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Jegyzőkönyv
Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20I]. május 72-én
8,00 órai kezdettel az Önkormányzat hivatali épülete foldszinti tanácstermében
megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.
dr. SebestyénLász|ö
Sándor Gyulané
Bíró Imre
Varga József

Jelen vannak:

Tanácskozási ioseal megielent:

,"^aUS AgIlcs
dr. Rozgonyi Viktória
dr. Hajba Csabáné

kasza veronika
Arany Enikő

dr.

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

jegyző
allegyző
vezető fótanácsos
műszaki igyintéző
jegyzőkönyvvezető

Sebestyén Lász|ő polgármester: Tisztelettel köszönti

Balatonszepezd Község
önkormányzatának nyilvános ülésénmegjelent Képviselő-társait, Jegyző Asszonlt, lrljegyző
Asszonyt, Főtanácsos Asszonyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel
az 5 testületi tag közül 4 fő jelen van az ülésen. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a
meghívóban megltatérozott napirenden kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata.
Kéri, aki a napirendi pontokkal egyet ért szavazzon,.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal egyetértett és az alúbbi napirendi pontokat ttűrgyalja:
Napirend:
Nvilvános ülés
1. Fedezet biztosítása helyi támogatásokra

2.
3.
4.
5.

er
A Panoráma sétány pihenő teraszokra érkezett ajánlatok elbírálása
Előterj esztő : dr. Sebestyén László polgármester
A Víriuszi strandra vezető lépcső átépítéséreérkezett ajánlatok elbírálása
El őt erj e s zt ő : dr, S eb e s ty é n Lás zl ó p o l gár me s t er
A Fürdő u. és a Kilátó u. tervezéséreérkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
Ajánlattevők felkérése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
1. vízkárelhárítási terv készítése
2. Bertha Bulcsú közösségi ház támfal építése
3. Útftet*imsi projelct
o műszaki ellenőrzés
El őterj

e

s ztő

: dr. Se

b es

ty

én

L á s zl ó p ol gár me st

4.

o

közbeszerzés
Panoráma sétány
o tereplépcső és sétányburkolat
o temetőkapu
o növénykiültetés

Napirend tárgyalása:
1. Fedezet

biztosítása helyi támogatásokra

dr. Sebestyén László polgármester: A Képviselő-testület korábbi ülésénrendeletet alkotott a
lakáscélú helyi támogatásokról, azonban a költségvetésben nem különítettek el ilyen célra
fedezetet. Javasolja az önkormányzati rendeletben szereplő célokra a2017 . évi költségvetésben
1.000.000.- Ft keretösszeget a Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción szereplő
munkabér terhére elkülöníteni. Kéri, szavazzanak.

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

:

82 l20t7 . (V. 12.) Bsz.

önkormányzati

HATÁno ZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a lakáscélú helyi támogatásokról szőlő 412017.
(IV. 15.) önkormanyzali rendeletben szereplő célokra a
2017. évi költségvetésében 1.000.000.- Ft keretösszeget a
Fürdő és strandszolgáltatás korményzati funkción szereplő
munkabér terhére elkülönít.
Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat2011. évi
költségvetéséről szőlő önkormányzati rendeletben a
szükséges módosításokat a következő Képviselő-testületi
ülésre terjessze elő.

Határidő:
Felelős:
2.

azonnal
polgármester

A Panoráma sétány pihenőteraszokra érkezett ajánlatok elbírálása

dr. SebestyénLászlő polgármester: A Panoráma sétány fejlesztésén belül a pihenő teraszok
kivitelezése azelső az időrendben. Elküldtékazajánlatkéréseket, melyre három alánlatérkezett
be. Az ajánlatokat Miklós Ba|ázs átnézte, s írt egy összesítőt a döntés megkönnyítése
érdekében. A három aján|attevő: Dégi Attila, Takács József és Mesterháni Jőzsef váIlalkozők.
Takács úrékkészítettéka központi buszvárók fa felépítményeita településen. Az qán|attételi
felhívásban azszerepelt, hogy a legkedvezőbb ajánlati ár a döntő azelbírálásnál. Bardon Róbert
képviselő írásban küldte meg véleményétaz egyes napirendi pontokhoz, ellhez a napirendhez
is küldött megsegyzést. Kéri Főtanácsos Asszonyt, ismertesse a Képviselő Ur véleményét,

dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos: Bardon képviselő űr jelezte, hogy a három ajánlat

közül a Takács Tető, azaz Takács József aján|atáttartja elfogadhatónak.

dr. Sebestyén László polgármester: Takács József megküldött ajánlatamagasabb, mint Dégi
Attiláé. Az ülés előtt telefonon beszélt Takács Józseffel, aki a munkadíjból az ajánlati árhoz
képest 1 millió forintot hajlandó engedni.

Lukács Ágnes jegyzőz A fejlesztés egy támogatásból megvalósuló projekt, a támogatási
szerződés pedig elég szigoru előírásokat tartalmaz. Három qánlatot kértek be, s az
ajánlatkérésnéla legalacsonyabb teljesítésiárat jelölték meg döntési szempontnak. Ennek
megfelelően a legalacsonyabb ajánlati árat megadó vállalkozót szükséges támogatni.

Amennyibennem ezaszándék,javasoljaérvénytelennekminősítenieztazajánlatkéréstésmás
szempontok fi gye lembevételével új aj ánlatkérési e lj árást lefolytatni.

Bíró Imre képviselő: Javasolja afőépítészúr kimutatásában szereplő legkedvezőbb ajánlat
elfogadását.

Varga József képviselő: Nem ragaszkodik

a

legolcsóbb ajánlathoz.

dr. SebestyénLász|ő polgármester: Véleményeszerint dönteniük kellene
szeretnék tartani a hataridőt" melyet megj elöltek.

a

mai napon, hiszen

Sándor Gyutáné alpolgármester: Takács József vállalkozó ajánlatát fogadná el szíve szerint,
de természetesen figyelembe kell venniük, amire Jegyző Asszony felhívta a figyelmi,iket.

Lukács Ágnes jegyzőz Megtehetik, hogy új ajánlatokat kémek.
dr. SebestyénLász|ő polgármester: Kéri a megjelenteket, vegyék figyelembe,hogy június
Véleménye szerint nincs idejük kivárni
30-ig szeretnék befejezni a pihenő teraszok építését.
egy új ajánlattételi kör időigényét. Kéri, aki Dégi Attila qánlatának elfogadásával egyet ért,
szaYaZZoí.

A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélbtil és ] tartózkodás mellett meghozta
a következő határozatot :
83 12017 .

(V.12.) Bsz. önkormányzati

HATAROZAT

Balatonszepezd

Község Önkormányzata

Képviselő-

testülete a Panoráma sétány felújítása projekt megvalósítása

érdekébena pihenő teraszok kivitelezésérekért ajánlatokat
megismerte és elbirá|ta, A Képviselő-testület a
legalacsonyabb összegű, bruttó 6. 08 3 06 8. - F t ajánlati átrat
tartalmaző qánlatot fogadja el és Dégi Attila 8308 Sáska,
Rákóczi űt 27. vállalkozót bízza meg a pihenő teraszok
kivitelezésével.Felhatalmazza a polgármestert a
vállalkozói szeruő dés aláir ásár a.
.

Határidő:
Felelős:

3.

2017. május22.
polgármester

A Víriuszi strandravezető lépcső átépítéséreérkezett ajánlatok elbírálása

dr. SebestyénLászlő polgármester: Három vállalkozőtól kértek fel ajánlattételre, azonban
csak ketten küldték megqénlatukat. A kétajánlatközött íagy az eltérésazajánlatí árat illetően.

Főépítészúrnak továbbították az ajánlatokat, aki írásban elküldte véleményét.A szentantalfai
váIlalkoző esetében a kőműves munkák arait látja kiugróan magasnak, a Via Vomito Kft.
esetében a korlát költségét találja túlzónak.

Varga József képviselő: Megnézte az ajánlatokat, a Via Vomito Kft. ajánlatában kevésnek
tartla a megadott építésianyagok mennyiségét.

Lukács Ágnes jegyzőz Afőépítészúrírtaki a mennyiségeket, nem a vállalkozók, ők úgymond
csak beárazták. A költségkiíráson az ajánlattevők nem változtathattak.

dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos: Elmondja, hogy a műszaki ügyintéző tájékoztatása
szerint a Via Vomito képviselóje kint volt a helyszínen és felmérte a megadott munkát. Felhívja
a figyelmet arra, hogy a VIDMEN Kft. nem tudja a megadott határidőre vállalni a lépcső
munkálatainak elvégzését,csak 2017. október 30-ra.

dr. SebestyénLászlő polgármester: A Via Vomito Kft. adta az alacsonyabb összegűajánlatot,
raadásul el is vállalj ák a megadott hatráridőig a kivitelezést. Kéri, aki egyet ért, hogy a Via
Vomito Kft . aj ánlat át fo gadják el, szav azzon.

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

e

tke z ő hat ár o zat o t :

8412017 . (V. 12.)

Bsz. önkormányzati

HATÁno Z^T

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőkért
testülete a Víriuszi strandra vezető lépcső átépítésére
ajánlatokat megismefte és elbírálta. A Képviselő-testület az
alacsonyabb, bruttó 3.323.755.- Ft összegű ajánlatot adő
Via Vomito Kft.-t (Képviseli: Dénes Zoltán,8200
Veszprém, Kádártai űt 27.) bízza meg a kivitelezési
munkával. Felhatalmazza

a

polgármestert

a

váIlalkozói

szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

4.

2017. május22.
polgármester

A Fürdő u. és a Kilátó u. tervezéséreérkezett ajánlatok elbírálása

dr. Sebestyén Lász|ő polgármesterz Az ajánlattételi felhívásra csak egy cég küldte meg
ajánlatát, A Veszprémi Tervezői Kft. ajánlata akétutcatewezésérebruttó 1.206.500.- Ft,
Kéri, aki elfogadja, szavazzon.

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

e

tke z ő hat ár o zat o t :

85 12017 . (V. 12.) Bsz.

önkormányzati

HATAROZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a 200612015, (XII. 29) Kormányhatározattal
szemyvízcsatomázásra biztosított támogatás maradvány

összeg felhasználása érdekében elhatározza

a

csatoméy;ással érintett Fürdő utca és kilátó utca útburkolat

építéseérdekébenengedélyezési tervdokumentáció

készítését.
A képviselő-testület a tervezési szo|gáltatásra beérkezett
ajánlatot elbírálta. A Veszprémi Tewező Kft. (8200
Veszprém, Jutasi ft 2I.) vállalkozót a tervezési munkák
elvé gzé sév el me gbizza.
Felhatalmazta a polgármestert a tervezési szerződés
aláírásira.
azonrtal
polgármester

Határidő:
Felelős:

5.

Ajánlattevők felkérése

dr. SebestyénLász|ő polgármester: Több témában szükséges meg|elölni, hogy kiktől, milyen
gazdasági szereplőktől kérjenek ajanlatokat. Az első ilyen a Yízkárelhárítási terv,

Lukács Ágnes jegyző: Kötelező feladata az önkormányzatoknak, a nyolc önkormányzatközű|
Balatonszepezd még nem tett lépéseketennek elkészíttetéseérdekében. Elsősorban tervezési
munkaról van sző, s miután elkészült a terv a Katasztrőfavédelem és Vízügyi Igazgatőság
jőváhagyja. Ennek a tervnek megfelelően lehet utána a településen a csapadékvízre és
vízkárelhárításokra vonatkozó vízművek, védművek kialakítását és fejlesztésételvégezni.
d

r.

S eb

esty én Lászlő

p

ol gárm ester :

Hány

aj ánlat szüksé ges?

Lukács Ágnes jegyző: Javasolja minimum három qánlattevő megjelölését. A KépviselŐte

stületnek

ke

l

l me ghat

ár o

znía, ho gy kiktő

1

kérnek aj ánlatokat.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármesterz Az ő javaslatai a következők: Yiz-Környezet Kft.

Veszprém, Varsás Környezetvédelmi Bt. Gyenesdiás és Geohidroterv Kömyezetvédelmi és
YizgazdáIkodási Kft. Budapest. Megkérdezte van-e valakinek további javaslata. Nem volt, Így
kérte szavazzanak.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélhtil - meghozta a
köv etke z ő hat ár

oz

at ot :

86 12017 . (V. 1 2.) Bsz.

önkormányzati

HATÁno ZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete

a település Yízkárelharitási

tervének
elkészítéséheza tewező kiválasztása érdekébenbeszerzési
eljárást kíván lefolYatni, az alábbi gazdasági szereplők
bevonásával:
Víz-KörnyezetKft. (Veszprém)
Varsás Környezetvédelmi Bt. ( Gyenesdiás)

-

Geohidroterv Környezetvédelmí és Yízgazdálkodási
Kft. ( Budapest)

Felkérte a polgarmestert, hogy az ajánlattételi felhívások
kibocsátásáról gondoskodj on.

2017. május 31.
polgármester

Határidő:
Felelős:

Bertha Bulcsu Közösségi Ház támfal építése

dr. Sebestyén László polgármester: Javasolja ajánlattételre felkérni a Via Vomito Kft-t, a
VIDMEN Kft-t és Dőczi Lászlő egyéni vállalkozót. Bardon Róbert levelében kérte, az
ajánlatkéréseknélvegyék figyelembe javaslatát, a Folyondár 2008 Kft-t, melynek fobb

tevékenységiköre: mélyépítós(utak, iardák, sétányok, támfalak, tereplépcsők kivitelezése,
c satomázás, v izelv ezeté s) .
dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos: Kéri, határozzák meg a kivitelezés időpontját is.

Varga József képviselő: A támfalat a nyáron már ne csinálják meg,zavarhatjaa munka a
rendezvényeket.

dr. Sebestyén Lászlő polgármester: Mindenképpen ősszel javasolja kezdeni a
Javasolja szeptember 1. és október 30. közötti
és az aján|attevőkkel e gyetért, szav azzon.

munkát.
teljesítésmeghatározását, Kéri, aki az időponttal

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal - meghozta a
köv

e

tke z ő hat ár o z at ot :

87 12017 .

(V.12.) Bsz. önkormányzati

HATÁno ZAT

Balatonszepezd

Község Önkormányzata

Képviselőtalálható
Ház
udvarán
testülete a Bertha Bulcsu Közösségi
támfa| építésimunkáira kivitelező kiválasztása érdekében
beszerzési eljárást kíván lefolyatni, az alábbi gazdasági
szereplők bevonásával :
Via Vomito Kft. (Veszprém)
VIDMEN Kft. (Szentantalfa)
DőcziLászlő egyéni vállalkoző (Tapolca)
Folyondár 2008 Kft. (Felsőörs)

-

Felkérte a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívások
kibocsátásáról - 2017 . szeptember 1. * október 30-i közötti
teljesítéssel - gondoskodjon.

Határidő:

Felelős:
Útftet,;i

ms i pr oj e kt, műs z aki

elle

nőr

2017. május 31.
polgármester

z és

dr. Sebesty énLászlő polgármester: Javasolja a Konstruktív Mérnöki Iroda Kftt, a TRI- VIA
PLAN Kft-t és az AQUA DROP Kft-t felkérni ajánlútételre. Fontosnaktartlákműszaki ellenőr
megbízását, külön projektmenedzsmentet nem szeretnének felállítani. Kéri, aki egyet ért,
szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélkül - meghozta a
következő határ ozatot

:

88t2lt7.(V.12.) Bsz.

önkormányzati

HATÁnOZ

Balatonszepezd

AT

Község Önkormányzata

Kópviselőproj ekt
c
ímű
ezden"
te stülete az,,IJ tfelitjítás ok B al atons
kertében a műszaki ellenőr kiválasztásétra beszerzési
eljárást kíván lefolytatni, az alábbi gazdasági szereplők
bevonásával:
- Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. (Veszprém)
- TRI-VIA PLAN Kft. ( Székesfehérvár)
- AQUA DROP Kft. (Kőszeg)
ze p

Felkérte a polgármestert, hogy az ajánlatíételifelhívások
kibocsátásáról

Határidő:
Felelős:

Útftetli m

si

pr oj e kt, kö zb

es

z

gondoskodj on.

2017. május 17.
polgármester

er z és

dr. Sebesty én Lászlő polgármester: Ismerteti j avaslatait, melyek a következők: Veszprémber
Zrt., Fírmiter Füred Bt., Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. Yárja a további javaslatokat. Más
javaslat nem volt, így kéri szavazzanak.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélktjl - meghozta a
köv

e

tke z ő hat ár oz at ot :

8gt2017.(V.12.) Bsz.

önkormányzati

HATÁnOZ

AT

Község Önkormanyzata

Képviselőímű proj ekt
kertében a közbeszerzési szakértő kiválasztására
beszerzési eljárást kíván lefolYatni, az alábbi gazdaságí
szereplők bevonásával:
- Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. (Veszprém)
- Veszprémber Zrt. (Yeszprém)
- Firmiter Füred Bt. ( Balatonfiired)

Balatonszepezd

te stül ete az,,TJ tf elujítás ok B al atons ze p ezden"

Határidő:
Felelős:

c

20|7. május 17.
polgármester

Panoráma sétány
dr. SebestyénLász|ő polgármester: Három részre szükséges osztani a felkéréseket.Az első a

tereplépcső és sétányburkolat, a második a temetőkapu, a harmadik pedig a növényesítés. Ezek
amlx.lkafázisok ősszel esedékesek. A tereplépcső és sétanyburkolat aján|atkéréséhezegy céget
javasol, a Via Vomito Kft.-t. A növényültetéshez YargaLászlő egyéni vállalkozőt.

Lukács Ágnes jegyző: Milyen költségek ezek lebontva?
tereplépcső 5,1 millió
forint, a tereplépcső 2,2 millió forint, a növényesítés 5.269.000.- forint, de ebben a padok
beszerzése is szérepel, továbbá a temetőkapu elkészítésénekbecsült költsége 234.000.- fOrint.
Apályazati eljarás során az önkormányzat olyan nyilatkozatot tett, hogy projektelemenként
dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos: Apályázati költségvetés szerint

a

fogja megvalósítani a programot.

dr. Sebestyén Lászlő polgármester: Több javaslat nem hangzott el, így kéri, a következő

Képviselő-testületi ülésen tegyenek javaslatot

a

képviselők további ajánlattevők megjelölésére.

Több kérdés,hozzászőlás, észrevételnem hangzott el.

dr. Sebestyén László polgármester: Megköszönte

a

jelenlévőknek a részvételt, a nyilvános

ülést 8,45 órakor bezárta.

Kmft.
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dr. Sebestyén Lászlő
polgármester
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