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Jegyzőkönyv
Kószülti

_Balatonszepezd

Község Öntormiinyzata Képviselő-testilletének 2016, szeptember

02-án 7,30 órai kezdettel aZ Önkormányzat hivatali épülete Iijldszinti tanácstermóben
megtartott rendkivüli nyilvanos testületi iiléséről.

JeIen Yannak:
dr. Sebestyén LásZló

Sándor Gyullá!é
Varga József
Bíró lmJe

Tanác§kozá§i

ioggal megielent:
Lukács Ágnes

polgármester
alpolgármestel
képviselő
képviselő

Jegyzo

dr., seb€§tyén

László polgármest.r: Tiszte]ettel köszönti Balatonszepezd KöZség
o]*olmányzatának Iendkrvülj nvi]vanos ülésén megjelent Képviselőtársait, Jegyző
Asszonyt.
Megállapítja, hogy a Képviselő{estiilet határozatképes, mive] az 5 te§tületi tag iözül
4 főjeI;n
van a,z ill!1en, Megkérdezte, lrogy van-e valakinek a meghívóban meghatározott
napiiendi
pontokon kívül további napirendi pontra voüatkozó javasiata,
A Kép|íselőlestüIet 4 igen szal,azatíal egyetéfiett és az alábbi ftapirendí pontokat tólglalja:
NaDirend:
1. Települé§i ügysegédi megállapodás módosítá§a
Előteljesztő : dr. SebesíyénLászló Pol4óllhester
2. Balaton§zepezd §z€nn},vízc§atornázás IV.
tárnogatási szerződé§ jóváha$/á§a
Elöterie,ztij.- dr Sthc:ryén Lá,zli, polgár4le!er

ütem megvalósitá§ához

kapc§olódó

Napirend tárgyalása:
1. TelepüIési ügysegédi megállapodás módosítása

dr. sebestyén Lá§zló polgárme§ter: Felkéri Lukács Ágnes jegyzőt a napircnd ismeltetésére.

Lukács Ágnes jegyző: Tisztelt Képviselő-testtilet! A települési

ügysegé<li megállapodást a
Veszprém Megyei Kormányhivatallal kötötte az önkormányiat, anna'Íi erdlekében,
hogy hetente
l.alkaiommal bizonyos ügyek intézésénekelősegítésérijárá§i ügyfé]fogadást tafianak a
településen. 2015, decemberében a Járási Hivatal hozott áz önkoáányza:thoz
olyan plusz
iníbrmatikai eszközöket, mel]rek az ügyintéZéstmegkörnyítik, cyakorlatilae ezeknek
az

informatikai eszközöknek a telepítésétdokumentálnák utólag a módosítással, Kéri, hogy a
módositást fogadják el és hatalmazzák fel a polgá_rn]ested annak aláírásáB,
dr. sebesryén László polgárme§ter: Amemyiben nincs kérdés,kéri szavazzanak,

A Képl,iselő-íestület 4 igen sza|azattal, - ellensza|azat és tartózkodás nélkül meghozta a
köl,e tke z ő hal áro z at oí :

HATÁRoZÁ.T

159/2016. (IX. 2.) Bsz. önkormányzati

Balatonszepezd

Község Ön](ormányzata

Képviselő-

testülete megismefie a Települési ügysegédi megállapodás

módosilá.anal, lene7elél. dZ,/al eg)eI én,
FelhatalmMza a polgánnesteft a megállapodás módosítás
aláírására.
Határidő:
Felelős:

2, BaIaton§zepezd §zenn},vízc§atornázás

támogatá§i §z€rződé§

jóváhagyása

azonnal
polgármester

IV. ütem megvaló§ításához kapcsolódó

sebe§tyén László polgármest€ri A támogatási Szeződést az előterje§ztésse1
megismerhették a Képvis€lők, A BelügIninisztérium Önkományzati Gazdasági Főosaáiyán

dr.

a mai napra kaptak

időponlot a szerzócl-Js aláíIására, ehiez kéri a ielhatalmazrástl

Lukács Ágnes jegyző:

A

szerződés a]áírásával vállalják a benne foglalt feltételeket.
kötelezettségeket, A támogatási összeget 5 napon belül átutalja a BM aZ önkományzat
bantszámlájára, AZ összeget egy külöí alszámlán keii kezelni, kamatoáatható és kizarólag a
szennyvízcsatomiáZásla fordítható, kanataival együtt,
Kérdés,hozzászólás nem hangzott el.

dr, sebe§tyén Lá§zIó polgárme§ter: Kéri, aki egyet éfi a Támogatási szerződés aláírásával
szayMzQn.

A Képliselőlesíület 1 igen
köye

t ke z

ő határo z atoí.-

160/2016. 11X. 2.) Bsz.

sza.,)azattal, - ellensza|aztlt és tartózkoűs nélkiil - meghozta a

önkormán}zati

HATÁROZAT

Balatonszepezd

Község Önkonrrányzata

Képviselő-

testülete megismelte a Belűgyminisztérium, mint támogató

és Balatonszepezd Község

Öntormányzata, mint
300.000.000.-Ft egyszeri jellegú, vissza
nem térítendőtámogatás bizto§ításáról rcndelkező
kötendő támogatási szerződéSt,
Képviselő-testü]et
szerződésben foglalt
kötelezetlségeket megértette, azt elfogadja és annak
támogatott

által

A

teljesítését-

a

beleértve a

kötelezettségválialásokat

is - vállalja.

pénzügyi jellegú

Felhatalmazza

aláIására

a

po]gármestert

és a

a

tiámogatási szeződés
támogatási szerződésben foglalt

köte]ezettségek teljesítéseérdekében a szükséges
intézkedések megtéte]ére,

Határidő:

Felelős:

dr. Sebesryén Lásztó polgárme§ter: Megköszönte
nyilvános ülést 07,40 óIakol bezála.

foiyamatos
polgfumester

ajelenlévóknek a részvételt.a rendkivüli

Kmft.
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Lukács Ágnes
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