
BALATONSZEPEZD KOZSEG ONKORMANYZATA
PVISELO-TESTULETE

J e g y z ti k ii n y v

Késziilt: Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-testuletének 2017. februér 23-an
14,00 orai kezdettel az Onkormanyzat hivatali épulete foldszinti tanacstermében
megtartott nyilvanos testuleti ulésérol.

Jelen vannak:

Ugyiratsz:inn: 602-2/2017.

dr. Sebestyén Laszlo polgarmester
Sandor Gyulané alpolgarmester
Biro Imre képviselo
Varga Jozsef képviselo
Bardon Robert képviselo

Tan:icskoz:isi iogflal meftielent:
Lukacs Agnes jegyzo
Miklos Balazs onkormanyzati foépitész
Torekiné Bardon Szilvia falugondnok
Santa Helga pénzugyi ugyintézo

dr. Sebestye’ n L :iszlé polg:irmester: Tisztelettel kiisziinti Balatonszepezd Kiizség
Onkormanyzatanak nyilviinos iilésén megj elent Képviselo -tiirsait, Jegyzii Asszonyt,
kolléganoket. Megiillapitja, hogy a Képviselo-testiilet hatiirozatképes, mivel az 5 testuleti tag
kiiziil 5 fo jelen van az iilésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghivoban
meghatarozott napirenden kiviil toviibbi napirendi pontra vonatkozo javaslata. Javasolta a
napirendi pontok kiizé a vegyes iigyekhez felvenni a templomkert kiizparkka nyilvanitasat,
tovabbii a volt SZEPI vendéglo felmérését.
Ken, aki a modositasokkal egyiitt a napirenddel egyet ért szavazzon:

A Eépviselci’-testiilet 5 igen szavaztitttil egyetértett és tiz tilébbi H
ºR²rendi R•ntokat ttirgyalja .•

Napirend:
1. Balatonszepezd Kiizség Onkorm :inyzata 2017. évi kiiltse’ gvetése

Eloterjeszto. dr. Sebestyén Laszlé polgérmester
2. Az étkeztete’ s téritési dijairé l szé lé iinkorm:inyzati rendelet mé dosit:Isa

Eloterjeszto.’ dr. Sebestyén Lészlé polgérmester
3. Az Onkorm :inyzat 2017. évi munkaterve

Eloterjeszto.’ dr. Sebestyén Lészlé polgérmester
Vegyes iigyek .•

- Reklémszerzodés médositésa irénti kérclem
- Bérleti szcrzodés médositésa fr‹in/i ure/em
- EH©T téjékoztaté
- Balatonszcpezd 5 hrsz. kozparkké nyilvén itésa
- Balatonszcpczd 480 hrsz-ii teriileten lévo vendéglo f£! llTleFese

Z:irt iilés elrendelésével: a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. évi
CLXXXIX torvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapjan:



1. Megb iz:isi szerzti dés j év :ihagy :Isa
Eloterjeszto.’ dr. Sebestyén Lészlo polgérmester

2. Karbantart:isi és ziildteriilet kezelési aj :inlatok elbir:il:isa, szerztidés médositiisa
Eloterjeszto.’ dr. Sebestyén Lészlé polgérmester

Z:irt iilésen: a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. évi CLXXXIX torvény 46.
§ (2) bekezdés a) pontja alapjan:

3. SEOci:ilis I:imogat:is ir:i nti kérelmek elbir:il:Isa
El‹iterjesztci.’ dr. Sebestyén Laszlé polgérmester

Napirend t:irgyal:isa:

1. Balatonszepezd Kiizség Onkorm:inyzata 2017. évi kiiltse’ gvetése

Luk:ics Agnes jegyzti : Az onkormanyzatok koltségvetési rendeleteinek j éivahagyasat
megelozoen a jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen kerul eloterjesztésre a kovetkezo 3 évre
elore varhato kotel ezettségvallalasok és bevételek felmérése. Az eloterjesztés szerint kéri a
mellékletekre tekintettel a hatarozati javaslat elfogadasat.

dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Ken, aki egyet ért szavazzon.

A Képviselo-testiilet 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatarozatot.

14/2017. (II.23.) Bsz. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kiizség Onkorm iinyzata Képviselo-testiilete az
Aht. 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapj iin az iinkormiinyzat
saj iit bevételeinek, valamint a Stabilitiisi tv. 3. § (1) bekezdése
szerinti adoss:igot keletkezteto iigyleteibol eredo fizetési
kotelezettségeiiiek a ki› ltségvetési évet koveto himom évre
viirhaté iisszegét az al iibbiakban foglaltak szerint iil1api

ºJ
a meg:

Saj :it bevételek iisszege:
2017 71.700 e Ft
2018 71.700 e Ft
2019 71.700 e Ft
2020 71.700 e Ft

Ad éss:igot keletkeztetti iigyletekbtil ered ii fizetési
kiitelezettségek:

2017 0 e Ft
2018 0 e Ft
2019 0 e Ft
2020 0 e Ft

A megiillapitott iisszegek alapj iin az Onkormiinyzat megfelel a
Stabilitasi tiirvény 10. § (3) bekezdésében foglalt
k‹ivete1inénynek, amely szerint:
, , az onkorményzat 3. § (1) bekezdése szerinti adésségot
keletkeztet ’iigyletbol szérmazé targyévi osszes fizetési
kotelezettsége az adosségot keletkezteto iigylet futamidejének
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végéig egyik évben sew haladja meg as ’onkormanyzat adott évi
sajat bevételeinek 50 ’Xo-at”.

dr. Sebestyén L :iszlo polg:irmester: Roviden ismertetné a koltségvetés adatait. A helyi
onkormiinyzatok kotelezo, torvényben meghatarozott feladatai ellatasaval kapcsolatos
miikodési kiadasainak fedezetét az Orszaggyiilés a feladatfinanszirozas rendszerén keresztiil,
feladatalapu tamogatassal biztositja, mely a jogszabalyokban meghatarozott kozszolgaltatasi
szinthez igazodik. A feladatalapu tamogatas kizarolag a kotelezo feladatellatasra fordithato,
ellenkezo esetben vissza kell fizetni. A feladatalapu tamogatas osszegét a Magyarorszag
kozponti koltségvetésrol szolo 2016. évi XC. torvény hatarozza meg.
A 2017 -tol folyositott allami tamogatas — a korabbi évhez hasonloan - minden esetben
felhasznalasi kotelezettséggel/kotottséggel jar. A feladatalapu tamogatas kizarolag a kotelezo
feladatelliitasra fordithato, ellenkezo esetben vissza kell fizetni. Az elozo évihez képest
4.517.850 Ft-tal csokkent az udulohelyi feladatok tamogatasa és 1.568.205 Ft-tal csokkent a
telepiilési onkormanyzatok szocialis feladatainak alap tamogatiisa.
Balatonszepezd Onkormanyzata onalloan gazdalkodo koltségvetési szerv.
A Varos- és kozséggazdalkodas szakfeladaton 4 fo foallasu, teljes munkaidos munkavallalo
kerul foglalkoztatasra. Az ©nkormanyzatok altalanos igazgatasi tevékenysége szakfeladaton
lfo foallasu teljes munkaidos munkavallalo kerul foglalkoztatasra.
l fo kozalkalmazotti jogviszonyban allo falugondnok gondoskodik az idosekrol és szocialisan
raszorulokrol, a szocialis étkeztetésben részesulok részére az ebéd kiszallitasarol a
Falugondnok szakfeladaton.
Szabadidos park, fiirdo- és strandszolgaltatas szakfeladaton iitlagosan 1 fo, Kozfoglalkoztatas
szakfeladaton atlagosan 1 fo kerul alkalmazasra.
Mindezeken kiviil a helyi onkormanyzat gondoskodik a sajat, vagy bérelt ingatlanok
hasznositasarol, fenntartasarol, a telepulési hulladékkezelésrol, a helyi utak fenntartiisarol, a
koztemeto fenntartasarol, a kozvilagitas biztositasarol, a kulturalis és kozmuvelodési
feladatokrol.
Tobb kotelezo feladatot a Balatonfuredi Tobbcélu Tarsulas keretein belul lattatunk el. Ide
tartozik a belso ellenorzés, a csaladsegités, gyermekjoléti szolgalat, jelzorendszeres hazi
segitségnyujtas, hétkoznapi és hétvégi kozponti orvosi ugyelet.
Intézményfenntarto onkormanyzati tarsulasban biztositott — az alacsony gyermeklétszamra
tekintettel — a bolcsodei, ovodai ellatasa. Ugyancsak onkormanyzatok tarsulasa tartja fenn a
hiiziorvosi és fogaszati, valamint a védonoi feladatok ellatasat.
A koltségvetési rendelet-tervezetbe beépitésre kerultek a képviselo-testiilet 2017. ] anuar 12-en
megfogalmazott javaslatai (A tavalyi évben betervezett, de el new készult beruhazasok
ismételt tervezése és a Panorama sétany koltségei), polgarmester ur javaslatai (Vizesblokk
kialakitas a Galériaban) és pontositasra kerult az allami tamogatas, az IIT és a Kozos Hivatal
részére atadott pénzeszkozok. A pénzmaradvany kalkulalt osszege a tavalyi év tényadatain
alapul, azonban a beszamoloban jelenik meg végleges formajaban a kiegyenlito és atfuto
tételek rendezését kovetoen.(A konyvelési adatok 2016. évre még new leziirtak) 2017. évre
399.260.871 Ft pénzmaradvanyt tudunk athozni az elozo évrol, ez az osszeg tartalmazza a
csatoma IV/1 utem elkulonitett szamla zaro egyenlegét, ami 290.186.576.- Ft
Ismerteti az onkormanyzat kiemelt koltségvetési kiadasi és bevételi eloiranyzatait, melyet az
eloterjesztés tartalmaz.
Ken, aki a rendelet-tervezettel egyet éit, szavazzon.

A Képviselo-testiilct 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — megalkotja a
kovetkez rendeletet.’

1/2017. (III. 14.) iinkorm:inyzati R EN D E L E T



Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzata 2017.
évi koltségvetésérol eloterjesztett rendelet-tervezetet
elfogadja és 1/2017. (III. 14.) sziimon onkormanyzati
rendeletei kozé iktatja.

2. Az étkeztetés téritési dijairol szolé iinkorm:inyzati rendelet m édosit:isa

Luk:ics Agnes jegyzo: Az eloterjesztéshez new szeretne hozzatenni, a nyersanyag norma 100
forinttal torténo emelése mara indokoltta valt. Egy ujfajta dij megallapitasi tablazat is bekeriilt
a rendelet mogé, és 2017. marcius I-jet kovetoen azt alkalmaznak.

dr. Sebestyén L:isz1o polg:irmester: Ken, aki a rendeletmodositassal egyet ért, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — megalkotja a
kc›vetkezo rendeletei.

2/2017. (II. 27.) iinkorm:inyzati R EN D E L E T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete az étkezési téritési dijak megallapitasarol szolo
rendelet-tervezetet elfogadja és 2/2017. (II.27.) szamon
onkormanyzati rendeletei kozé iktatja.

3. Az Onkorm:inyzat 2017. évi munkaterve

dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: A kotelezo feladatokon tul belevették a munkatervbe a
javaslatokat is. Valtozas, hogy a kozmeghallgatas new osszel, hanem nyaron lesz tartva,
melyet az is indokol, hogy a csatomazas kivitelezojének tajékoztatasa szerint 2017. év
juniusanak végéig befejezik a csatornak lefektetését. Ken, aki egyet ért szavazzon.

A Képviselo-testiilet 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.

15/2017. (II.23.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

VEGYES UGYEK

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a 2017. évi Munkatervet — az e hatarozat
mellékletében szereplo tartalommal — elfogadja.

Reklarnszerzci"dés médostttisa irtinti kérelem

dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: A Viriusz villa alatti teruleten lévo nagy reklamtabla
szerzodésének hosszabbitasarol van szo.

Miklés Bal:izs iinkorm:inyzati foépite‘ sz: Javasolja, hogy ne hosszabbitsak meg a szerzodést,
hiszen az onkormanyzat megfogalmazott célja ezeknek a reklamtablaknak a csokkentése.
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Luk:ics Agnes jegyzo: Jogszabalyi valtozas indokolta a keretein mult év végén torténo gyors
beadasat a cég részérol, hiszen allami kézbe keriilnek ezek a reklamfeluletek és az ezzel
kapcsolatos gazdalkodiis sew onkormanyzati feladat lesz a tovabbiakban. New javasolja a
szerzodés meghosszabbitasat.

dr. Sebestyén L:iszlo polg:irmester: Aki egyet ért azzal, hogy ne hosszabbitsak meg a
szerzode’ st, s kezdeményezzék annak felmondasat, kéri, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatarozatot.’

16/2017. (II.23.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a JCDecaux Hungary Zrt. (1027 Budapest, Ganz
utca 16., lV. em.) bérleti szerzodés hosszabbitasi kérelmét
elutasitja, kezdeményezi a szerzodés felmondiisat.
Felhatalmazza a polgarmestert a sziikséges intézkedések
megtételére.

Hatarido: 2017. marcius 20.
Felelos: polgarmester

Bérleti szerzci"dés madostttisti irtinti kérelem

dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: A Magyar Telekom Nyrt. szeretne meghosszabbitani a
bérleti szerzodését a Bertha Bulcsu K‹izosségi Hazban elhelyezett tavkiizlési berendezések
elhelyezésére vonatkozoan. A Képviselo -testiilet di›ntése alapjan a Ki›zii sségi Hiiz feliijitasara
piily:izna az iinkormanyzat, mely atépitéssel is jarna. A tavkiizlési berendezéseket ebben az
esetben tit kellene helyezni a jelenlegi helyiikrol. Ennek az iithelyezésnek az érdekében levelet
kiildtek a tiivkiizlési szolgaltatoknak, koztiik a Magyar Telekom Nyrt-nek, de valaszt me’ g
new kaptak. Miklos Baliizs foépitész egyeztetett korabban a tervezésnél a telefonos cég
a1v:il1alkozojava1, hogy miiszaki szempontbol az :ithelyezésnek akad :ilya nincsen, sot azok a
berendezések mar korszeriibbre, és ami lényeges, kisebbekre cserélhetok.

Miklés Bal:izs iinkorm:inyzati foépitész: 2017. junius 21 -en jar le az élo szerzodés, igy ha
new hosszabbitjak meg ezen az iilésen a szerzodést, new jar szolgaltatas kieséssel. Javasolja,
varjak meg az egyeztetések végével a dontést, hiszen ha new mennek bele egy athelyezésbe
és muszaki korszeriisitésbe, az a felujitas szempontjabol hatranyos.

Luk:ics Agnes jegyzo: Javasolja, a hosszabbitasrol a dontést napoljak el, és hatalmazzak fel
Miklos Balazs onkormanyzati foépitészt a muszaki korszerusitési megallapodas érdekében
jarjon el.

A Képviselo -testiilet 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kiivetkezo hatarozatot.

17/2017. (II.23.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T



EH€tT ttijékozttita

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerzodése
kapcsan a dontést elnapolja.
Felhatalmazza Miklos Balazs onkorményzati foépitészt a
bazisallomas athelyezésérol és muszaki korszerusitésérol a‘
targyalasokat folytassa le.

Hatarido: 2017. marcius 31.
Felelos: Miklos Balazs onkormiinyzati foépitész

Luk:ics Agnes jegyzti : A részletes, tiibb oldalas tii] ékoztatot kikiildte az eloterjesztésekkel.
Az Eszak-Balatoni Térség Regioniilis Telepiilési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsulas tajékoztatta valamennyi tag‹inkormiinyzatat arrol, hogy milyen viiltoziisok léptek
életbe a hulladékgazdalkodiis teriiletén. Felhivtak a tiijékoztatoban a figyelmet a dijak
alakuliisima, ismét emlitésre keriilt a kiizponti egység, amelytol mar sokan megkaptiik a dijat.
A dijtartoz:isok esetében a NAV jogosult elj iimi és beszedni azokat. Az a térsasag, amelyik itt
helyben ellatja a feladatot, az gyakorlatilag toviibbra is a Balatonfiiredi Hulladékgazdiilkodasi
NPKft.. A kiralyszentistviini deponianak az iizemeltetoj e és bérloje sa] nos még new till olyan
gazdasiigi helyzetben, hogy a Tarsulas sziimiira a bérleti dij elmaradast rendezte volna.
Ken a tiijékoztato elfogadiisat.

dr. Sebestyén L:iszlo polg:irmester: Kéri, aki a tajékoztatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.

18/2017. (II.23.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete az Eszak-Balatoni Térség Regionalis Telepulési
Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati Tiirsulas 2016.
évi beszamolojat elfogadja.

Miklés Bal:izs iinkorm:inyzati ftiépitész: A Panorama sétany megval éisitasara benyujtott
palyazat hiiinypotlasaként kérték, hogy az érintett teruleteket az onkormanyzat nyilvanitsa
kozparkka. A templomkertet is érinti a projekt, mely egyhazi tulajdonban van. A palyazati
hianypotlashoz elég volt igazolni, hogy a Foldhivatalhoz beadtak a modositasi kérvényt.
Csizmazia Sandor plébanos tajékoztatta, hogy a foldhivatal kéri hianypotlasként az
onkormanyzat hatarozatat arrol, hogy egyet ért a kozparkka nyilvanitassal.

dr. Sebestyén L:iszlo polg:irmester: Ken, aki az atminositéssel egyet ért, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatarozatot.

19/2017. (II.23.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T
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Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete a Balatonszepezd Romai Katolikus Plébania
(8252 Balatonszepezd, Arpad u . 10.) képviselo] ének
egyetértésével a Balatonszepezd 5 hrsz. alatti Rk templom
kertjét kozparkka nyilvanitja. Ennek megfeleloen a
telekkonyvi bejegyzés ,,kivett templom” miivelési agbol,”
kozpark, templom” muvelési agba torténo modositasaval
egyet ért.

Balatonszepez‹t 480 hrsz-ii teruleten lévci’vendéglci’felmérése

Miklés Bal:izs iinkorm:inyzati foépitész: A felkérésnek megfeleloen elvégezte a vendéglo
felmérését. A felmérés soran tobb hianyossagra is fény derult. Az épulet falai nagyon
vékonyak, a fa fodém nagyon gyenge és rossz allapotu. Az épulet bmtto 77 m2, az
elrendezése rossz (tobb mosdo és egy nagy pult van alul) véleménye szerint nagyon kicsi
ahhoz, hogy e’ ttermet lehessen mukodtetni benne. Az épulet elhelyezkedése nincs
osszhangban egyetlen térképi megj eloléssel sew. Javasolja egy iitfogo felmérés elvégzését a
teruleten, hogy tisztan lassak a jogi allapotot.

Luk:ics Agnes jegyzti : A koriibbi diintésnek megfeleloen in:ir felvette a kapcsolatot az
épitészekkel annak érdekében, hogy egy koncepciot, javaslatot kiildjenek az épulet
étteremként tiirténo hasznositasara. Eddig még new érkezett anyag toliik. Ken, hogy
sziilessen diintés arrol, wit irjon a felkért tervezoknek.

Miklés Bal:izs ii nkorm:inyzati foépitész: A felmérésre vartak ugy tudja, de egy olyan
helyszinrajzot sew tud biztositani, amin pontosan rajta lennének az adatok. Eloszor a jelenlegi
allapotot kellene legalizalni. A beépitettség new bovitheto tovabb. Belso atalakitassal lehet
valamennyi helyet nyerni, de példaul nincsenek raktar-helyiségek sew, igy kérdés wit ir elo az
ANTSZ. Véleménye szerint a koncepciotervek bekérését fel kellene fiiggeszteni, amig nincs
tisztazva a terulet helyzete.

dr. Sebestyén L:isz1é po lg:i rmester: Javasolja, eloszor csinaltassak meg a teriilet felmérését
és tisztazzak a jogi helyzetet. Aki egyet ért, kéri, szavazzon.

A Képviselo-testiilet 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatarozatot.

20/2017. (II.23.) Bsz. iinkorm:inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormiinyzata Ke" pviselo-
testulete a Balatonszepezd 480 hrsz-u teruleten talalhato
vendéglo épulet felujitasi lehetoségének tisztazasa
érdekében pontos geodéziai felmérést végeztet, és a jogi
helyzet tisztazasat tartja szukségesnek.

Tobb kérdés, hozzaszéilas, észrevétel new hangzott el.



dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Javasolta, hozzanak dontést a zart tiles elrendelésérol a
meghivoban szereplo napirend vonatkozasaban.

A Képviselo-testiilet 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartézkodés nélkiil — meghozta a
kovetkezo hatérozatot.

21/2017. (II.23.) Bsz. iinkorm :inyzati H A T A R O Z A T

Balatonszepezd Kozség Onkormanyzata Képviselo-
testulete zart ulést rendel el a kovetkezo napirendek
targyalasara:

1. Megbiz:isi szerziide’ s j év :ihagy:isa
Eloterjeszté.’ dr. Sebestyén Lészlé polgérmester
2. Karbantart :isi és ziildterii let kezelési aj :inlatok
elbir:i l:isa, szerzti de’ s m é dosit:isa
Elotcrjeszto.’ dr. Sebestyén Lészlé polgérmester

A dontés meghozatala konkrét vagyontargyakat érint.
A dontéshozatali folyamat nyilvanossaga, a dontés
indokainak nyilviinossagra keriilése és hasznositiisi
szandék nyilvanossaga az onkorm:inyzat gazdasagi, iizleti
érdekeit, alaposan vélelmezhetoen kozvetleniil és
hatranyosan érintheti.
A fenti feltételek egyuttes fenniilliiséra tekintettel a
Képviselo-testulet a zart ulés elrendelésérol hatarozott.
A hatarozat a Magyarorszag helyi onkormanyzatairol
szolo 2011. évi CLXXXIX torvény 46. § (2) bekezdés c)
pontjan alapul.

dr. Sebestyén L:iszlé polg:irmester: Megkoszonte a jelenlévoknek a részvételt, a nyilvanos
ulést 14.50 orakor bezarta.

Kmft.

Luk:ics Agne
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