BALATONSZEPEZD KOZSEG ONKORMANYZATA
PVISEL O -TESTULETE

Ugyiratsz:inn: 51-2/2017.

J e g y z ti k ii n y v
Készii lt : Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testuletének 2017. januar 12-en
15,30 orai kezdettel az Onkormanyzat hivatali épulete foldszinti tanacstermében
megtartott nyilvanos testuleti ulésérol.
Jelen vannak:
dr. Sebestyén Laszlo
Sandor Gyulané
Biro Imre
Varga Jozsef
Tan:icskoz:isi j oggal megj elent:
Lukiics Agnes
Torekiné Bardon Szilvia
Santa Helga
Miklos Balazs

polgarmester
alpolgarmester
képviselo
képviselo

jegyzo
falugondnok
pénzugyi ugyintézo
onkormanyzati foépitész

dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Tisztelettel koszonti Balatonszepezd Kozség
Onkormanyzatanak rendkiviili nyilvanos ulésén megj elent Képviselo -tarsait, Jegyzo Asszonyt,
a meghivott kolléganoket, vendégeket.
Megallapitja, hogy a Képviselo -testiilet hatarozatképes, mivel az 5 testuleti tag kozul 4 fo jelen
van az ulésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghivoban meghatarozott napirendeken
kivul tovabbi napirendi pontra vonatkozo javaslata. Javasolta a masodik napirendi pontot elore
venni.
Luk:ics Agnes jegyzo: Két modosito javaslata van. Javasolja a polgarmesteri tiszteletdij
megallapitasa mellett a harmas pontban az alpolgarmesteri tiszteletdij mértékét is
meghatarozni, toviibba ] avasolja, az Aranyhorog Horgaszegyesulet kérelmét vegyék ki a
napirendek kozul. Az egyesulet kérelme new érint onkormanyzati teruletet, igy az
onkormanyzatnak nyilatkoznia sew kell.
dr. Sebestye’ n L:iszlo polg:irmester: Ken, aki a modositasokkal egyet ért szavazzon:

A Képviselci’-testiilet 4 igen sz‹iviiziittiil egyetértett és in iiltibbi niipirendi pontokiit ttirgytiljti.•
Nanirend:

1.

2.

P:ily :izati hirdetmény a Balatonszepezd 480 hrsz-ii ingatlanon meglévti vendéglti
hasznosit:is :ma
Eloterjeszto. dr. Sebestyén Lészlé polgérmester
Ifj ii s :igi strand fejlesztése és hasznosit:isa
Eloterjeszto. dF. Sébestyén Lészlé polgarmester
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3.

Hivatalos honlap szerkesztésére vonatkozé aj :inlat
Eloterjeszto.’ dr. Sebestyén Lészlé polgérmester
4.
Polg:i rmesteri és alpolg:i rmes teri tiszteletdij meg:i llapit:isa
Eloterjeszto. Lukécs Agnes jegyzo
Vegyes iigyek:
- Kim‘cisségi h éz fejlesztése érdekében pélyéztit eIé’készttése
Panoréma séttinyfejlesztéséhez ptilyézat elci’készttése
- Klizleketlési ttibltikrti von titkozé tijiinltit
- Szersztimtérolé tijénlat és szerzé’dés

Napirend I:irgval:isa:
2. Ifj tis:igi strand fejlesztése és hasznosit:Isa
dr. Sebestye’ n L :iszlo polg:i rmester: Boros Diivid megj elent koriinkben az ulésen. O az a
személy, akinek az ifj usagi strandon talalhatéi bufé hasznositasarol az elképzeléseit ma
megismerhették a Képviselok. A mai napon new csak a vendéglatoegység miatt, hanem az
egész strand hasznositasanak okan kereste meg az onkormanyzatot.

Boros D:ivid: Koszoni a lehetoséget a személyes bemutatkozasra. Az elképzeléseket egy
csoport tagj aként képviseli, mely csoport tagj ai a kornyezo telepulések meghatarozo
vendégliitoegységeinek uzemeltetésében vettek, vesznek részt az elmult 10 évben. Most
érkeztek e1 arra a pontra, melyen szoba keriilt egy profilvaltas, profilbovités. Megtudtak, hogy
a szepezdfurdoi strandon talalhato bufé tulajdonosa, Egyed Istvan értékesiteni szeretné az
ingatlant, innen indultak el. Roviden szeretné ismertetni elképzeléseiket az ifjusagi strandra
vonatkozoan. Elso elgondolasban csak a strandon talalhato bufé hasznositasaban gondolkodtak,
de a helyzet valtozott annyiban, hogy az elképzeléseiket jobban meg tudnak valositani az egész
strand bérlésével és uzemeltetésével. Olyan komplex szolgaltatiisokat szeretnének kialakitani,
amik magasabb szinvonalii strandolasi lehetoséget biztositanak. Elsosorban természetesen
magasabb szinvonalu vendéglato szolgaltatast biztositananak, nyugagyakat, napvitorlakat
biztositananak, komplett profi hangrendszert épitenének ki. Programokat is szeretnének
szervezni, sportrendezvényeket lebonyolitani a helyen. A szolgaltatasokat a belépojegybe
épitenék bele, igy egy magasabb szabadon elkoltheto ) ovedelmi szinttel rendelkezo kozonséget
vonzana.
Biré Imre képviselti : A jelenlegi vendéglato épuletet new tudja esztétikailag belehelyezni a
lefestett képbe.
Boros D:ivid: Az épulet csak jelentos anyagi raforditassal lehetne valamilyen formaban
hasznosithatéi , igy inkabb ugy gondoljak, hogy az épuletet kizarnak a strand latokorébol,
példaul elparavanoznak.

Biré Imre képviselii : A szepezdfurdoi strandot nagy szamban latogatjak a kornyezo
gyerektaborok lako. Az exkluziv szolgaltatasok, mint ahogy mondta is, beépitésre kerulnének
a belépodijba. Ez a magasabb dij draga lehetne ezeknek a gyerekeknek és a
nyaralotulajdonosoknak is.
Boros D:ivid: New rendelkeznek pontos szamitasokkal, amennyiben az elképzeléseiket
tamogatja a Képviselo -testiilet, tudnak komolyabb szamitasokat végezni. Ugy gondolja,
természetesen egy kedvezményes belépojegy biztositasa new lehet akadaly.
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Varga Jézsef képviselo: Véleménye szerint a késobbiekben ez egy jo elképzelés lehet, azonban
jelenleg van ott egy vendéglato egység, melyet new paravanozhatnak el, hiszen az new az ovék.
A legj obb megoldasnak azt latna, ha valamilyen modon az onkormanyzat elérné, hogy az
épuletet elbontsak, hiszen az épulet Egyed Istvané, azonban a foldteriilet az onkormiinyzaté.
Addig, amig ennek a meglévo vendéglato egységnek a helyzete és jovoje new tisztazott, new
szeretne semmi konkrétumot mondani a strand bérbeadasaval kapcsolatosan.
Boros D:ivid: Tobb alkalommal egyeztetett Egyed Istvannal, sajnos eredménytelenul, hiszen
irracionalis arat kér az épiiletért.
dr. Sebestyén L:iszlo polgiirmester: Jelenleg erre az elképzelésre sew igent, sew nemet new
tudnak mondani. Az onkormanyzat elindit egy targyalasi folyamatot Egyed Istvannal, hiszen a
legj obb valoban az lenne, ha az épuletet elbontanak. Palyazni szeretne az onkormanyzat a strand
meglévo tervek alapjan torténo felu] itasara, igy érdekuk a lehetoségek tisztazasa. Remélhetoleg
2017 év aprilisaig tisztazni tudjak a helyzetet.
Miklés Bal:izs iinkorm :inyzati foépitész: Utananéz, van-e lehetoség életveszélyesnek
minositeni az épuletet és lebontasra kotelezni a tulajdonost.

1. P:ily:izati hirdetmény a Balatonszepezd 480 hrsz-ii ingatlanon meglévo vendéglo
hasznosit:is:ma

dr. Sebestye’ n L:iszlé polg:irmester: A napirendi ponton belul az Aranyhid Etterem
hasznositasi lehetoségérol van szo. Az épulet nagyon rossz allapotban van, kérdés, hogy ilyen
allapotban bérbe kivanjak-e adni?
Miklés Bal:izs iinkorm :inyzati foépite’ sz: Jelen volt az atadas-atvételnél. Az épulet siralmas
allapotban van, a belso rész kritikan aluli, ebben a formaban new fog mukodési engedélyt kapni.
Ugy gondolja, célszerii lenne egy tervet készittetni.
Biré Imre képviselii : Javasolja ugy meghirdetni a vendéglot bérbeadasra, hogy a majdani bérlo
koteles a felujitasokat elvégeztetni, s ennek fejében bérleti dijkedvezményt kap. Természetesen
ebben az esetben new 5, hanem 10 év bérleti idoszakra gondol.

Yarga Jézsef képviselo: Félo, hogy ebben az esetben new megfeleloen ujitanak fel. Javasolja,
hogy az onkormanyzat terveztesse meg, s terveknek megfeleloen kelljen felujitania a majdani
bérlonek.
Biré Imre ke’ pvisel o: Ebben az esetben az idei évben new tudna kinyitni az étterem. New tartja
jo dontésnek.

Yarga Jozsef kéjiviselo: Ha elkezdenek kapkodni, akkor sew jutnak kozelebb a célhoz, hogy
egy minoségi szolgaltatiist nyujto vendéglato egységet iizemeltessenek ott a bérlok. Eloszor az
onkormanyzat csinaltassa meg a tervet. Ez az év mindenképp kimarad, de hosszu tavon
kifizetodobb.
Luk:ics Agnes jegyzfi : Irjanak ki egy tervezési piilyiizatot? A piilyiizoknak sziikségiik lesz alap
adatokra. Miklés Baliizstol kérdezi, elviillalnii-e, hogy egy ilyet ii sszeallit?

Miklés Bal:izs iinkorm:inyzati ftié Ji itész: Természetesen.

dr. Sebestyén Liiszlo polg:i rmester: Ken, aki egyet ért azzal, hogy eloszor az onkormiinyzat
terveztesse meg az épulet felujitiisat, szavazzon.
A Képviselo-testiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.’

1/2017. (I. 12.) Bsz. iinkorm:inyzati

HATAROZAT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo testiilete a Balatonszepezd 480 hrsz-u ingatlanon lévo
vendéglo hasznositasa érdekében az épulet felujitasanak
terveit elkészitteti.
Megbizza a polgarmestert a tervezési palyiizat
lebonyolitasara.

Hatarido:
Felelos:

2017. februar 7.
polgarmester

3. Hivatalos honlap szerkeszte" sére vonatkozé aj :inlat
dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Gilbert Erika nyaralotulajdonos kozvetitésével vették fel
a kapcsolatot Faddi Csabiival. Mastol is kértek ara] anlatot a honlap megtijitasara, de sajnos csak
ez az egy teljes korii ajanlat érkezett. Faddi Csaba készitett egy proba verziot is, melyet a
Ke’ pviselo-testulet megismerhetett, s mindenki tetszését elnyerte. A piaci arakhoz képest
kedvezo ajanlatot adott, 250.000.- Ft megbizasi dij ellenében vallalja a honlap teljes
megu] itasat, s toviibbi 5.000.- Ft/ora megbizasi dij ellenében vallalja a honlap késobbi eseti
karbantartasat, tartalom feltoltését.
Ken, aki a javaslattal egyet ért szavazzon.
A Képviselo-testiilet 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkiil és 1 tartézkodés mellett mcghozta
a kovetkezo hatérozatot.’
2/2017. (I. 12.) Bsz. iinkorm :i nyzati

HATAROZAT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselotestulete az onkormanyzat hivatalos honlapjanak megujitasi
munkalataival, valamint a késobbi eseti karbantartasi
feladatokkal megbizza Faddi Csabat (1146 Budapest,
Szitakoto u. 3. fsz. 6.).
A megbizasi dij a honlap megiijitasara vonatkozoan
250.000.- Ft, az eseti karbantartas dija 5.000.- Ft/ora
megbizasi dij.
Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo testulete felhatalmazza a polgarmestert a megbizasi
szerzodés megkotésére.

Hatarido:
Felelos:

2017. februar 15.
polgarmester
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4. Polg:irmesteri és alpolg:irmesteri tiszteletdij meg:illapit:Isa
Luk:ics Agnes jegyzti : A Képviselo-testulet a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo
2011. évi CLXXXIX. torvény (a tovabbiakban: Motv.) 71. § szerint allapitja meg a
megvalasztott polgarmester tiszteletdljat és a koltségtéritését. A 2017. januar 1. napjatol
modositott torvényi szabalyozas lépett életbe. A polgarmester tir tiszteletdijanak osszege az 500
fo lakossagszam alatti telepulésekre vonatkozo szabalyok szerint tcirténhet. Az illetményt
(tiszteletdijat) 100 .- Ft-ra kerekitve kell megallapitani a kozszolgalati tisztviselokrol szolo 2011.
évi CXCIX. torvény 131. § (1) bekezdése alapjan.
Balatonszepezd kozség tarsadalmi megbizatasu polgarmestere, dr. Sebestyén Laszlo részére
2017. januar 1. napjatol kezdodoen 149 . 600 .-Ft/ho osszegu illetmény allapithato meg és a
polgarmester 22 .440 .-Ft/ho osszegu koltségtéritésre jogosult. Javasolja eloszor errol donteni.
dr. Sebestyén L:iszlo polg:i rmester: bejelenti érintettségét és jelzi, hogy tartozkodik a
szavazasnal.
Varga Jézsef képviselo: Javasolja a polgarmesteri tiszteletdij megallapitasat az eloterjesztés
szerint, toviibba az alpolgarmesteri tiszte1etdi] at 70.000.- Ft/ho osszegben megallapitani.
Luk:ics Agnes jegyzii : Toviibbi diintést igényel Sandor Gyul iiné alpolgiirmester asszony
tiszteletdij iinak megallapitiisa is.
S:indor Gyul:me alpolg:irmester: Bejelenti, hogy érintett, igy new szeretne hozzaszolni a
napirendhez.
Luk:ics Agnes jegyzti : A Képviselo-testiilet donthet arrol, hogy kizarja az érintettet a
dontéshozatalbol, vagy sew.
dr. Sebestyén L:iszlé polg:i rmester: Javasolja, hogy az alpolgiirmester asszonyt ne ziirj iik ki a
diintéshozatalbol.

A Képviselo-testiilet 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkiil és 2 tartézkodés mellett meghozta
a kovetkezo hatérozatot.
3/2017. (I. 12.) Bsz. iinkorm:inyzati

HATAROZAT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselotestulete
Sandor
Gyulané
alpolgarmestert
az
alpolgarmesteri tiszteletdij megallapitasara vonatkozo
Magyaiorszag
helyi
a
kizarja
dontéshozatalbol
onkormanyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX. torvény
(Motv.) 49. § (1) bekezdése alapjan.

Yarga Jozsef képviselo: Javasolja a polgarmesteri tiszteletdij megallapitasat az eloterjesztés
szerint, tovabba az alpolgarmesteri tiszteletdijat 70.000.- Ft/ho osszegben megallapitani.
dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Ken, aki Varga képviselo iir javaslataval egyet ért
szavazzon.
A Képvise/o -/es/uJe/ 3 igen szavazattal, eJlenszavazat nélkiil és 1 tartézkodés mellett meghozta
a kovetkezé hatérozatot.

4/2017. (I.12.) Bsz. iinkorm :inyzati

HATAROZAT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselotestulete dr. Sebestyén Laszlo tarsadalmi megbizatasu
polgarmester tiszteletdijat 2017. januar 1. napjatol
kezdodoen — a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol
szolo 2011. évi CLXXXIX. torvény (Motv.) 71. § (2)-(5)
bekezdése alapj iin - havi brutto 149.600.-Ft osszegben
allapitja meg. A polgarmester ezen idoponttol havi 22.440.Ft koltségtéritésre jogosult.
Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselotestulete Sandor Gyul iiné alpolgarmester tiszteletdijat 2017.
] anuar 1. napjatol kezdodoen havi brutto 70.000.-Ft
osszegben allapitja meg. Megbizza a jegyzot, hogy az
illetmények szamfejtése és a jogosultak bankszamlajara
to rténo atutalasa érdekében jarjon el.
Hatiirido:
Felelos:

folyamatos, a targyhot koveto 5. nap
jegyzo

VEGYES UGYEK

Kiiziisségl hiizfejlesztése érdekében piilytiztit elci’készttése
dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Felkéri Miklos Balazs onkormanyzati foépitészt a
napirendi pont ismertetésére.
Miklés Bal:izs iinkorm :inyzati foépite’ sz: Uj informacioként megtudta, hogy a palyazat
jelenleg fe1 van fiiggesztve. Tisztazni sziikséges a késobbiekben, hogy véglegesen
forraskimerulés miatt, vagy ideiglenesen van felfuggesztve. Tapasztalatai szerint inkabb az
utobbirol lehet szo. Az alaprajzi terveken a korabbi Képviselo-testuleti dontés szerinti
modositasokat végrehajtottak, az eloterjesztésben ki is kuldték ezeket. Az lenne a kérése, hogy
a terveket nézzék at, ha megfelelo, az engedélyezési tervet is megcsinalnak. A kiviteli tervet
csak akkor készitenék el, ha a palyazat aktivva valik. A tervezoi szerzodésben az engedélyezési
tervdokumentacio elkészitésének hatarideje 2017. marcius 15. A szerzodésben olvashato
tovabba, hogy az onkormanyzatnak kulonbozo adatszolgaltatasi kotelezettségei is vannak, ezek
kozul a telefonszolgaltatokbol a nyilatkozat megszerzése lenne surgos. Elvi nyilatkozatot
kellene kérni toluk, hogy a berendezéseik athelyezhetoek.
Varga Jézsef képviselo: Az engedélyezési tervdokumentaciot készitsék el, ne akkor
kapkodjanak, ha a palyazatot ma be lehet nyujtani. A tervekhez egy masik idopontban szeretne
hozzaszolni.
dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Javasolja egy munkamegbeszélés szervezését a tervek
részletes megvitatasiira. Kéri, aki a tervezoi szerzodéssel és a tajékoztatassal egyet ért,
szavazzon.
A Képviselo-testiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkczo hatérozatot.’

6

5/2017. (I.12.) Bsz. iinkorm :inyzati

HATAROZAT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselotestulete a Bertha Bulcsu Kozosségi Haz fejlesztésére
benyujtando palyazat elokészitése érdekében az ADI
STUDIO Epitészeti Kft-vel (1029 Budapest, Tamara u. 6.,
képviselo: Miklos Balazs) kotendo tervezoi szerzodést
elfogadja.
Felhatalmazza a polgarmestert a szerzodés alairasara.
Hatarido:
Felelos:

2017 . februar 1.
polgarmester

Piinoriima sétiinyfejlesztéséhez pélytizat elci’hészttése
dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: A Balatoni Fejlesztési Tames altal kiirt palyazaton
kivannak indulni. A piilyazat tamogatasi intenzitasa 50 0 . A Panorama sétany feliijitasat tobb
utemre bontottak, a palyazathoz benyujtando anyag a teljes utemezést tartalmazza a
viragositast, parkositast is beleértve. Miklos Balazs elkészitette a teljes tervet és koltségvetési
kiiriist. A piilyazat benyujtasanak hatarideje 2017. januar 16.
Miklé s Bal:izs iinkorm :inyzati fti e’ pitész: A piilyazathoz osszeallitott anyagbol egyediil Nagy
Piil siremlékének felujitasat hagytak ki, hiszen az new felelt meg a palyazati kiiras feltételeinek.
A palyazat benyujtasahoz szukséges a Képviselo -testulet hatarozata az onrész vallalasarol. A
teljes fej lesztés becsult koltsége 19.201.204.-Ft, melybol az onrész 9.600.602.- Ft.

dr. Sebestye’ n L:iszlé polg:irmester: Kéri, aki az palyazat benyujtasaval és az onrész
osszegének vallaliisaval egyet ért, szavazzon.
A Képviselo-testiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.
6/2017. (I. 12.) Bsz. iinkorm:inyzati

HATAROZAT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselotestulete a Balaton Fejlesztési Tames altal a Balaton
Kiemelt Udulokorzetben talalhato telepulésfejlesztési
beruhaziisok tamogatasara kiirt P-TBT-014/12016
kodszamu palyazati felhivasan részt kivan venni, a
Panorama sétany kialakitasa palyazati céllal.
Az igényelt tamogatas osszege: 9.600.602.-Ft
A beruhazas osszkoltsége: 19.201.204.-Ft
A Képviselo -testulet a palyazat onrészét, 9 . 600 . 602 .-Ft-ot,
az onkormiinyzat 2017. évi koltségvetésének terhére
biztositja.
Megbizza a polgarmestert, hogy a palyazat benyujtasara a
szukséges intézkedést tegye meg.
Hatarido:
Felelos:

2017. januar 16.
polgarmester

K’tizleketlési ttibltikrti von iitkoza tijtinltit
dr. Sebestyén L:iszlé polg:i rmester: Felkéri Torekiné Bardon Szilvia falugondnokot a
napirend ismertetésére.
Tii rekiné Bardon Szilvia falugondnok: A ma eddig meglévo KRESZ tablak felujitasarol,
cseréjérol szol az ajanlat. Hianyzik tovabba négy darab utcanév tabla, azok potlasa is szukséges.
Azokat a tablakat, melyek felujithatok 8 . 000Ft/db aron, uj tabla készitését 9.000.- Ft/db aron,
utcanév tablak elkészitését 6.000.- Ft/db aron vallalna Zsebe Attila, tovabba a szereléshez
szukséges bilincseket 500.- Ft/db aron biztositana. Az arak az AFA-I new tailalmazzak.
Biré Imre képviselo: Tobb olyan utcanév tabla van a telepulésen mely ma alig lathato.
T iirekiné Bardon Szilvia falugondnok: Az arajanlat csak a legsurgosebb cseréket, potlasokat
tartalmazza. A vallalkozo felaj anlotta, hogy egy késobbi idopontban teljes korii felmérést végez
a telepulésen a kozlekedési és utcanév tablak vonatkozasabaii.
dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Kerr, aki egyet ért az iiraj iinlattal, szavazzon.
A Képviselo-testiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés né lkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.

7/2017. (I.12.) Bsz. iinkorm:inyzati

HATAROZAT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselotestulete a SzinVonal Brothers Design Corporation Kft.
(8200 Veszprém, Hazgyari u . 7. képviseli: Zsebe Attila)
arajanlatat a KRESZ tablakra, kellékekre és utcanév
tablakra vonatkozoan elfogadja. A megrendelés fedezetét a
2017. évi koltségvetés terhére biztositja.
Megbizza a polgiirmestert, hogy a szukséges tablacserére és
potlasra vonatkozo megrendelést irja ala.
Hatarido:
Felelos:

2017. februar 1.
polgarmester

dr. Sebestye’ n L:iszlé polgii rmester: A falugondnoksagot érinti a dolog, igy kéri Tiirekiné
Bardon Szilvia falugondnok ismertesse riividen a napirendi pontot.

Tiirekiné Bardon Szilvia falugondnok: Régota szukség lett volna egy szerszamtarolo vagy
garazs kivitelezésére, hiszen a jelenlegi miihelyben new fér el minden, s a téli idoszakban a
munkak elvégzése nehézkes. A sportpalyanal kivanjak megvalositani a szerszamtarolot, a
vasszerkezet ma el is készult. Ennek a szerszamtarolonak az elkészitésére vonatkozo arajanlata
és vallalkozéii szerzodése van a napirendben.
Miklés Bal:izs iinkorm :inyzati foe" pitész: Ugy gondolja, a tevékenység épitési engedély
koteles lenne. Ennek majd utananéz. Tovabbi kifogasa, hogy sew az arajanlat, sew a szerzodés
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new tarialmaz muszaki adatokat, nincs megadva mekkora, milyen anyagbol késziilo
felépitményrol lenne szo.
dr. Sebestyén L:iszlé polg:i rmester: Ugy gondolja, hogy a diintést ebben az esetben el kellene
napolni.

Varga Jézsef képviselo: Véleménye szerint ne napoljak el a dontést, fiiggetlenul attol, hogy
egyet ért foépitész ur kifogasaival. A munka elvégzése folyamatban van, a késobbiekben kell
ennél korultekintobben eljarniuk.
Miklos Bal:izs iinkorm:inyzati fti épitész: Ugy gondolja az elfogadhato, ha a Képviselo testulet elfogadja az iirajanlatot, azzal a kikotéssel, hogy a szerzodést a muszaki tartalommal
kiegészitve irhatjak ala.

dr. Sebestye’ n L:iszlé polg:irmester: Aki az elhangzott és Miklos Balazs onkormanyzati
foépitész iiltal kiegészitett javaslattal egyet ért, szavazzon.
A Képviselo-testiilet 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartézkodés nélkiil meghozta a
kovetkezo hatarozatot.’

8/2017. (I. 12.) Bsz. iinkorm:inyzati

HATAROZAT

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselotestulete a Balatonvas kapuja Kft. (8251 Zanka, Buzavirag
u. 3., Képviseli: Semsei Tamas) arajanlatat a kultéri
szerszamtarolo megépitésére vonatkozoan brutto 346.000.Ft vallalasi dijjal elfogadja. A megrendelés fedezetét a
2017. évi koltségvetés terhére biztositja.
Felkéri a vallalkozot a pontos muszaki adatokkal a
szerzodés kiegészitésére.
Felhatalmazza a polgarmestert a szerzodés alairasara.
Hatarido:
Felelos:

2016. februar 1.
polgarmester

dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: A napirendi pontok végére értek, de szeretné, ha még egy
témaban dontene a Képviselo-testiilet. A Vakok és Gyengénlatok Fejér Megyei Szervezete
kiildott egy levelet az onkorményzatnak, melyben tiimogatast kérnek nyomtato vasarlasahoz.
Természetesen braille nyomtatorol van szo, mely elég draga. Javasolja 20.000.- Ft biztositasat
a szervezetnek.
A Képviselo - testiilet 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.

HATAROZAT
9/2017. (I.12.) Bsz. iinkorm:inyzati
Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselotestulete a Vakok és Gyengénlatok Fe] ér Megyei
Szervezete részére 20.000.- Ft tamogatast biztosit a 2017.
évi koltségvetés terhére, specialis nyomtato berendezés
beszerzéséhez.
Megbizza a polgarmestert, hogy a tamogatast szerzodést
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irja a1a és a tamogatas kiutalasarol a szerzodésnek
megfeleloen gondoskodjon.
Hatarido:
Felelos:

2017. februar 25.
polgarmester

Tobb kérdés, hozzaszolas, észrevétel new hangzott el.
dr. Sebestye’ n L:iszlé polg:i rmester: Megkiiszonte a jelenlévoknek a részvételt, a nyilviinos
iilést 17,00 orakor beziirta.
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