitheto a kivant helyen zebra.

dr. Sebestyén L:iszlé polg:minister: A Magyar Kozut Zrt. valasza szerint new a jarda és a
vilagitas hiiinya a donto a kérdésben, hanem az ut belathatosiiga. Sajnos ezen new tudnak
valtoztatni.



Miklé s Ba l:i zs ii nkO Fm :iFlJEati foéji itésZ: Ugy gondolja, utolso lchCtoségkGlJt egy kozutas
tcivezot fe1 kellene kériii a mGgvalosithatosag kidolgozasara. Ha kész megvalosithatosagi
tervvel nytijtjak be a kérGst, tahn nein utasitjak el.

Luk:ics Agnes jcgyzti : Megkérdezhctik elozetesen a Via Futura Kft .-t, hogy l iitiiak-c
b:irmi1yen megvalositasi lehetoséget a zebra vonatkozilsaban.

dr. Sebestyén L:i szlo ji olg:minister: Kerr, aki egyet ért szavazzon.

231/2016. (XI.28.) Bsz. ii nkorm:inyzati H A T R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzata Képvisclo -
testulete tudom:isul veszi a Balatonszepezd Viriusz
telepiilésrészen kialakitando gyalogétkelo vonatkozas:iban
a Magyar Koziit Nonprofit Zrt. nemleges valaszat. A
gyalog6tkelo megval6 sit:isi lehetoségének k FéSGSé
érdekében felveszik a kapcsolatot a Via Futura Kft.
tervezovel.

dr. Sebestyén L:i szl6 polg:irmester: Szeretné t:ijékoztatni a Képviselii-testiiletet, hogy
Komoroczi iir, az Aranyhid Etterem bGrloje levelet juttatott el hozza, melyben a koriibban
megj eli›lt iisszeg helyett 400.000.- Ft. kifizetését hen az cinkormanyzattol az iiltala beépitctt
berendezésekért és atépitésekért.

Luk:i cs Agnes jegyzii : Ismerteti a bérleti szerzodés 7. és 17. pontj iit.

dr. Sebestye" n L:iszlé polg:i rmes ter: Ezen pontok ismeretében new javasolja a kérés
teljesitését, hiszen valéj iiban az :itépitésért és a beépitett eszkozokért miir new kérhet Within
kompenz:icibt a bérlo.

Bir6 Imre kéjivisclo: Valoban a szerzodés szerint igy van, de fennall a veszélye, hogy
romboléssal adnii at az épiiletet.

Varga J6zscf képviselti : A mai délelott taltllkozott a bérlovel, aki sz6ban tigy nyilatkozott,
amennyiben az onkormanyzat 300.000.- forintot kifizet neki, mindent érintGtleniil hagy és
haladéktalanul atadja a bérleményt.

Biré Imre kéjiviselo: Javasolja 200.000.- Ft kifizetésGt Komoréiczi timak. Igy békésen
elvélhatnak az iltjaik.

Luk:ics Agnes jegyzo: Ha jol érti, a bérleti dijbol 200.000.- Ft visszatéritést biztosit a
Képviselo -testiilct, azzal a feltétellel, hogy semmilyen bontast new végezhet az ingatlanban?

dr. Sebestyén L:iszlo Jiolg:irmester: Kerr, szavazzanak.

A Képviselo -testiilet 3 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.



232/201 ti . (XI.28.) Bsz. iinkorm :inyzati II A T A R O Z AT

Balatonszejiezd Kiizség Onkoiananyzata Képviselo -
testiilcte Komoroczi Krisztian révfii1o(ii lakos b érlo
kérelme a1apj :in, a bérleti szcrzodés idejc alatt altala a
bérleménybcn végzett beépitésekre tekiiitettel 200.000.- Ft
bérleti dij visszatéritést biztosit, a szGrzodés lcj iirtat
kovetoen.
A visszatérite’ s feltétele, hogy a béi‘lo az ingatlanban
bontast new végezhet, azt a jelenlegi allapot6ban adja at a
tulajdonosnak.
Megbizza a polgarmestert, hogy a bérlot a diintGsrol
értesitse és a visszatérités kiutalasarol a szerzodés lejartat
és a helyiség birtokba adasat kOVGto t2n gondoskodjon.

Hatérido: 2016. december 31.
Felelos: polgarmester

Toviibbi kérdés, hozzasz6las new hangzott el.

dr. Sebestyén L:iszlo jiolg:i rmester: Megkoszonte a jelenlévoknek a részvételt, a rcndkiviili
nyilviinos iilést 14,20 orakor bezarta.

. Scbes én L:iszlé
polgarmGstcr

Kmft.

'
Luk:i cs Agnes

jegyzo
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