
BALATONSZEPEZD KOZSEG ONKORMANYZATA
KEPVISELO-TESTULETE

I e g y z ii k ii n y v

Készii lt: Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo -testiiletének 2016. december 19-
en 11,00 orai kezdettel az Oilkormanyzat hivatali épulete foldszinti taniicsterinében
megtartott rendkiviili nyilvanos testuleti iilésérol.

Jelen vannak:
dr. Sebestyén Liiszlo
S iindor Gyul iiné
Varga Jozsef
Biro Imre

Tan:i cskozii si ioggal meg j elent:
Lukacs Agnes
Miklos Bal :izs

jegyzo
onkormanyzati foépitész

dir. Sebestyén L:iszlé ji olg:i rmester: Tisztelettel koszonti Balatonszepezd Kiizség
Onkormanyzatiinak rendkiviili nyilvanos iilésén megj elent Képviselo -tarsait, Jegyzo
Asszonyt, Foépitész Urat.
Megallapitja, hogy a Képviselo -testiilet hatarozatképes, mivel az 5 testuleti tag koziil 4 fo
jelen van az iilésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghivoban meghatarozott
napirenden kiviil toviibbi napirendi pontra vonatkozo javaslata. Mais javaslat new volt, igy
kérte, aki egyet ért, szavazzon.

A Képviselé"-testiilet 4 igen szti viiziittiil egyetértett és in iiliibbl H
ºR*‘ren tIi pontokiit ttirgytiljti.-

Napirend:

1. Balatonszeji ezd telejiii lésrendezési eszkiizeinek modosit:Isa (szerzodés, rendelet)

2.

3.

4.
Vegyes

Ugyiratsz:i nn: 2906-2/2016.

polgarmester
alpolgarmester
képviselo
képviselo

Eloterjeszto. Miklés Balézs onkorményzati foépitész
Onkorm :inyzati ASP rendszer szolg:iltat:i si szerzii désének jov:i hagy:Isa
Eloterjeszto. Lukacs Agncs jegyzo
Balatonszeji ezd 480 és 488/1 hrsz-ii ingatlanok hasznosit:isa
Eloterjeszt .’ dr. Sebestyén Lészlé polgérm cster
Kommunik:iciés szerzodés m édosit:Isa
Eloterjesztci. dr. Sebestyén Lészlé polgarmester
iigyek:

Falugon tlnok év végijiitiilmtiztisti
Z‘‹ildhulliitlék kezelésére vontitkozo tijtinltit
Ttijékoztiittis ptilytiztitok el1i’készttésérci"l (TOP, VP)



Kiizm½fejlesztéssel kcipcsoltitos kérelein
K’iiztemetii"beii vizesblokk éjittésére jti viisltit
Ktibin bérletére von titkozo kéreleni
Szersztimttirolé
Htiziorvosi bérltiktisfeliijt"ttistiiiiik ttitnogtittisti

Z:i rt tiles: a Magyarorszag helyi iinkormiinyzatairé l szolo 2011. évi CLXXXIX torvény 46. §
(2) bekczdés a) pontja alapj iin:

1. Szoci :i lis tiizifa kérelmek elbir:i l :i sa
Eloterjcszto. dr. Scbcstyén Laszlé yolgérmcsfcr

2. Telep iilési I:i mogat:i s ir:i nti kérelmek elbir:i l:isa
Elotcrjcszto.’ dr. ScbcsJén Lészlo potgérmcslcr

Napirend t:i rgYal:Isa:

1. Balatonszepezd telejiii lésrendezési eszkiizeinek médosit:I sa

dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Felkéri Miklos Balazs foépitészt a napirend
ismertetésére.

Miklés Bal:izs iinkorm :inyzati ftiépitész: Ebben a napirendi pontban harom témat kell
érinteni.
Az elso a Kaléis Pa1la1 kotendo telepiilésrendezési szerzodés, melyet ma megismert a
Képviselo-testiilet. Ennek okan a szerzodést new modositottak, csak egy végrehajtasi
rendelkezések melléklettel egészitették ki, mivel hataridoket a vallalasok tekintetében new
tartalmazott a szerzodés. A szerzodés sorsarol donteni sziikséges, hiszen a Telepiilésrendezési
Terv végso elfogadasahoz érkezett, s a Kalos Piillal kotendo szerzodésben vallalt
ovezetméidositas a része. Amennyiben new fogadja el a szerzodést a Képviselo-testiilet, a
modositast ki kell vezetni a Telepiilésrendezési Tervbol. A szerzodés lényege roviden, hogy a
szepezdfiirdoi strand utan lévo strand teriiletbe sorolt maganteriileten, ahol az atjaro
megérkezik, odaig van egy kozteriilet a vasut és a strandok kozott, azonban utana nincs. Kalos
Paltol kérték, hogy a fennmaradéi részen 5 meter szélességben adja at sétany sziimara a
teriiletét. Ezzel osszhangban a meglévo keritésének elbontasa is sziikséges, s az uj keritést miir
a méidositott HESZ szabiilyozasa szerint létesitheti ( fa keritést new engedélyez).
Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata vallalasa ennek ellentételezéseként az
ovezetmodositas végrehajtasa lenne, tovabba a Balatonszepezdfiirdo vasuti atjaréi Balaton
feloli oldalan lévo 1451/3 hrsz-u telek tulajdoni, illetve teriilethasznalati rendezésével
biztositja a vasut és a Balaton kiiziitti teriiletsiivon lévo érintett telkek (kifejezetten a 1461 és
1459/5 hrsz-u ingatlanok) kozutrol, gépjarmiivel torténo kozvetlen megki›ze1ithetoségét.
Tehat a Kalos Tiindéék féle teriilet jogi tisztazasat. Erre vonatkozoan van egy, véleménye
szerint new teljesitheto hatarido, 2017. majus 31. Javasolja a végrehajtasi rendelkezésben
modositani a sziiveget oly méidon, hogy 2017. majus 31 -ig a sziikséges lépéseket
kezdeményezi az onkormanyzat. Sajnos egy jogi procedura esetén new tudhatjak, hogy
addigra befejezodik-e. Javaslom ezzel a méidositassal elfogadasra a Képviselo -testiiletnek.
A masodik téma a Telepulésszerkezeti Terv hatarozati joviihagyasa, hiszen ez meg kell elozze
a Rendezési Terv modositiist. A harmadik téma pedig maga a HESZ elfogadasa. A
Balatonszepezd Helyi Epitési Szabalyzat és Szabalyoziisi tervek feliilvizsgalatara vonatkozéi
tervezet zaro véleményezése lezarult, az Allami foépitész a tervezet elfogadasat javasolta.
Kerr, hogy a hataridok betartasa érdekében fogadja el a Képviselo -testiilet.
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Luk:ics Agnes jegyzii : Mit javasol Foépitész Ur, mi lcgyen a rendelet liatalybalépésének
idopontja. 2017. februiir 1. megfelelo?

Miklos Bal:izs ii nkorm:inyzati foéji itész: Igen, véleméilye szerint megfelel.

Luk:ics Agnes jegyzii : Az eloterjesztésben csatolta az adossagkoiiszolidacios tamogatasi
szerzodést. A szerzodés modositast koriibban kérték, 2016. juniusig, am torvényileg
méidositottiik a hatiiridot 2018. december 31-re. Igy mindenki megnyugtatasara elmondhato,
hogy hatiiridoben vannak.

dr. Sebestyén L:iszlo ji olg:i rmester: Javasolja, a harom témahoz kiiliin-kiilon széi ljanak
hozzii . Az elso téma Kalos Pallal kotendo szerzodés.

Biré Imre kéjivisel ii : Mi van abban az esetben, ha az onkormanyzat teljesiti a ra vonatkozo
kotelezettségeket, azonban Kaléi s Pa new teszi?

Miklés Bal:izs iinkorm :i nyzati ftiépitész: R:ivezetheto a tulajdoni lapra. Felolvassa a
szerzodés mellékletének erre vonatkozéi részét. Amennyiben ennek ellenére new teljesiti
Kaléi s ur a vallal iisait, perre lehet vinni.

Biré Imre kéjiviselii : Az ovezetméidositas new ad lehetoséget uj épiilet épitésére csa a
meglévoket legalizalja?

Miklés Bal:izs iinkorm:i nyzati fo épite’ sz: Igen. Kerr, hogy a hatiirozatba szerepeljen egy
kitétel, mely szerint az atjaro iigyének rendezésére vonatkozo hataridot iigy értelmezi, hogy az
iinkormanyzat a kezdo lépéseket az eljarasra megkezdi.

dr. Sebestyén L:iszl é polg:irmester: Amennyiben tiibb hozzaszéilas nincsen, kérte
szavazzanak a szerzodésrol, Miklos Balazs kiegészitésével egyiitt.

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

234/2016. (XII.19.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a Kalos Piillal kotendo Telepiilésrendezési
szerzodést és a mellékletét képezo Végrehajtasi
rendelkezéseket elfogadja, felhatalmazza a polgarmestert
annak alairasara. A végrehajtiisi rendelkezés 3.2.6.
pontj :iban szereplo hataridot a megkozelithetoség
érdekében kezdeményezett eljaras megkezdésének
tekintik.

Hatarido: 2016. december 23.
Felelos: polgarmester

dr. Sebestyén L:iszlo ji olg:irmester: Kéri szavazzanak a Telepiilésszerkezeti Terv
elfogadasarol.



A Képviselo -lestii lct 4 Igen szavazattal, - ellcnszavazat és tartéZkodés nélkiil — meghozta a
kovctkczo hatérozalo t .

235/2016. (XII.19.) Bsz. ii nkorm :i nyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a Balatonszepezd Telepiilésszerkezeti Terv
felulvizsgalatara vonatkozo hatarozat tervezetet, a
mellékletét képezo Telepiilésszerkezeti Tervvel egyiitt
elfogadja.

dr. Sebestyén L :iszl é polg:minister: Kéri, aki a Helyi Epitési Szabalyzat modositiisiival
egyet ért, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 4 igen szavazattal, - cllcnszavazat és tartézkodés nélkiil — mcgalkotja a
kovctkezo rendeletei.’

18/2016. (XII. 30.) ii nkorm :i nyzati R EN D E L E T

Balatonszepezd Kiizség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a Balatonszepezd Helyi Epitési Szabalyzat és
Szabalyozasi tervek felulvizsgalatara vonatkozo rendelet
tervezetet, a mellék1ete’ t képezo Szabalyozasi tervekkel
egyiitt elfogadja és 18/2016. (XII. 30.) szamon
onkormiinyzati rendeletei kozé iktatja.

2. Onkorm:inyzati ASP rendszer szolg:iltat:isi szerzodésének jov:ihagy:Isa

Luk:ics Agnes jegyzii : A szerzodést kikiildte, atnézhette a Képviselo-testiilet. Az ASP
rendszerhez kotelezoen csatlakoznia kell a Zankai Kozos Onkormanyzati Hivatalnak, ezt a
belépést a t:irsonkormanyzatoknak egy-egy hatarozattal kellett tamogatnia. A kotelezettségre
felkésziilnek, a kollégak kotelezo tovabbképzésekre jamak. Amikor a Magyar Allamkincstar
megkiildte a Szolgaltatasi Szerzodéseket, new csak a Kozos Hivatalnak, hanem az egyes
onkormanyzatoknak is megkiildte. Kéri a szerzodés jovahagyasat.

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

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

236/2016. (XII.19.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a Magyar Allamkincstiirral az ASP rendszerhez
torténo csatlakoziis érdekében kotGndo Szolgiiltat iisi
Szerzodéssel egyet ért, felhatalmazza a polgarmestert
annak al iiirasara.

Hat:indo: azonnal
Felelos: polgarmester
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3. Bala tonszeji ezd 480 és 488/1 hrsz-ii ingatlanok hasznosit :Isa

dr. Sebestyén L :iszlo ji olg:i rmester: Korabbi Képviselo-testuleti iilésen abban maradtak a
kérelmezovel, hogy egy foépitészi és jogi allasfoglalast fognak kérni, melyet megkiildenek a
kérelmezonek is. Az allasfoglalasok megérkeztek, megkiildték minden éiintettnek. Szabo
Andrus iir new tud jelen lenni az iilésen, ezért kérte, hogy levelét olvassak fel.

, , Tisztclt Polgérmester Ur és Képviselo-testuleti tagok, Tisztelt Jegyzo A sszony és Foépitész
Ur!

A 2016. 11. 28-én tartott képviselo-testuleti iilésen meghatalmazott iigyvédf kC!pviseloTtkkel, dr.
Siimegi Agnessel kértiik, hogy a 480 és 488/1 hrsz-ii ingatlanok hasznosiléséra készitett
szerzodés tervezetc inkkcl kapcsolatos foép itészi és jogi észrevételeiket résziinkre irésban
kiildjék meg, hogy azokra érdemi vélaszt tudjunk adni még az elott, hogy a szcrzodés
tervezeteink elfogadésérél ill. elutasitésérél a képviselo-testiilet dontést hozna.

Sajnélatos médon a 2016. 12. 30-én keltf épitészi és jogi éllésfoglalésokat csak a 2016. 12. 16-
én kézhez vett megh ivo mellékleteként tudtuk mcgismerni és igy azokra a 20/ 6. 72. 7 9- f
onkormanyzati iilés elott new tudunk érdemben refiektélni.

A fentiekre figyelemmel kérem, hogy a hatarozati javaslatba - az éltalunk megelolegezctt
képviselo-testuleti elutasités wettest — keriiljon bele, hogy a felek tovébbi egyeztetést
folytatnak az ingatJan hasznosités kapcsén kolcsonosen elfogadhaté kompromisszumokrél és
a képviselo - testiilct mcgbizza Miklés Balézs telepiilés i fciépitészt és (az éltaluk
megvaJasztott) onkorményzati képviselcit afenti egyezteto targyalés lefolytatéséra. ”

Miklos Bal :izs iinkorm:inyzati foéji itész: New érti, milyen targyalasokat szeretne a
toviibbiakban a kérelmezo, hiszen ha valami jogszabiilyokba iitkozik, azon nincs wit
targyalni.

Varga Jézsef képviselo: Tartja a korabbi véleményét. Amennyiben a Képviselo-testiilet ugy
dont, hogy new akarja eladni vagy elcserélni a teriiletét, akkor folosleges barmilyen tovabbi
parbeszéd. Ha new dontenek egyértelmiien, akkor még évekig targyalni fognak a kérdésrol. A
sajat részérol, ahhoz a teriilethez semmilyen formaban new szeretne hozzanyfilni.

dr. Sebestyén L:isz1é ji olg:i rmester: Véleménye szerint csak a kérelemrol és a szerzodésrol
donthetnek.

Varga Jézsef ke’ pviselti : Donthetnek arrol is, hogy a ciklus végéig new kiviinnak ahhoz a
teriilethez hozziinytilni.

Luk:ics Agnes jegyzii : Az, amit Szabo Andrus a levelében kér, kitolnii az alapkérdés
elbiriilasiit hosszabb idotartamra, wig az a szandék, amit Varga képviselo ur modositiisi
javaslatként megfogalmazott véglegesen, hosszabb idore leziirnii ezt a kérdést.

dr. Sebestyén L :iszlé Jiolg:irmester: Felkéri Jegyzo Asszonyt, mivel tobb hozzaszoliis new
volt, hogy foglalja ossze a hatiirozati javaslatot és arrol szavazzanak.

Luk:ics Agnes jegyzo: Két javaslat hangzott el. Az elso Szabo Andras kérelme, mely
kiegészitésre keriilt, azzal, hogy tovabbi targya1:isokat folytassanak az allaspontok kozelitése
érdekében. A masik Varga képviselo javaslata, mely szerint Balatonszepezd Kiizség



Onkormanyzata kinyilviinitja, hogy a Balatonszepezd 480 és 488/1 hrsz-u ingatlanok jogi
helyzetét Szabo Andras kérelme alapjan new valtoztatja meg.

dr. Sebestyén L:i szlé ji olg:i rmestcr: Kéri szavazzanak Varga képviselo javaslatarol.

A K£!ft VfSC$ -tesliilCl 3 igen szavazatlal, ellenszavazal nélkiil és 1 tartézkodés m c llett meghozta
a kovctkczo hatérozatot.

23 7/201fi . (XII.19.) Bsz. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kiizség Onkormiinyzata Képviselo-
testulete kinyilv:initja, hogy a Balatonszepezd 480 cs
488/1 hrsz-u ingatlanok jogi helyzetét Szabo Andras
kérelme alapjan new viiltoztatja meg.

dr. Sebestyén L:iszlé ji olg:i rmester: A dontGs az elSO hatarozati javaslatot feliilirta, Szabo
Andras kérelme okafogyotta valt.

Séndor Gyuléné alpolgérmester tévozik az iilésrol. A Képviselo-testiilet 3 fovel van jelen.

4. Kommunik:i ciés szerzodés m édosit:Isa

dr. Sebestyén L:iszlo polg:i rmester: Vass Gyula szerzodésének hosszabbitasaréil van most
szo, illetve a 2016. évi szerzodésben leirtakon feliil elvégzett munka kifizetésérol. A Zanka
Tv Alapitvanyon keresztiil szeretne sziimlazni ennek koltségét. Tizennégy alkalmat sorol fel,
melyeken pluszban dolgozott, de ezekre a munkakra sew a polgarmester sew a Képviselo -
testiilet new kérte fel.

Biré Imre képviselti : Meglepodott, ugy gondolta ezek a rogzitések megrendelés alapjan
torténtek.

L uk:ics Agnes jegyzii : Elmondja, hogy a mtilt héten a vallalkozéi felé jelezte, hogy a
szerzodésben szereplo tartalomra csak a vallalkozéi nytljthat be szamliit, alapitvany new. A
szerzodésen kiviili plusz munkat a Zanka Tv Alapitviinyon keresztiil szaml :izta le.
Amennyiben a Képviselo-testiilet ugy dont, hogy fogadjak el ezt a szamlat, a szerzodés
modositasa szukséges.

Varga Jézsef képviselii : Fizessék ki a jelenlegi osszeget, de a tovabbiakban csak elozetes
megbeszélés utiin viillalhasson plusz dolgot.

Luk:ics Agnes jegyzti : A szerzodés szerinti keretosszegben maradt, csak kitoltotte
tartalommal. A pénziigyi teljesitést modosult.

dr. Sebestyén L:i szlé polg:i rmestcr: Kéri, aki a kommunikacios szerzodés 2017. december
31 -ig torténo hosszabbitasaval egyet ért, szavazzon.

A K£!]9Y fSCl -testiilet 3 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — mcghozta a
kovc tkezo hatarozatot.

238/2016. (XII.19.) Bsz. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T
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BalatonszGpeZd Kiizség Onkormaiiyzata Képviselo-
testulete Vass Gyula cgyéni vallalkozot (Zanka, Pctofi u .
12.) bizza meg a helyi képujsag iniik‹idtetésével, a
Képviselo-testuleti iilések, k‹izmegha1lgatas
kamerafelvétcl r‹igzitésével és az Onkormanyzat altal
szervezett rendezvények felvételével és kiizvetitésével,
2017. januiir 01 -tol egy eves idotartamra, 2017. december
31 -ig. A viillalkozo dijazasa 2017. évben bmtté› 225.000.-
Ft/ho.
Balatonszepezd Kozség Onkormanyzat Képviselo-
testulete megbizza a polgiirmestert, hogy a vallalkozoi
szerzodést irja ala.

Hat:irido: 2016. december 31.
Felelos: polgarmester

dr. Sebestyén L:iszlo polg:i rmester: Kéri, aki a szerzodésmodositast, ezzel egyiitt a
300.000.- Ft Zanka TV Alapitvany részére torténo kifizetését jovahagyja, szavazzon.

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

239/2016. (XII.19.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kiizség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a 89-3/2016 iigyiratszamu Vallalkozo Szerzodést
ugy modositja, igy az abban szereplo 300.000.- Ft- os
tiibbletfelvételekért jaréi dij a Zanka TV Alapitvany
(Zanka, Petofi u . 12.) szamlaja alapjan kifizetheto.

K’iizm lfejlesztéssel kiipcsoliitos kérelem

dr. Sebestyén LaSElD polg:i rmesteP: A vegyes iigyek koziil elore veszik ezt a napirendi
pontot, hogy Biréi J:inosnak ne kelljen tovabb varnia. Ismerteti Biréi Jiinos és tarsai iiltal
benytijtott kérelmet.

Luk:ics Agnes jegyzti : Egy beépitett és be new épitett ingatlanokbol allo csoport ivoviz
bekotését kérik tamogatni. A beépitett ingatlanokon bizonyara van valamilyen ivoviz
csatlakozas, hiszen ez nélkiil new kaptak volna épitési engedélyt. A telepiilési
onkormanyzatoknak nincs olyan iranyti kotelezo feladata, hogy maganszemélyek
kozmiifejlesztését tamogassa.

Biré J :i nns: Az ingatlanok egy része valéiban rendelkezik valamilyen ivoviz csatlakozassal,
de jogszab:i1yoknak megfelelo vizhiilozat nincs az utcaban, nincs gerincvezeték.

Luk:ics Agnes jegyzii : Foglalkoznia kell az iinkormanyzatnak a kérdéssel, hiszen az
onkormanyzat tulajdonaban lévo utat érintené a beruhazas, de alapvetoeii a maganszemély és
a DRV Zrt. kozos iigye egy ilyen ivoviz halozat fejlesztés, az uj bekotés kiépitése.
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Varga Jozsef kéjivisclfi : Ncm tudja tamogatni a kGrelinet, tobb alkalommal vett részt ilyen
beruhazasokban, s ez new onkormanyzati feladat. A most zajlo szennyviz csatornaziisi munka
érinti a kérelemben szereplo ingatlanok is, tehat téritésmentesen bevezetésie keriil szamukra a
csatorna. Tovabbi tamogatiist new nytijtana az ivoviz rendszer kiépitéséhez.

Biro J:trios: A csatornazas miatt is aktualis, hiszen a csatornadijat a DRV new tudja majd mi
alapjan kisziimlazni.

dr. Sebestyén L:iszlo Jiolg:minister: Mivel tobb hozziiszolas new volt, kérte szavazzanak.

A Képviselo-testiilet igen szavazat nélkiil, 2 cllenszavazattal és 1 tartézkodés mellett meghozta
a kovctkezo hatérozatot.

240/2016. (XII.19.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Fiilugonilnok év végljiitiilmiiztisii

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete Biréi Jiinos és tarsai ivoviz kiizmii kiépitésének
tamogatasa érdekében eloterjesztett kérelmet elutasitja.
Megbizza a polgarmestert, hogy a kérelmezot a diintésrol
tajékoztassa.

dr. Sebestye’ n L:iszlé polg:i rmester: Timeline Bardon Szilvia jutalmaziisarol van szo ebben a
napirendi pontban. Sajnos megfeledkezett rola, igy kicsiiszott a november 30-i hatiiridobol,
ezért is szukséges a Képviselo-testuleti diintés. Saj :it hatiiski›rben diinthetett volna, de jelen
esetben mar csak a jovo évi kiiltségvetés terhére adhato a jutalom, ezért kéri a Képviselo -
testiilet diintését. Szilvia munkaj iival elégedett, 100.000.- Ft brutto jutalmat javasol.

Varga Jozsef képviselo: A 10 %-os béremelést Szilvia is megkapta?

dr. Sebestyén L:iSElé polg:i rmester i New, azt new kapta meg, amikor a karbantarto csoport
tagj ai megkaptak, a megallapodas rii new vonatkozott.

Varga Jézsef képviselo: Jobban oriilt volna, ha errol new a Képviselo -testiiletnek kell
donteni. New ért egyet vele egészen, de new lesz kerékkotoje az iigynek.

dr. Sebestyén L:iszlé ji olg:irmester: Kéri, aki egyet ért a jutalom és j iirulékai osszegének a
2017. évi koltségvetés terhére torténo biztositasaval, szavazzon.

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

241/2016. (XII.19.) Bsz. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete Tiirekiné Bardon Szilvia falugondnok
jutalmazasanak célj iira brutto 100.000.- Ft és j iirulékai
osszegre elozetesen kiitelezettséget viillal a 2017. évi
koltségvetés terhére.



Ziiltlltulltitlék kezelésére voii titkozé tijtinltit

dr. Sebestyén L:iszlo jiolg:irmester: Elég kurta az ajanlat, javasolja bovebb, pontosabb
arajanlat bekérését, s a dontés jelenlegi elnapolas iit.

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

242/2016. (XII.19.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a ziildhulladék kezelésére vonatkozo arajanlat
iigyében — részlctesebb aj :in1at beszerzéséig - a dontést
elnapolja.

Ttijékoztiittis ptilytiztitok elci’készttésérci"l

dr. Sebestyén L :iszlé polg:irmester: Balatonfiireden voltak a TOP piilyiizatokkal
kapcsolatban egy tiijékoztatéin. Lehetoség volt ra, hogy segitséget kérjenek, ezzel a
lehetoséggel éltek is. Két dolog johetett szoba: a szepezdfiirdoi strand fejlesztése a meglévo
tervek alapjan, illetve a csonakkikoto létesitése. Komoly tervek vannak tul azon, hogy mi init
szeretnének. Varhatéian 2017. marciusaban jelennek meg ezek a palyazatok. Szoba hozta a
Kiiz‹isségi Haz felujitasanak pa1y:izatat is megemlitette, bar az new TOP, hanem
Vidékfejlesztési palyiizat. Kéri, hogy valaki viillalja fe1 ennek az utobbinak a koordinalasat.
Biro Imre képviselovel beszélt mar errol. Vallalja-e?

Biré Imre képviselo: Vallalja természetesen.

dr. Sebestyén L:iszlo jiolg:irmester: Fontos tudni, hogy a TOP palyézathoz new kell terv,
egy Uzleti tervet kell késziteni. Az Uzleti Terv elkészitése sew egyszerii , igy ismét
megkereste ifj. Giidry Zo1t:int a terv elkészitésére. Kéri, aki a tajékoztatast elfogadja,
szavazzon.

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

243/2016. (XII.19.) Bsz. ii nkorm :inyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a TOP és VP palyazatok elokészitésérol szoléi
tajékoztatot elfogadja.

dr. Sebestyén L:iszlé ji o lg:i rmester: Karolyi Ferenc temetogondnok adta be javaslatiit. A
temetoben javasol 3 munkat elvégezni: WC kialakitasat, a kereszt helyreallitasat és a
ravatalozot.

Varga Jozsef képviselo: Kettovel azonnal egyet tud érteni, a kereszttel és a vizesblokkal.
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Luk:i cs Agnes jegyzii : A vizesblokk létesitést alatamasztando a Jarasi Hivatal 2014-beii
helyszini ellenorzést tartott mind a 8 telepiilés koztemetoiben és 3 éVGS hataridovcl
felszolitotta az onkorinanyzatokat hi iinypéitlasra (kerités épitése, vizesblokk).

Biré Imre kéjiviselo: Koriibban volt a ravatalozonak egy terve, new tudja az lGtt- c
engedélyeztetve. Ugy gondolja azt a tervet meg kellene keresni, s new csak egy vizesblokkot
épiteni, hanem a ravatalozoval megval éisitani.

Miklos Bal:izs iinkorm :i nyzati fiiépitész: Utananéz a tervnek.

dr. Sebestyén L:i sElé ji olg:i rmesteI’: Aki a felujitasi tervekkel a ravatalozo és vizesblokk
tekintetében illetve a kereszt vonatkoziisaban egyet ért, szavazzon.

A Képviselo-testiilel 3 igen szavazattal, - cllcnszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkczo hatérozatot.’

244/2016. (XII.19.) Bsz. iinkorm :inyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete Karolyi Ferenc temetogondnok kérelmével a
temetoben létesitendo vizesblokk és kereszt tekintetében
egyet ért, tovabba javasolja a ravatalozo egészének
felujitasat a koriibbi tervek alapjan.

Ktibin bérletére vontitkozc kérelem

dr. Sebestyén L:iszlo polg:irmester: A kérelemben miijus végi datum szerepel, azt javasolja
csokkenteni 2017. aprilis 20-ra.

Luk:i cs Agnes jegyzii : Mennyiért adja bérbe az onkorm:inyzat? 2014. évben fizettek 18.000.-
forintot.

dr. Sebestyén L:iszlé jiolg:irmester: Javasol 20.0000.- Forintot megiillapitani 2017. iiprilis
20-ig. Aki egyet ért, szavazzon.

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

245/2016. (XII.19.) Bsz. ii nkorm:inyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete az Ujpesti Onkormanyzat Udiiloje sziimara
cséinaktarol iisra helyet biztosit a Viriuszi strandon 2017.
aprilis 20- ig, 20.0000.- Ft téritési dij ellenében.
Megbizza a polgiirmestert, hogy a kérelmezot a dontésrol
tajékoztassa és a vonatkozo bérleti szerzodést irja ala.



dr. Sebestyén L:iszlii polg:i rmester: Elosziir szoban 240.000.- forintos ajaiilatot kaptak a
Semsei Tamastol a kiiltéri szersziimtiiiolora, ezzcl SZGmbGn a jelenlcgi irasos szerzodés
magasabb osszegrol szol. Bardon Robert képviselo volt megbizva ennek a felugyeletével,
sajnos nincs jelen, hogy tajékoztatast adjon, igy kéri, napoljak el a dontést.

A Képviselo-tcstiilct 3 igen szavazattal, - cllcnszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovctkczo hatérozatot.

246/2016. (XII.19.) Bsz. iinkO L'm:inyEati H A T A R O Z AT

Htiziorvosi bérltiktisfeliijtttisti

dr. Sebestyén L:iszlé jiolg:irmester: Korabbi testuleti iilésen ma szerepelt a téma, akkor a
dontést elnapoltak.

Varga Jozsef képviselii : A korabbi iilésen kifogasokat fogalmaztak meg. Milyen valasz
érkezett ezekre a kifogasokra?

dr. Sebestyén L:i szlé polg:irmester: A kifogiisok new jutottak el a ziinkai iinkormiinyzathoz,
hiszen csak elnapoltiik a dontést. Jelenleg ugy latja, new tudnak diinteni, s szeretnének valaszt
kapni az al iibbi kérdésekre, kifog:isokra:

- Tulajdonrészt kapnak- e a feltijit iis tiimogatiisiinak mértékében, hiszen az ingatlan
értéke a felujitiis kiivetkeztében niivekszik?
Miért new egyeztettek elore?

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

247/2016. (XII.19.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z AT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete kéri Zanka Kozség Onkormanyzatiit, hogy az
iiltaluk megfogalmazott kérde’ sekre a haziorvosi bérlakas
felujitiisiinak tamogatasa kapcsan viilaszoljanak. Miért
new tajékoztattak a tarsulas onkormanyzatait elore? A
feliijitasi tamogatas mértékének megfelelo tulajdonrészt
kapnak-e a tamogatast nytijto onkormanyzatok?

Tov:ibbi kérdés, hozz:iszéi1iis new hangzott el.

dr. Sebestye" n L:iszlé polg:irm ester: Megkoszonte a jelenlévoknek a részvételt, a rendkiviili
nyilvanos iilést 13,40 éirakor bezarta. A Képviselo -testiilet zart iilést tart a kovetkezokben.

Kilift.

dr. ebestyén :i szlé
polgarmester

Balatonszepezd Kiizség Onkorm:inyzata Képviselo-
testulete a kiiltéri szersziimtaiolo ajanlat iinak és
szerzodésének ugyébcn a dontést elnapolja.

Luk:ics Agne
jegyzo


