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Jegyzőkönyv

Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének2017. április 24-én
12.00 őrai kezdettel az Önkormányzat hivatali épülete polgármesteri irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről,

Jelen voltak:
dr. SebestyénLászlő polgármester
Sándor Gyuláné alpolgármester
Bíró Imre képviselő
Yarga József képviselő

Tanácskozási ioggal megielent:

---

Lukács Agnes jegyző
dr. Hajba Csabané vezető főtanácsos
Sánta Helga pénzügyi ugyintéző

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Tisztelettel köszönti Balatonszepezd Község
Önkormányzaténakrendkívüli nyilvános ülésén megjelent Képviselő-társait, JegyzőAsszonyt.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 testületi tag közül4 fo jelen
yan az ülésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghívóban meghatátozott napirenden
kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata.

További javaslat nem hangzott el.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyetértett és az alábbi napírendi pontokat tdrglalja:

Napirend:

1. ABalatonszepezdiÖnkormányzatiSportklubkérelme
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. csatornázássalérintettutcákterveztetése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

Napirend tárgyalása:

1. A Balatonszepezdi Önkormányzati Sportklub kérelme

dr. Sebesty énLász|ő polgármester: Elmondta, hogy Varga József képviselő úr kezdeményezte
a rendkívüli ülés összehívását a sporlkör TAO támogatás elnyerése érdekében. Felkérte Varga
József képvi selőt, i smerte sse az előzményeket.



Varga József képviselő: A sportkör TAO pályázatát aprllis 30-ig kell benyújtani. Van
támogatási szándék a településen, mely nem szeretné, ha máshová kerülne. Javasolta, hogy az
önkormányzat tulajdonábanlévő sportpályán TAO támogatás igénybevételével létesüljön egy
Új kút, mely megoldaná a locsolási gondokat. Apályakész, az meg van csinálva. A locsolással
van probléma, évente 800 e Ft körüli összeget flzet az önkormányzat a locsolásért. Kb. 4,5 M
Ft-os netó támogatás mellett 30 % önrészt kellene biztosítania az önkormányzatnaka sportkör
részére, Árajánlatot is kért a kút kialakitására, sajnos nem hozta magával, de megküldi . I,2 _
1,5 M Ft körüli önrészre lenne szükség a pályázatbenyújtáséútoz.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Kérte a képviselőket, gondolják át a javaslatot.
Rendkívüli ülés került összehívásra e miatt. A sportkör pályazatához 30 % önrészt kell
biztosítani.

Bíró Imre képviselő: A sportkört 900 e Ft-tal szoktáktámogatni. Nincs maradvány pénzük?

varga József képviselő: Ezt az összeget az önrészhez kell biztosítani.

BÍró Imre képviselő: Megkérdezte, hogy a kútfurási ajánlat nettő 4,4 M Ft? A locsolást most
avízcsapről oldják meg. A másik terv a tetőtér beépítése lehet.

Varga József képviselő: A másik terv megvalósítása is jó cél lehet, de az adotthelyzetben a
kút megvalósítását fontosabbnakartla. Apályázat beadási határideje e hét vége. A másik céllal
kapcsolatosan vannak kétségei.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: A tavalyi évben is lecsúszott a sportkör a TAO
támogatásról. Közösen kell kitalálni, hogy az önkormányzatmihezbiztosítsa azönrészt. B terv
is szükséges. Megkérdezte,mi kell a pályázathoz?

Sánta Helga pénzügyi úgyintézőz Apályázathoz a testületihatározat, az árajánlat és az adatlap
szükséges.

dr. SebestyénLászlő polgármester: Megkétdezte, ki ért egyet azzal,hogy az önkormányzat
abalatonszepezdi sportkör részére a TAO támogatás igényléséhez 1,2MFt önrész biztosítását
vállalja a sportpályán locsolókút létesítése érdekében? Kérte, aki azönrész biztosításával egyet
étt, szavazzon.

A KépviselŐ-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás néllail - meghozta a
köv e tke z ő hat ár o z at o t 

",

63 12017 . (IY.24.) Bsz. önkormány zati HATÁno ZAT
Balatonszepezd Község Onkormányzata Képviselő-
testülete a Balatonszepezdi Önkormányzati Sportklub
kérelmének helyt ad és 20l]. évben aMagyar Labdarűgő
Szövetséghez benyújtan dő pály azaíhoz bruttó 1 .200. 000,-
Ft önrészt biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő
balatonszep ezdi 95 hrsz-ú sportpályán locsoló kút létesítése
érdekében.



A képvi selő -testület kötelezetts éget v állal, ho gy az őnr ész
fedezetét a helyi önkormányzat20I] . évi költségvetésében
az áItalános tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestett, hogy a TAO támogatás
megítélése esetén a sportkörrel a támogatási szerződést
aláírj a és gondo skodj on a támo gatás kiutal ás áró l

Határidő:
Felelős:

201] . december 31.
polgármester

2. csatornázással érintett utcák terveztetése

dr. Sebesty én Lász|ő polgármester: Elmondta, hogy az előző ülésükön döntöttek ar. ól, hogy
a csatontínással érintett területen két utcát megterveztetnek. Ez aFűzfa utca és a 1119 hrsz-ú
utca. AnnyiváItozás lenne, hogy a 1119 hrsz-ú utca helyett a Fürdő utca kerülne megtervezésre.

Bíró Imre képviselő: javasolta, hogy a Kilátó utca is kerüljön megtervezésre.

dr. SebestyénLász|ő polgármester: Kérte, aki egyetért azzalo hogy a csatornázással érintett
területen a III9 hrsz-ú utca helyett a Fürdő utca valamint új igényként a Kilátó utca kerüljön
me gterv ezésre, kézfenntartás sal szav azzon.

A Képviselőlestület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás néllail - meghozta a
köv etkező határozatot :

64 l20I7 . (IY. 24.) Bsz. önkormányzati HATARO ZAT
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 42l20I7 . (IV. 6.) Bsz önkorményzatihatározatát
módosítja, mely értelmében a 1II9 lT sz-ú utca helyett a

Fürdő utca valamint a Kilátó utca kerül megtervezésre.

Több kérdés,hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, a rendkívüli
nyilvános ülést 12,30 órakor bezárta.

0 t),a
dr. SebestyénLászI.ő

polgármester
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Lukács Agnes
jegyző


