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Jegyzőkönyv

Készült: BalatonszepezdKözség ÖnkormányzataKépviselő-testiiletének 2016. március 11-én
9,00 órai kezdettel az Önkormányzat hivatali épülete foldszinti tanácstermében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Jelen vannak:
Dr. SebestyénLászlő polgármester
Sandor Gyuláné alpolgármester
Bardon Róbert képviselő
Bíró Imre képviselő
Yarga József képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:
Lukács Ágnes jegyző
TörekinéBardonSzilvia falugondnok

dr. Sebestyén Lászlő polgármester: Tisztelettel köszönti Balatonszepezd Község
onkormányzatánakrendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelent Kepviselő-társait,
Jegyzo Asszonyt, a meghívott kolléganőt'
Megállapítja, hogy a Képviselő-testiilet határozatképes' mivel az 5 testületi tag közül 5 fo jelen
yan aZ ülésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghívóban megltatározott napirendeken
kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata.
Mivel nem volt, kérte, hogy az ülés végén tárgyal1ák a közbeszerzési terv jóváhagyását is.
Kérte, hogy aki a testtileti-ülés napirendjeit a kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfeltartással
szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyetértett és az alóbbi napírendi pontokat túrgyalja:

Napirend:

1. A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
. Előterjesztő: Lukács Ágnes jeg,,ző

2. Együttműködési megállapodás kezdeményezése a Veszprém Megyei
Ö nkorm án y zattal T oP p ályá zatok elő készítés ére és p roj ektmen edzs elés ére
El ő t erj e s zt ő : dr. Seb e s tyé n Lás zl ó pol górme s t er

3. Ktiznevelési intézmény körzetha tárának meghatározása
Előterj esztő : Lukócs Ágnes j eg,,ző

4. Könywtár felújításához kapcsolódó pótmunka
El ő terj e s zt ő : dr. S e b e s tyén Lás zl ó p ol gárme s ter

5. Közösségi ház udvarának előkészítő munkái
El ő t erj e s zt ő : dr. S eb e s tyé n Lás zl ó pol gár me s t er



Vegyes ügyek:
- Néprajzí Gyűjteményekházának csapadékvíz elvezetése
- Tqékoztatás a karbantartó csoport átszervezésérő|
- Közbeszetzési terv jóváhagyása

Napirend tárgyalása:

1. A Balatonfüredi Többcétú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

dr. SebestyénLász|ő polgármester: Felkérte Jegyző Asszonf, ismertesse a napirendi pontot.

Lukács Ágnes jegyző:2OI5. év november hónapban volt a Balatonfiiredi Többcélú Társulás
ülése, melyen a Társulás társulási megállapodásának módosítása megtörtént, abból a célból,
hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok el|átását át kellett szewezni a hatályos
jogszabá|y rendelkezések miatt. A Magyar Államkincstár hiánypótlást bocsátott ki a Többcélú
Társulás munkaszervezete felé, miszerint a kormányzati funkció számokat is meg kell
váItoztati a megállapodás 12. pontjában. Elmaradt a változtatás képviselő-testtileti
jóváhagyása, ezt kellene pótolni. Elfogadásra javasolta.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Kérte, aki egyet ert a víútoztatásokkal, kézfelemeléssel
szavazzon.

A Képviselő4estület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodds nélkt;l - meghozta a
következő határ ozatot :
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B alatonszep ezd Kozség onkormányzata Kepviselő-testíilete
a Társulási Tanács 2016. február 15-i ülésén jóváhagyott -

Balatonfiiredi Többcélú Társulás,,Tarsulási Megállapodás
módosítása'' okiratot, valamint az eZ alapjan elkészített
egységes szerkezetíi,,Tiírsulási Megállapodást" elfogadja.
Balatonszep ezd Kozség Önkormán yzata Képviselő-testíilete
a Balatonfiiredi Többcélú Társulás,,Társulási Megállapodás
módosítása'' okirat, valamint aZ eZ alapjan elkészített
egységes szerkezetú,,Társulási Megállapodás" aláírására
fe|hatalmazza a p ol gérmestert.

Határidő: 2OL6.március 31.
Felelős: polgármester

2. Együttműködési megállapodás kezdeményezése a Veszprém MegyeÍ Onkormányzattal
ToP pályázatok előkészítésére és projektmenedzselésére

dr. Sebestyén Lász|ó polgármester: 20Iő. március 3-án vettek részt Aljegyző Asszonnyal
Veszprémben a Megyei Önkormányzatná| egy megbeszélésen. A Megyei Önkormányzat
felajánlotta közreműködő segítségét a ToP pályazatoknál olyan módon, hogy megírjÍk a
beadni kívánt páIyétzatot és a projektmenedzselést is vállalják azon településeknek akik, igényt
tartanak rá. A megbeszélésen a Megyei legyző, a Megyei Főepítész és pályázati referens



kollégák vettek részt aMegyei Önkormányzatrészéről. Azt apá|yázati szándékcsomagot vitték
magukkal, amit mindenki ismer. Kérdezte az esélyeket, hiszen feltételezhetően településméret
arányosan lesznek a forrás elosztások. A megyei önkormányzat képviselői válaszukban
elmondták, hogy olyan pályázat indoklás fog előnyt éIvezni valószínűleg, ami turisztikai
szempontból jelentős, vonző hatással bír. A horgászturizmus' illetve strandfejlesztés lett
belevéve a ToP pályazati lehetőségekhez a településre nézve. A Megyei Önkormányzat a
projekt bekerülés L %-átk&í díjazásul fiiggetlenül attól, hogy a páIyázat elbírálása pozitív lesz-
e. A piaci szereplők általában3 oÁ-érÍ szokták ezeket a feladatokat ellátni.
A Bertha Bulcsu Közösségi Haz fe|űjítása nem a ToP pályázatokkeretén belül valósulhat meg'
hanem egy vidékfejlesztési pályazatba tartozlk. Kérdése volt még, hogy amennyiben a két
témát együtt soknak gondolják majd az elbírálók, van-e lehetőség arra, hogy csak a projekt
egylk részét támogassák? Azt a választ kapta, hogy elképzelhető ilyen döntés. Az a kérdés a
képviselő-testtilet felé' hogy az egyúttműködési megállapodást aláírhatja-e, természetesen ezze|
elismeri a képviselő-testület az I oÁ kifizetését is' Jelennek meg még további ToP pályazatok
aZ idei évben. 2020-ban bezáru|nak aZ EU páIyázati lehetőségek, de addigra az
elszrímolásoknak is meg kell történnie, igy valójában 2017-benbezáni apályázati lehetőség.

Sándor Gyuláné képviselő: Egyet ért, tlgy gondolja, próbálják meg.

Bíró Imre képviselő: Meg van-e a megfelelő apparátusa a Megyei Önkormányzatnak ene,
mennyire lesznek vélelmezhetően hatékonyak?

Lukács Ágnes jegyző: Teljesen uj szewezet, sajr'os senki nem tudja előre megmondani a
hatékonyságukat.

Varga József képviselő: Csak ők készíthetik eI apáIyázatot vagy más is?

Lukács Ágnes jegyző: Természetesen más pályázatirő cég is elkészítheti. Az aktilönbség, ha
kiilső cég csinálja, akkor nem lehet elszámolni apályazati összegben ha nyernek,migaMegyei
onkormányzat esetében az l oÁ-otigen.

Bíró Imre képviselő: Ha jól érti, ha úgy döntenek, hogy pá|yáznakmindkettőre' akkor kb. 1,5
millió forinttal kell számolni a költségvetésben.

Varga József képviselő: HapáIyázatirő cégetbiznak meg, csak akkor kell fizetni' ha nyernek.
Nem biztos benne, ha minden települós a Megyei Önkormányzathoz fordul, az mind'en
pályáuatra ugyanúgy tud koncentrálni.

dr. Sebestyén László polgármester: Kérdezte a megbeszélésen' hogy milyen magas az
érdeklődés, illetve mik lehetnek a prioritások a páIyazatok elbírálásánál. Yáiraszkéft azt kapta,
hogy ha csomagban pá|yáznak, több fejlesztés egyben, vagy akonzorcíális páIyazat.
Korábban puhatolózott, de a többi település nem gondolkodik ilyen közös pályázatban. Azt
gondolja, adott a lehetőség, hogy a Nivegy-völgyi, nem Balaton-parti településekkel
összefogjanak. Úey gondolta, hogy a nem Balaton-parti települések lakosai ingyen
látogathatnák Balatonszepezd strandjait' ha aláírásukkal segítik a pá|yázatot. 1-2 település
polgármestere hajlandóságot mutatott erre vonatk ozőan.

Varga József képviselő: Elfogadják, hogy nem határosak egymással a települések? Nem
befolyásolj a ez a lehetőséget?



dr. Sebestyén Lászlő polgármester: Ebben az esetben nem befolyásolja, hiszen egy ésszerií
összefogásról van szó.

Bíró Imre képviselő: Abban van kockázat, hogy előre ki kell fizetni a jutalékot. Mit vállal a
j utalék fej éb en a Megyei Önkormán 7rzat? Csak a p á|y ázatir ást?

Lukács Ágnes jegyző: Az egészfolyamatot, egészen az elszámolástg.

Varga József képviselő: Mennyi idejük van eldönteni? Most kell dönteni vagy utánanézhetnek
kicsit?

dr. Sebestyén LászIő polgármester: Nincs akkora forrás, hogy biztosan jusson belőle e1Te a
pá|yázatra. Lehet, hogy túl nagyot kérnek. Jó lenne minél hamarabb eldönteni.

Bíró Imre képviselő: Ki állapítja meg, hogy mi lesz a jutalék alapja?

Lukács Ágnes jegyző: Jogszabály határozza meg. Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot
napolják el' hiszen nem úgy tűnik, hogy döntés születne. Yarják meg a megállapodás
tewezetet.

dr. SebestyénLászlő polgármester: Egyet ért a javaslattal.

Lukács Ágnes jegyző: Volt ő is a szóban forgó megbeszélósek egyikén, úgy látta, hogy
számon tarÍJák, a megyéből hányan készülnek és milyen pá|yázatol&al. Nekik is informácios
tartalommal bír egy ilyen megbeszélés.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Kérte a beszélgetés elején, hogy akkor menjenek bele
részletekbe, ha látnak rá esélyt, hogy érdemes pályázni. Azt mondták' hogy természetesen nem
fog mindenki nyerni apályázaton, de az esély megvan rá és érdemes rőlabeszéIni. A strand és
horgászturizmus fejlesztést vették bele a ToP pályázatokba, mert nyilván a nagyságrend is
számít. A strand fejlesztés tervei Krizsán András általmar el vannak készítve, ez is egy előny.

Varga József képviselő: Pont ezt szerette volna mondani, hogy több információ legyen a
Megyei onkormányzat oldaláról, viszont fontos megnézni, milyen felkészült ma1a
Balatonszepezd Önkormányzata ezel<ltez a pályázatok'hoz. Konkrétabban kellene felkészülni
egy-két pályánatra. A korábbi csatomázásnál is talán az egészet meg lehetett volna csinálni, ha
felkészültebbek akkor.

Bíró Imre képviselő: A két projekt, a strand és a kulturh én véleménye szerinte jó.

Varga József képviselő: A Kulturház esetében nincs konkrét elképzelés, hogy mit szeretnének
csinálni. Ha le kellene az adottpillanatban adniuk egy anyagot erről, akkor nem tudnának.

dr. Sebestyén LászIő polgármester: Nem felkésztiltebbek a többi pályázók, mint ők. Össze
kellett hasonlítani, mik a lehetőségek és miket szeretnének megvalósítani. Például a Kulturház
esetében tudják, hogy ó0 ffi a befogadóképessége, ezze\ szemben 200-at szeretnének. A
pályázat úgy fogalmaz,ltogy településképet meghatározó épületekben többfunkciós közösségi
terek kialakítása. Ennek pont megfelel az elképzelésük.



Varga József képviselő: EgyeterÍ, azonbarl nem derül ki belőle, hogy pontosan mennyibe kerül
az' amit csinálni szeretnének . Így jártak a csatornával is. Ha előrelátók lettek volna, lehet az
egész település csatornázása beleferhetett volna apályazatba. Beleeshetnek ugyanebbe a hibába
most is.

dr. SebestyénLász|ő polgármester: A pá|yázati kiírás megmondja, mettől-meddig terjedhet a
pályázandő összeg. o a legkevesebbet céloztameg.

Varga József képviselő: Csinált már pá|yázatos munkákat. Nern ő irta, ő volt a kivitelező.
Sokkal többe került, mint kellett volna és több időt elvett az elszátmolás, mint maga a
kivitelezés.

dr. SebestyénLász|ő polgármester: Ebben az esetben apályáuatiró számolna el.

Varga József képviselő: Polgármester ív azt mondja' hogy van egy elképzelés' nem érdekes
mennyibe kerÍil ponto san, péúy ázzák meg.

dr. Sebestyén László polgármester: Így kell páIyázni, a lehetőségekhez kell alkalmazkodni.
Jó lenne, ha pontosan meglenne a terv. Előfordulhatna, hogy megvannak a tervek' de a
pály Ízatol<kal nem passzol.

Sándor Gyuláné képviselő: Kérte, hogy haladjanak a témával.

Lukács Ágnes jegyző: Ami itt van Önök előá, egy elvi döntés volna, elnapolásra tett
javaslatot, mert a konkrét együttműködési megállapodást még nem |átják, talán abban
konkrétabban meg van határozva az együttműködés feltétele. A csatomáuás is szóba került,
aminek kapcsán hozzáteszi: nem lehetett volna kicsit többre pályázni, mert az, ami kimaradt a
pá|yázatből nem közterületre tervezett csatornáról szőlt, vagyis nem is lehetett volna
megvalósítani.

dr. Sebestyén László polgármester: Természetesen meghajlik a kepviselő-testtilet döntése
előtt, ha úgy döntenek, nem irják alá a megállapodást. Egyet ért a döntés elnapolásával. Kérte,
aki szintén egyet ért az elnapolással, kézfeItartássa| jelezze.

A Képviselőtestület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
kÓv e tke z ő hat ár o z at ot :

37 12016. (III. 1 1.) Bsz. tinkormányzati HATAROZAT

B alatonszep ezd Kózség Önkormán yzata Képviselő-testíilete
megJárgyalta az Együttműködési megállapodás
kezdeményezése a Veszprém Megyei Önkormányzattal
ToP pályazatok előkészítésére és projektmenedzselésére
elnevezésű napirendi pontot, és a döntést elnapolja.

3. Köznevelési intézmény körzethatárának meghatározása

dr. SebestyénLászlő polgármester: Felkérte Jegyző Asszonyt, ismertesse a napirendi pontot.



Lukács Ágnes jegyző: 2016 márcrus 17-ig rogziteni kell a köznevelési intézmények felvételi
körzethatárait egy un. KIR nytlvántartó rendszerben. Jelenleg az Önkormányzati fenntartásban
lévő egyetlen köznevelési intézmény a Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde.
Működési területe van meghatérozva az alapitő okiratban nem felvételi körzet. Javasolja
Veszpróm megye területét megfiatározni felvételi körzethatárnak.

dr. Sebestyén Lászlő polgármester: Kérte, aki egyet ért a terület meghatározással
kéz fel em el és s eI szav azzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül * meghozta a
krjv e tke z ő hat ór o z at o t :
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Balatonszep ezd Kozség onkormányzata Képviselő-testiilete
- fenntartó - a Kétnyelvii Német Nemzetiségi Óvoda-
Bölcsőde (825l Zánka,Iskola u. 4.) köznevelési inÍézmény
felvételi körzetét 2016. március 15. napjától kezdődően
Veszprém megye területónek megjelölésével határozza
meg.
Megbizza a polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről
szőlő 2011. évi. CXC. törvény 49. $ (3) bekezdése alapján
aZ intézmény felvételi körzetének közzétételeről
gondoskodjon.
Felhívja a jegyzőt, hogy a temzeti köznevelésről szóló
törvény végrehajtásárő1 szőIő z29/20I2. (VIII. 28') Korm.
rendelet 22. $ (1) bekezdése a|apján gondoskodjon az
intézmény felvételi körzetének rögzitésérőI a KIR
rendszerben.

Határidő:

Felelős:

20t6. március 17.

2016. április 1.

polgármester, jegyző

4. Könyvtár felújításához kapcsolódó pótmunka

Lukács Ágnes jegyző: Elmondta, hogy ez gipszkartonozási munka, melyről minden képviselő
rendelkezik információval. Kéri egy belegyező döntés megl'rczatalát, hogy a képviselő-testtilet
ezzel a gipszkartonozási munkáva| egyet ért és akkor majd a szátmla is kifizethetővé válik.

dr. Sebestyén László polgármester: Kérte, aki egyet ért,kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkül _ meghozta a
kov e tke z ő hat ór o z at ot :
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Balatonszepezd Község onkormányzata Képviselő-testülete
egye ért a Gulács Bau Kft. (képviseli: Sándor Jenő) által
benyújtott gipszkartonozási pótmunkával a Könyvtár épül et
(Parókia II.) vonatko záséhan.
A gipszkartonozási pótmunka bekerülési költsége 371 .835.-
Ft összegű, mely a munka elvégzését követően kifizethető a
kivitelező részére.
Megbízza a polgármestert, hogy a pótmunka kifizetéséről a
v áIIaIko ző számláj a alapj án gondo sko dj on.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Ktizösségiház udvarának előkészítő munkái

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Itt a Kemence helyének előkészítéséről van szó. Több
területrendezési munka tartoz1k bele. A szintkülönbségek ki lesznek egyenlítve, fakivágás,
betontörés szükséges. Az ajánlat részletesen tartalmazza ezeket.
Kéri aki egyet ért, kézfelemeléssel szavazzoÍ|.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktil - meghozta a
k)v e tke z ő hat ár o z at o t :
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Balatonszep ezd Község Önkormán yzata Képviselő-testülete
Vidákovics Ervin egyéni vállalkozó (82]2 Szentantalfa,
Óvoda u. 3.) arajánlatát elfogadja a közösségi haz
udvarának előkészítési munkálataira.
A képviselő-testület megbizza a polgármestert, hogy a
döntésről a v állalkozőt tájékoztas sa' a munkát rendelj e meg,
és a munka elkészültével a vállalkozói díj kifizetóséről
gondoskodjon.

Határidő 2016. március 20.
Felelős: polgármester

Vegves ügvek:

Nép raj zi Gyűj temén y ek házának cs apad ékvíz elvezetés e

dr. SebestyénLász|ő polgármester: Hiányosan van megfogalmazva aZ elnevezés, hiszen nem
csak a Néprajzi GytíjteményekházánáI' hanem a könyvtár felújításánál is ugyanúgy probléma
ez. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a gffitemények házánáI a frontnál lévő feltöltés
magasabban van, mint a belső padlószint' ennek következtében áz1k a fal'. Felkérte a
karbantartó csoportot, hogy átmeneti megoldásként szedjék el a fal mellől a floldet. Ad1amagát
az amegoldási javaslat, hogy egy közös csapadékvíz e)vezetést csináljanak az épületeknél.



Varga József képviselő: Nem szeretne apró dolgokkal foglalkozni, hanem kéri, hogy mérjék
fel összességében egyben a még bátralévő munkákat, majd azután kérjenek egyben árajén|atot.
Elnapolni javasolja ezt a ktilönálló döntést, kéri, hogy a felmérés után egyben tárgya|jék az
elvégzenőő munkálatokat. Javasolja belevenni a bejárásba a Panoráma -sétány területét is.

dr. Sebestyén LászIő polgármester: Az egyházzal a tárgyalás sajnos nagyon nehezen jött
össze, időben is csúszás következett be. Nem a tulajdonuk, mégis péttzt á|őoznak rá. Mégis a
falu, és az emberek fogiák használni. Nagy Pál síremléke is ott van, annak a helye sincsen
rendezve. Helyre kellene állitani, hiszen nincs méltó helyen jelenleg. Jaú LászIő is többször
kérte ennek a helyreállítását.
Szavazásra bocsátja a képviselői javaslatot. Kéri, aki azzal egyet ért,kézfeltartással szavazzon.

A Képviselőlestület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás néllcül - meghozta a
lúv e tke z ő hat ár o z at o t :

41 12016. (III. 1 1.) Bsz. önkormányzati HATAROZAT

B alatonszep ezd Kózség onkormányzata Kepviselő-testtilete
meglárgyalta a Néprajzi Gffitemények házénak
csapadékvíz elvezetése című napirendi pontot, melyben a
döntést elnapolja.

- Tájéko ztatása karbantartó csoport átszervezésérőI

dr. Sebestyén László polgármester: A korábbi képviselő-testiileti döntés értelmében az
átszervezés 2016. 03. 10. napjával elkezdődött. Törekiné Bardon Szilvia megnevezte a négy
személyt, akivel egyutt kíván dolgozni, s azokkal a munkavállalókkal, akiktől az
onkormányzat megváIlk az átszewezés okán közölve lett a döntés. Felkérte Törekiné Szilviát
ismertesse, kik lesznek akarbantartó csoport tagai a jövőben.

Törekiné B. Szilvia falugondnok: Molnár Péter, Sánta Petra, Ritter Szilárd, Töreki Gyula.

dr. Sebestyén LászIő polgármester: Egy kivétellel mindenki aláirta a közös megegyezéssel
történő munkaviszony megszüntetést. A kivótel munkavállalójelenleg táppénzen van. 2016. 03.
29-én megy felülvizsgálatra, amennyiben akkor kiíiák munkaképessé, akkor utána aláirja a
közös megegyezést. Polgár Péter azonrlal aláírta a papírokat. Kovács Jenőnek voltak kérdései a
nyugdijazása miatt. Jegyző Asszony elmondta a lehetőségeit, s kérte vegye fel ő a megfelelő
intózményekkel a kapcsolatot. Akit alegnehezebben érintett, talán Pataki Józsefné volt, hiszen
1,5 éve van a nyugdíjig, de ő is aláirta a közös megegyezéssel történő munkaviszony
megszűntetést.

Yarga József képviselő: Amikor a Gyulát említette Szilvia, hozzátette, hogy sofőr. Valójában
nem aztjelenti, hogy csak sofor?

Törekiné Bardon Szilvia falugondnok: Nem, csak az általános feladatain tul az autót is ő
vezeti-

Bíró Imre képviselő: Milyen feltételekkel alkalmazzák ezeket a munkavállalókat?
Határ ozatlan i dej ű munk aszer ző dést kötnek?



Tiirekiné Bardon Szilvia falugondnok: Határozat|an idejű munkaszerződése lesz
mindenkinek 3 hónap próbaidővel.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: 10 %o béremelést adott mindenkinek, a régi bérükhöz
képest.

Varga József képviselő: Mit jelent ez pontosan nettóban?

Lukács Agnes jegyző: Körülbelül 5 ezer forintot jelent, de pontos adatot nem tud.

Varga József képviselő: Nem lehetne több emelést adni?

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Yérják meg a próbaidő végét az esetleges nagyobb
fizetésemeléssel.

Varga József képviselő: Legalább nettó 10.000.- Ft-ot szeretne emelni a fizetéseken. Tehát ha
10 % emelés nettóban 5000.- Ft-ot jelent' akkor emeljék meg akár 2)Yo-al.

Lukács Ágnes jegyző: Javasolja, hogy várja meg a képviselő-testtilet a további emeléssel a
nyári szezon kezdetét, akkor lesz több a munka amúgy is.

dr. Sebestyén László polgármester: Elmondta,.kinek mennyi a ftzetése bruttó és nettó
összeggel. Egyet ért atovábbi emeléssel, de csak a próbaidő után.

Bíró Imre képviselő: Szintén egyet ert az emeléssel, de ő is csak a próbaidő után

Varga József képviselő: Javasolja ebben az esetben, hogy a 3 hónap próbaidő lejárta után
visszamenőlegesen is kapják meg azok az emberek a további 10 % emelést, akik maradnak.

dr. Sebestyén Lász|ő polgárrnester: Egyet tud érteni vele, kéri, hogy a testület fogadja el a
j avasl atot, kézfeltartással szavaz zanak.

A Képviselőúestület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül _ meghozta a
következő határ ozatot :

42120|6.(III.11.) Bsz. iinkormányzati H A T Án o Z AT

Balatonszepezd Község Önkormán yzata Kepviselő-testtilete
elfogadja a karbantartó csoport átszervezéséről szóló
Íqékoztatőt. A karbantartó csoport munkavállalőí részere a
próbaidő leteltét követően további 10 %-os béremelést
Ítatároztak ffiog, a munkaviszonyuk kezdetéíg
visszamenőleg.
A Képviselő-testÍilet megbizza a polgármester, hogy a
döntés végrehajtására a szükséges intézkedést tegye meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester



- Ktizbeszerzésitew

Lukács Ágnes jegyző: Van egy szerződése az Önkormányzatnak a Firmiter Bt-vel
közbeszerzési kérdésekben. Harsányi Istvánnak elkÍildték a költségvetésből azokat a tételeket,
amiből ő ki tudja válogatni szakmai szempontok szerint, hogy melyek közbeszerzés kötelesek.
Kettő ilyen tételt taláIt, a Csatomtuás IV/ 1 ütemet és a központi strand felújítást. Ezekre
vonatkozóan javasolja a 2016-éviközbeszeruési tervet jóváhagyni. Amennyiben ezek a tételek
vá|toznak, a későbbiekben lehet módosítani a tervet, de 2016. március 3 1-ig jelenlegi formában
a jogszabályi előírásoknak eleget téve el kellene fogadni.

dr. Sebestyén Lász|ó polgármester: Egyet ért, kéri, hogy a testület fogadja el a javaslatot'
kézf eItartás s al sz avaz zanak.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélh;l _ meghozta a
köv etkező hatór ozatot :

43 12016. (III. 1 1.) Bsz. tinkormányzati HATAROZAT

Balatonszep ező Község onkormán yzata Képviselő-testülete
a 2016. évi Kozbeszerzési tervet aZ e hatátozat
mellékletében szereplő tartalommal- el fo gadj a.

Több kérdés,hozzászolás, észrevétel nem hangzott el.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: IV1egköszönte a jelenlévőknek a részvételt, a rendkívüli
nyilvános ülést 10,05 órakor bezárta.

Kmft.

rl

ft IÁI}n
dr. Sdspstyén L{szló Lukács Ágne$

polgármester jegyző

'$*asrn 
íiX

%ffi#

10


