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Készült: Balatonszepezd Kozség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011 . június 02-án
8,00 órai kezdetteI az Önkormányzat hivatali épülete foldszinti tanácstermében
megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Jelen voltak: dr. SebestyénLász|ő polgármester
Sándor Gyuláné alpolgármester
Bíró Imre
Varga József
Bardon Róbert

Tanácskozási i oggal megi elent:
Lukács Agnes

képviselő
képviselő
képviselő

jegyző
dr. Hajba Csabáné vezető fotanácsos
Arany Enikő jegyzőkönyvvezetó

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Tisztelettel köszöntötte Balatonszepezd Község
Önkormányzatátlak nyilvános ülésén megjelent Képviselő-tarsait' Jegyző Asszonyt,
Főtanácsos Asszonyt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület hatátozatképes, mivel az 5

testületi tag közül 5 fő jelen van. Megkétdezte, hogy van-e valakinek a meghívóban
meghatározott napirenden kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata.

Lukács Ágnes jegyző: Kérte, hogy a közmeghallgatás napirendi pondait tárgyalni
szíveskedjenek.

dr. SebestyénLászI'ő polgármester: Kérte, aki a kiegészítéssel együtt a napirendi pontokkal
egyet értszavazzon:

A Képviselő-testiilet 5 igen szavazattal egletértett és az alóbbi napírendi pontokat tárglalja:

Napirend:

Nvilvános ülés
1. Támogatási szerződés kötése az o'Ifjúsági strand fogadóépület építése

Balatonszepezden'' című projekt megvalósításárao előleg igénylése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2. A közmeghallgatás napirendi pontjainak meghatározása
Előterjesztő: dr. SebesQén László polgórmester



Napirend tárgYalása:

1. Támogatási szerződés kötése az ''Ifjúsági strand fogadtÓépület építése
Balatonszepezdeno' című projekt megvalósítására, előleg igénylése

dr. Sebestyén László polgármester: Három dolgot szükséges megemlíteni. Az első fontos
momentum, megkapták a hivatalos értesítést arról' hogy a páIyÍzat keretében 40 millió forint
támogatást nyert el a projekt. Az értesítéssel egy időben megkapták a dokumentumokat is,
melyeket vissza szükséges küldeni. Ez maga a támogatási szeruodéS, egy banki felhata|maző
levél és egy előleg kérelem nyilatkozat Előleg igénylésére van lehetőség, atámogatási összeg
80 oÁ-a kérhető. Ez 32 M Ft_ot jelent. Írtak egy levelet a Magyar Turisztikai Ügynokségnek'
van-e lehetőség azelőlegkésőbbi időpontbantörténő lehívására, hiszenhakérik azelőleget,de
aközbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt nem valósul meg a projekt, kamattal együtt
kellvisszafizetni az előleget atámogatő részére. Auálasz megérkezett, későbbi időpontban is
felvehető az előIeg. Mikor célszení az előleget kérelmezni?

Lukács Ágnes jegyző: Amikor kiderült akozbeszerzési eljárás eredménye.

Bíró Imre képviselő: Megkérdezte, miért kellmegbízni az oTP-t?

Lukács Ágnes jegyzőz Atámogatási összeg minden esetben külön alszám|ánkezelendő.

dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos: A bankí felhatalmazó levelet biztosítékként kéri az
MTÜ. Ha esetleg olyan eset fordulna elő, hogy a támogatást vissza kell fizetni, ezt az
önkormányzat biztosítékként nyújtja a támogatási szerződés mellékleteként. A támogatási
szerződésben van szabályozva, mi történik akkor, ha esetleg elállás vagy felmondás történne
akár az önkormányzat, akár atámogatő hatóság részéről.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Megkérdezte, van-e még kérdés' vélemény? Nem volt.
Megkérdezte, aki a támogatási szerződés kötése az lf1isági strand fogadóépület építése
Balatonszepezden című projekt megvalósításával, az előleg igénylésével egyetért szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkul _ meghozta a
következő határ ozatot :

L2Íl2017 . (vI. 2.) Bsz. önkormányzati HATÁno ZAT

Balatonszepezd Község onkormányzata Képviselő-
testülete a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. értesítését,
mely szerint az ,,Ifiúsági strand fogadóépület építése
Balatonszepezden" című proj ekt megvalósítása érdekében
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vette. A képviselő-testület a támogatási szerződést
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Döntött arról, hogy az előIeg igénylést később nyújtja be, a
közbeszerzési elj árás eredményének ismeretében.

Hataridő:. azonnal
Felelős: polgármester

Bíró Imre képviselő: Megkérdezte, hogy aközbeszerzés mikor indul?



dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos: Elmondta, hogy az építési engedély jogerőre
emelkedéséről május 30-án kaptak értesítést a Balatonfiiredi Járási Hivatal Építési osztályátől.
Az engeóély május 26-án emelkedett jogerőre. A közbeszerzési eljárást a jogerős engedély
birtokában lehetett megindítani, ez május 31-én megtörtént. Előzőleg a módosított
kozbeszerzési dokumentációt jóváhagyta az önkormányzat és a támogató hatóság is. A két
napos csúszás miat|azajánlattételi határidő június 9-ró1 12-re tolódott. A bontás 11 órakor lesz
az önkormányzatnáI. A megfelelő tájékoztatás érdekébenhozzátette, hogy ezzel a támogatási
szerződéssel kötelezettséget váLlral a képviselő-testület, hogy ezt a projektet október 30-ig
megvalósítja. Amennyiben esetleg olyan körülmény mertil fel, amely ezt meghiúsítaná -
például a közbeszerzési e|1ttrás eredménytelen lesz _ akkor a képviselő-testületnek a támogatási
szetződés szerint 8 napon belül bejelentési kötelezettsége van, hogy akadály merült fel a
projekttel kapcsolatosan. Ezt esetben a támogatőnak van lehetősége, hogy esetleg eláll vagy
felmondja a szerződést. Amíg az e|őIeget nem igényli le az önkormányzat, addig nincs
visszaflzetési kötelezettség. Ezért kérdezték meg a Turisztikai Ügynökséget, kotelezó-e az
előleg igénylése a támogatási szerződéssel egyidőben' hogy kamatflzetési kötelezettsége se
keletkezzen az önkormányzaÍnak, ha esetleg úgy alakul a projekt sorsa' hogy mégsem sikerül
megvalósítani.

Bíró Imre képviselő: Tehát az első fix pont a bontás, amikor lehet tudni' van-e ajánlattevő és
milyen árakkal.

dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsosz Hozzátette' a megvalósítási határidőlroz az ís
hozzátartozik, hogy hasznáIatbavételi engedélyt iS kell beszerczni. Akkor tekintik lezártnak és
befejezettnek a projektet,hahasználatbavételi engedély is rendelkezésre áll. A tegnapi napon
telefonon a kapcsolattartotől azt a tájékoztatást kapta, hogy a jelenlegi határidők a pályazati
felhívás szerintiek, nincs hosszabbítási lehetőség, az MTÜ-nek a minisáérium irányába
november 15-ig el kell számolnia. A megvalósítási határidő meghosszabbítása ügyében e-
mailban kérdést íntézettatámogatő hatósághoz, amelyre még nem érkezettváIasz.

dr. Sebesty énLász|ő polgármester: Utalt arra, hogy az érintett polgármesterekkel _ mert van
néhány polgármester, akik nem tudnak teljesíteni erre a határidőre _ aztbeszélték meg, hogy
ímak együttesen egy hataridő módosítási kérelmet az országgyulési képviselőnek címezve.
Mégezt megpróbálják.

Bíró Imre képviselő: Megkérdezte, mit lehet tudni arról' mi ennek azoka,bogy ez így alakult?
Szezonhoz kötni az építkezést?

dr. Sebesty énLász\ő polgármes ter: Pénzugyi okai vannak. Így télre készülhet el a beruházás.

Varga József képviselő: Nem érti' hogy pont a szezorrban' pont a strandokon kell építkezni,
miért nem lehet átvinni őszre ezt a beruházást?

Lukács Ágnes jeryzőz A páIyázat 2016-os kódszámú. Az elókészítés elcsúszott ennéI a
pályazatnál. Nem egy példa volt, hogy az utolsó pillanatban megtör1ént ahatáridó módosítása.
Bízik abban, hogy belátj a apályázatkiírója, hogy tarthatatlan ez a most még betarthatónak tűnő
időpont.

Varga József képviselő: Reméli, hogy ezt el is fogják mondani a balatonszepezdi nyara|o
tulajdonosoknak' akik már most is fel vannak háborodva. Megfelelő módon tájékoztatni kell az
ingatlantulajdonosokat . T ájékoztatás terén vannak hiányosságaik.



Lukács Agnes jegyző: ismertette az önkormányzat tájékoztatási lehetőségeit és felhívta a
figyelmet, hogy a megfelelő tájékoztatás valamennyi önkormányzati képviselő feladata és
kötelessége is.

dr. SebestyénLász|ő polgármester: Elmondta, hogy a megfelelő tájékoztatás érdekében két
konkrét intézkedést tett. Egy jól szerkesztett tájékoztatő levelet fognak összeállítani a
csatornánásról, amelyben Ádám Lászlő és jegyző asszony segítségét kérte. Ezt kikerül a
honlapra és a ,,Balatotszepezdi tükör''-ben is kozzétesz1k Másrészt előre hozta a
közmeghallgatás időpontját anyána, amikor tcibben részt tudnak ezen venni. El lehet osztani,
hogy ki miről akar beszélni.

Lukács Ágnes jegyzőz a közmeghallgatás éppen az a közvetlen fórum, amikor a lakosság
találkozik a képviselő-testülettel. Ezt 20 nappal korábban kozzé kell tenni. Azt gondolja,
innentől az á|lampolgárok valós érdeklődésén múlik, eljönnek-e? Abban látja a problémát, hogy
hajlamosak az emberek felületesen és mélységébe.n meg nem ismert információk alapján
álláspontot kialakítani.

2.Közmeghallgatás

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: A közmeghallgatás időpontját az idei évben nyári
időpontra, 2017 .június 23-ratették Javasolta az alabbi napirendi pontokat tárgyalni:

1. Beszámoló az önkormányzat elmúlt évi munkájáról
2. T ájékoztatő Balatonszepezd 20 17 . évi foj lesztéseiről
3. A kömyezetvédelem helyzete Balatonszepézden

Lukács Ágnes jegyző: Hány őtáratuzzék ki a kezdést?

dr. Sebestyén LászIő polgármester: Június 23-án 15 órai kezdettel javasolta, s kérte záró
időpontot is adjanak meg, 17,00 órát.

Lukács Ágnes jegyző: Kérte, hogy a közmeghallgatáson ne csak ő beszéljen, legyenek elosztva
atémák.

dr. SebestyénLászI'ő polgármester: Meghívják a hulladékszállitásért felelős kozszolgáItatő
képviselőjét' DRV és E.on képviselőjét, a Balatonfiiredi Rendőrkapitányságnak küldenek
meghívót, továbbá a szewtyvízcsatornázáskívitelezőjét és Ádám Lászlő projektmenedzsert.

dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos: A meghívóban esetleg fel lehet tüntetni, hogy a
közérdekű kérdéseket előzetesen vúaka lakosságtól az önkormányzatközponti e-mail címére.

Varga József képviselő: Véleménye szerint nem fog|ák előre megküldeni a kérdéseket az
emberek.

dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos: A jelenleg futó projektek részleteiről is célszení lenne
tájékoztaIást adni.

dr. Sebestyén László polgármester: A tavalyi évben aránytalanul kaptak szőt a lakosok. Volt
olyan személy, aki 10 percet beszéIt,valőjában nem kozérdekű kérdésről' s volt olyan' akire
csak 2 perc jutott. Az ülés vezetőjeként előre jelzi, hogy megvonja a szőt azoktól, akik
hosszabban egyéni sérelmekről beszélnek kozérdekű kérdések helyett. Kérte' aki a
közmeghallgatás napirendi pontj aival egyet ért, szavazzott.



A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós nélhjl - meghozta a
kÓv e tke z ő hat ór o z at ot :

122/2017.(vI.2.) Bsz. iinkormányzati H A T Á n o Z AT

Balatonszepezd Község Önkormrínyzata Képviselő-
testülete 20I]. június 23-án 15,00-17,00 őra k<iz<itt
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye: Bertha Bulcsu Közösségi Ház
(8252 Balatonszepezd, Szegfti köz 1')
A közmeghallgatás napirendj e:
1 .Beszámoló az önkorm ányzat elmúlt évi munkáj áról
2.T áj éko ztató Balatonszepezd 20 I 7 . évi fej lesztéseiről
3. A környezetvédelem helyzete Balatonszepezden

Felhatalmazza' a polgármestert, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Hatríridő: azonnali
Felelős: polgármester

Több kérdés,hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el.

dr. Sebesty én Látszló polgármester: Megkörr,int. a jelenlévőknek a részvételt, a nyilvános
ülést 8,45 órakor bezárta.

K.m.f.
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