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Készült: BalatonszepezdKözség ÖnkormányzataKépviselő-testületének2017 . marcius 27-én
14.50 őrai kezdettel az Önkormányzat |tivatali épülete ftjldszinti tanácstermében
megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.
Jelen vannak:
dr. SebestyénLászlő
Bíró Imre
Varga Jőzsef
Bardon Róbert

dr. Hajba Csabáné

dr.

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő

vezető fotanácsos

Sebestyén Lászlő polgármester: Tisáelettel köszönti

Balatonszepezd Község

Önkormányzatánakrendkívüli nyilvános ülésénmegjelent Képviselő-társait, Jegyző Asszonyt,
a meghívott Kolléganőt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5
testületi tag közül 4 fő jelenvan az ülésen. Megkérdeáe, hogy van-e valakinek a meghívóban
meghatározott napirenden kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egletértett

és az alábbi napirendi pontokat túrgyalja:

Napirend:

Zártülés elrendelésével: aMagyarországhelyi önkorményzatairőlszőlő2011. évi CLXXXIX
törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján:

1.

Egyed István strandi bérlemény ügye
Előt erj e sztő : dr. Seb e styén László pol gárme ster

Nvilvános ülés:

1.
2.

1

Tájékoztató a Balatonszepezd, Ifiúsági strand fogadóépület létesítéseprojektről
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester, Krizsán András építész
Balatonszepezd Község Onkormányzata2017.évi közbeszerzésiterve
Előterjeszti: dr. SebesQén László polgármester, Lukács Ágnes jeg,lző

Napirend tárgvalása:

1.

Tájékoztatő a Balatonszepezd, Ifi úsági strand fogadóépület létesítéseprojektről

dr. Sebes§én Lászlő

polgármester: Krizsán András tervezővel folYattak egyeztető
megbeszélést. Az előzetes tervezői költségbecslés szerint 93 millió forint lenne a fogadóépület
megépítésénekköltsége. Amennyiben a költségeket nem tudnák csökkenteni, nem lenne
megvalósíthatő a projekt. A tervezővel folytatott egyeztetés során megállapodtak, hogy a
felhasznált anyagok cseréjével csökkentik a bekerülési költséget körülbelül 66 millió forintra.
AzMagyar Turisztikai Ügynökség által kiírásra kerülő pályázatnál atámogatásintenzitásaszéz
százalék. Atámogatási összeg nyolcvan százalékát le lehet hívni majd előlegként. Megkérte a
vezető ftitanácsos asszonyt, ismertesse a tájékoztatón elhangzottakat.

dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos:2017 . április 1-én jelenik majd meg apályázati felhívás
az itthon,hu weboldalon, melyre az előre egyezteíelt és előzetesen támogatásra itéIt műszaki
tartalmatpáIyázati adatlapon kell benyújtaniazönkormányzatnak. Apályázati felhívást szőban
ismertették a legutóbbi egyeztető fiórumon, Balatonfiireden. Lényeges, hogy minél hamarabb
be kell adni a páIyázatot.8-15 napon belüli elbírálást ígértazMTÜ, a támogatói okirat május
közepére várható. Támogató döntés esetén le kell majd bonyolítani aközbeszerzési eljárást,
2017 . október 3I. a fizikat megvalósítás és a számlák kifizetésénekhatárideje.

dr. SebestyénLász|ő polgármester: A páIyázat kapcsán arról dönteniük kell, hogy az épület
megépítéséhezszükséges fennmaradő anyagi kiadásokat, körülbelül 26 millió forintot az
önkormányzat a költségvetéséből fedezi. Három strandja van Balatonszepezdnek, a másik két
strandra nem kérnek támogatást, ezt a tényezőt is figyelembe vették az előzetes egyeztetések
során.

Bíró Imre képviselő: Amennyiben jól számol, nem csak a 26 millió forint önrészt kell
biztosítania az önkormányzatnak, hanem a támogatási összeg 20 száaalékát is előzetesen
ftnanszirozniuk kell, hiszen az csak utólag hívható le. Fájlalja kicsit, hogy a központi strand
lídósítása háttérbe szorul.

dr. Sebestyén László polgármester: A lídósítás terveit valószínűleg újra kell terveztetniük a
vízszintemelése miatt. Az Ifiúsági strand fogadóépületének terveit rövid időn belül meg lehetett
frissíteni, erre tudtak kézze| foghatóan támogatást kérni.

Varga József képviselő: Vétek lett volna ezt a támogatási lehetőséget elengedni. A
későbbiekben az Ifiúsági strandnál természetesen a parkosítási feladatokat is célszerű lenne
megvalósítani.

Bardon Róbert képviselő: Egyet éft apáIyázat benyújtásával.
dr. SebestyénLászlrő polgármester: A pályazattal kapcsolatosan fontos információ, hogy egy
nyilatkozat,ígérvénya rendelkezésükre álla40 millió forint ttímogatás megítéléséről.Kéri, aki
atájékoztatást elfogadj a és az önrész biáosításával előzetesen egyet ért, szavazzon.

A Képviselőlestület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
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Bsz. önkormányzati

HATÁno ZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Balatonszepezd, Ifiúsági strand fogadóépület
létesítéseprojektről szőlő tájékoztatőt elfogadta, a Magyar
Turisztikai Ügynökség által kiírásra kerülő páIyázat
keretein belül kaphatő támogatási összegen felüli önrész
bizto sítását v állalta a proj ekt me gv aló sul ás a érdekében.

2. Balatonszep ezd Közs

é

g Önko rmán y zata 2017 . évi közb
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Lukács Ágnes jegyzőz Balatonszepezd Község Önkormányzatának szerződése van
kőzbeszerzési szaktanácsadásra. Harsányi István felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadónak elküldték az önkormányzat 2017. évi költségvetését, a tervezettberuházási
listát, melyből kigyujtötte, mely beruházás közbeszerzés köteles. A közbeszetzési értél<határ
árubeszerzés esetén 15 millió forint, építésiberuhazásnál 25 millió forint, szolgáltatás
megrendelése esetén 15 millió forint. A szaktanácsadó javaslatának megfelelően terjesáik elő
a20I]. évi közbeszerzési tervet, amelyben szerepel egy,azutak felújításátcéIzőközbeszeruési
e|járás nettó 78 millió forint értékkel.Ez egy nyílt közbeszerzési eljátrás, melynek fonása
költségvetési trámogatás. Amenny7benaz e|őző napirendi pontban tárgyaltpáIyénattámogatásra
kerül, módosítani kell majd aközbeszerzési tervet, de erre csak a támogatói okirat aláírásaután

lesz szükség.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Javasolja elfogadásra a

2017 .

évi közbeszerzési tervet,

kért szavazzanak.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - meghozta a
következő
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önkormányzati

HATÁnoZAT
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szőlő 2015. évi CXLIII.
törvény 42.§-a atapján az Önkormányzat, mint

ajánlaíkérő által 2017. évben lefoly,tatandó

közbeszerzési eljárások éves tervét a melléklet szerint
jőváhagyla.

Megbízza a polgármestert és a jegyzőt,hogy az
esetlegesen közbeszerzéssel érintett fej lesztéseket,
beruházásokat kísérjék fi gyelemmel.

Határidő:

Felelős:

folyamatos
polgármester,jegyző

Több kérdés,hozzászőlás, észrevételnem hangzott el.
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dr. SebestyénLászlő polgármester: Megköszönte
nyilvános ülést 15.05 órakor bezárta,
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dr. SebestyénLászlő
polgármester

K.m.f.

a

jelenlévőknek a részvéte|tés a rendkívüli

