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Jegyzőkönyv

Készült: BalatonszepezdKözség ÖnkormányzataKépviselő-testületének 2017. március 9-én
16,50 őraikezdettel a Szentantalfa Faluháznagytermében tartott nyilvános testületi
üléséről.

Jelen voltak: dr. Sebesty én Lászlő polgármester
Sándor Gyulané alpolgármester
Varga József képviselő
Bíró Imre képviselő

Tanácskozási ioggal megielent: Lukács Ágnes jegyző

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Tisztelettel köszöntötte Balatonszepezd Község
Önkormányzatának rendkívüli nyilvános ülésén megjelent Képviselő-társait, Jegyző
Asszonyt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 testületi tag
közül 4 fő jelen van. Megkérdezíe, hogy van-e valakinek a meghívóban meghatározott
napirenden kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata.

Továbbijavaslat nem hangzoít el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egletértett és az alábbí napirendi pontokat tárgyalja:

Nvilvános ülés:

1. Balatonszepezd, Ifiúsági strand fogadóépü|ettalajvizsgálatijelentés
El ő t erj e s zt ő : dr. S e b e s tyé n Lás zl ó p ol gárm e s t er

Napirend táreyalása:

1. Balatonszepezd, Ifjúsági strand fogadóépület talajvizsgálati jelentés

dr. Sebestyén Lászlő polgármester: Ismertette, hogy az Ifiúsági strandra tewezett
fogadóépület engedélyezési tervdokumentációja elkészült. Meghatalmazást adott az építész
tervezőnek, hogy az engedélyezési eljárást megindítsa. Ennek birtokában március 8-án
feltriltésre került az elkészült tervdokumentáció az ETDR rendszerbe. A tervező javasolta
talajmechanikai vizsgálat elvégzését. Erre vonatkozóan az ajánIatok bekérése folyamatban
van. Javasolta, a képviselő-testületbatalmazza fel, hogy maximum 300.000,- Ft összeg erejéig
a szolgáItatást megrendelje, a legkedvezőbb ajanlatot adó gazdasági szereplőtől . A fedezet az
Ifiúsági strand felújítása sofon a költségvetésben rendelkezésre á11. Kérte, aki a javaslattal
egyet ért, szavazzon.



A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,
köv e t ke z ő hat ór oz at o t :

- ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a

3512017 . (III.9.) Bsz. önkormányzati HATAROZAT
Balatonszepezd Község Onkormányzata Képviselő-
testülete a Balatonszepezd, Ifiúsági strand fogadóépület
építési engedély ezési elj árásához szüksé ge s talaj vizs gálati
jelentés elkészítésével egyetértett. Felhatalmazta a
polgármestert, hogy maximum 300.000,- Ft összegig a
szol gáltatást me grend e lj e.

A megbízási díj fedezete a helyi önkormányzat 2017. évi
kö lts é gveté s éb en az lflűsági strand fe lúj ítás a előir ány zaton
rendelkezésre áll.

Hataridő: azonnal
Felelős: polgármester

dr. Sebes§én Lász|ő polgármester: Megköszönte
rendkívüli nyilvános ülést 16.55 órakor bezérta.

a jelenlévőknek a részvételt és a
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