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Jegyzőkönyv

Lé!Zi!![ Balatonszep ezd Kőzség Önkormátrlzata Képviselő-testíiletenek_ 20 1 '7 , február 2-én

15,45 órai kezdettel az Öttkormályzat hivatali épülete fiildszinti tanácsteímében

megtartott ítyilvános testületi ülés&ől.

Jelen vannak:
dr, Sebestyén László
sáídor G},rrláné
Bíró Imre
Varga József
Bardon Róbert

polgárme§ter
alpolgármester
kepviselő
kepviselő
képviselő

Tanácskozási ioegal mesielent:
Lukács Agnes jecyő

dr. Sebcstyén László polgármester: Tisztelettel köszönti Balaton§zepezd Község
Önkomán}zatlinak rendkíviili nyilváno§ úlésén megjelent Képvi§eló-társait, Jegyző

Asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet hatáíozatképes, ínlyd. az 5 testiileti tag

közül mind az 5 fó jelen van az ülésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghívóban

meghatározott íapirendeken kívü1 további napircndi pon&a vonatkozó javaslata.

Nem volt,
Kéri, aki a napirendet elfogadla, szavazzon:

A Képyiselőle§íüIet 5 igen szavazattal egyetéflett és az alábbí napircrrdi pontokat táígyalj.,:

NaDirend:

1. Ifjúsági §trand fejlesztése
Előterjesztő: dl. Sebestyén László polgfumester

2- kötel€ző felvételt bizúo§ító i§kolák körzethatárainak tervezete
Előteú esztő : dr. Sebestyén László polgármestet

Napirend tárgyalá§a:

1. Ifiúsági §trand fejle§ztése

dr. Scbe§tyén Lá§zló polgárm€§ter: Hétíiíi napon volt a Balatoí parti települé§ek
polgrármestereinek egy találkozó összehíl,va Siófokon. A Magyar Turisáikai Ug,nökség
sze*erte a találkozót, melyen elmondták, hogy az Ügl,nökség kapta meg f€ladatként a

kormfu}tól 2 millifud forint támogatás elosztását pályázati formában, strandfej]esxésre, Nem
szokványos pályrizati eljáíást fognak lebonyolítani, minden páyázóhoz kimennek a helyszínre

egyeztetésre, s mindenki kap majd valamennyi támogatást, Az elnyerhető tfunogatás 100%

inienzitású, Fonto§ határidő, hogy a páyázatban vállalt fejlesztéseknek 2017. év végéig el

kell készülnie. A telepüés rendelkezik egy teljes felűítási terwel a szepezdfiirdői Ifiúsági

strandra vonatkozóan, úgy gondolja, ezt a tervet lenne cél§zerú korszerúsíteni. A kapcsolatot

felvették Krizsán András tervezőv€1, aki elkiildte a korszerúsítésre az ajánlatát, A telje§



fejlesztési teru költ§ége meghaladja a várhatóan elnyelhető támogatást, hiszen nagyvonalú
becsléssel is 80-90 millió forint lenne a teljes beruházás a parkosítással, parkoló kialakítással.
Véleménye szerint a fogadóépület kialakítása ferhet bele a pályázatba.

Biró Imre képviseló: Ha jól érti, akkor minden település, amcllk pályázik, nyer valamennyi
1ámogatást, A agosan olyan 40 millió lorinnal számolhatnak elrileg.

dr. s€bestyén László polgármester: A települések nagyságát és strandok láto8atott§ágát is

lgyelembe veszik a pénzek elosztásánál, így például Csopak előnyösebb hel}zetben van.
Uzleti alapú érveléssel ke11 alátámasztani a terveket.

Lukács Ágncs jeryző: Fontos a terv koTszerúsítése, hiszen a pályázathoz jogerős engedéllyel
rendelkező terv kell,

dr. sebestyén László polgármester:Kéri a Képviselő-testület felhatalmazását a teívezői
szerződés megkötésére 1.650.000.- +AlA áron, a meglévő tervek kor§zerű§ítésének
erdekében, továbbá felkérik Krizsán András tervezőt, hogy az engedélyezés ügyébenjárjon el.
Kéri, aki egyet ért szavazzon,

Á Képyiselő-testúlet 5 igen sz.]vazattal, - ellenszayazat és tafiózkodás nélkíil , meghozta a
köy et ke ző haí ár ozatot :

11/2017. (IL 2,) Bsz. önkormányzati HATÁROZAT
Ba]atonszepezd KöZsé8 onkormlíítyzata Képviseló-
testiilete a MoDUM Epité§Ziíoda Kft, (1147, Budapest,
Ilo§vai Sel},ínes P. u, 78, Cégiegyzék szárna: 01-09-
719878, Adószám: 13123565-2-42) képüseli: Krizsán
Anrtás DLA ajarilatát a szepezdfiirdői Ifúsági strand
fejlesaési terveinek korszerűsítésére 1.650.000.- Ft +AFA
összeggel elfogada.
Felhatalmazza a polgármestert a teNezési szeíződés
aláirására.
Felkéri és meghata]rnazzaKizs,tn Arldrás teívezőt, hogy a
kofszerúsített terv engedélyezése ügyében jáíjon el.

Hatiridó: a/orrnal
Felelő§: polgfumester

2. kötelező felvételt biztosító i§kolák körzethatárainak teraezete

Lukács Ágnes jeglző: 2016. év novernberében tárgyalta a temát a Képviselö-testiilet. 2017.
január 1-i hatállyal módosult a nevelési-oktatísi intézmények múködéséről és a közrrevelési
intézmerryek névhasználatráról szóló 2Ol2O12. ú7II.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdés€
is, mely §zeiint a megyeszéLüely szerinti járási hivatal január i5-i8 tájékoztatja a telepúlési
önkormán}zatokat a kijelólt körzetek tervezetéről.
A íendelet 24, § (1a) bekezdése &telmében a települesi önkormlán}zat a véleményeről, vagy a
körzeüatárt módosító .javaslatfuól február 15. napjáig tájékoztatja a megyeszékirely szerinti
járási hivatalt.
Az előtedesáés tartalma ugyan az, mint novembeíben, váltoáatá§ nem történt, kéri a
Kepvi§elő-te§tiiletet, fogadrák el a határozati javaslatot.



dr. Sebestyén László polgármester: Kéri, aki egyet éít szayazzoÍ.

A Képl,iselőlestülel 5 ige szalazatlal, - ellen.,zarazat és taríózkodás nélh)l meghozta a
köle tkező határ ozatot :

I2l2017 . (ll. 2.) Bsz. ön korm ányzati TlÁTARoZAT

Balatonszepezd Község Onkormrin}zata Képüselő-
testiilete a nemzeti köznevelé§ről szóló 2011. évi CXC.
törvény 50. § (8) bekezdésében meghatározott kötelező
felvételt biáosító iskolák felvételi közetének
véleményezési jogkörében, valamint a nevelési-oktatási
intézrnények miiködéseről és a kőznevelési intéZmények
névhaszrrálatáról szóló 20/2012, (VII. 31.) EMMI rendelet
24. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a
következő döntést hozza:

Javasolja a település teljes közigazgatási terület&e a
03'7074 szérrűl, Bozzay Pá]' Német Nemz€ti§égi
Nyelvoktató Általános Iskola 8251 Záíi!;a, Iskola u. 6.

intézmény meghatlírozását, az előteieszteít teNezetnek
megielelően,

A vélemerrynyilvánítás solán az önkormányzat
figyelemmel volt a Balatonszepezd települé§en
lakóhellyel, emek hiányában tartózkodá§i hellyel
rendelkező halmozottan hátrányos hel}zetú, általános
iskolába járó gyermeklétsziirrra a következő szerint:

Megbízza a po\gármestert, hogy a döntésről a ve§zprém
Megyei Kormányhivatal veszpfémi Járási Hivatalát
éítesítse.

Határidő: 2017. februáT 15.

Felelős: polgárrnester

Több kérdés, hozzászólás, észrevétel nern hangzott el.



dr. sebestyén László polgárme§ter: Megköszönte a jelenlévőknek a íé§zvételt, a nllv|ános
üést 16,10 órakol bezfita.

dr. §ebestyén Lász|ó
polgámiester
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' 1egyző
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