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Jegyzőkönyv

Készült: Balatonszepezd Község Önkorményzata Képviselő-testületének2017.június I6-án
7,30 őrai kezdettel az Önkormányzat hivatali épülete ftildszinti tanácstermében
megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről.

Jelen voltak: dr. SebestyénLászlő polgármester
Sándor Gluláné alpolgármester
Bíró Imre képviselő
Varga József képviselő
Bardon Róbert képviselő

Tanácskozási ioggal megi elent:
Lukács Agnes jegyző
dr. Hajba Csabáné vezető főtanácsos
TörekinéBardonSzilvia falugondnok
Arany Enikő jegyzőkönyvvezető

dr. Sebestyén Lászlő polgármester: Tisztelettel köszöntötte Balatonszepezd Község
Önkormányzatánakrendkívüli nyilvános ülésén megjelent Képviselő-tátrsait,Jegyző Asszonyt,
Főtanácsos Asszonyt. Megállapította, hogy a Képviselő-testület haíározatképes, mivel az 5

testületi tag közül 5 fő jelen van. Megkérdezte, hogy van-e valakinek a meghívóban
meghatározott napirenden kívül további napirendi pontra vonatkozó javaslata. Javasolja az első
két napirendi pont sorrendiségének cseréjét.
Kérte, aki a sorrend módosítással együtt a napirendi pontokkal egyet ért szavazzon:

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egletértett és az alúbbi napirendi pontokat tdrgyalja:

Napirend:

Nyilvános ülés
1. Szociális étkeztetés biztosítása aZánkai Ovoda zárvatartása idején

Előterjesztő: dr, Sebestyén Lószló polgármester
2. Területbérleti kérelem az Ifjúsági strandon büfé elhelyezésére

Előterjesztő: dr, Sebestyén László polgármester
3. o,Útfelúlítások Balatonszepezden" című projekt keretében a tervezési

szolgá|tatás ra é rkez e tt aj á n lato k elb írá lá s a
El őt erj e s zt ő : dr. S eb e s ty é n Lá s zl ó p o l gár me s t er



Napirend tárgvalása:

1. Szociális étkeztetés biztosítása a zánkai óvoda zárv a tartása idej én

dr. Sebestyén László polgármester: Harom arajánlaíotkértek: egyet azBrzsébet Gyermek_és
Ifiúsági Táborok Szolgáltató Kft-től, egyet a Nivegy-völgyi Óvodától és egyet a Révfiilöpi
Altalános Iskola konyájától. A révfiilöpi iskola adta a legkedvezőbb ajánlatot, 720,- Ftladág
áron, javasolta a révftilöpi iskolán keresztül biáosítani a szociális étkezést a záttkaióvoda zárvá
tartása idején. Kérte, aki egyet ért, szavazzon.

A KépviselŐ-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal - meghozta a
köv e tke z ő hat ár oz atot :

123 12017 . (VI. 1 6.) Bsz. önkormányzati HATÁno ZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a zánkai óvoda zétwa tartása idején (2017 .június
19-30 között) a szociális étkezést a Révfiilöpi Általános
Iskola főzőkonyh áj áb ől bizto sítj a, 7 20 . - F tl fő l nap áron.

Megbizza a polgármestert, hogy a szolgáltatást a Zánku
Kétnyelvű Német Nemzeti sé gi Óvoda- B ölcsőde intézmény
útján rendelje meg.

Határidő:
Felelős:

azowtal
polgármester

2. Területbérleti kérelem az lfiúsági strandon büfé elhelyezésére

dr. Sebestyén László polgármester: Az Ifiúsági strandon szeretne Strudl György büfé kocsit
üzemeltetni, ez a hír több szempontból is jó. Korábban javaslat volt, hogy ne kérjenek az idei
évben belépődíjat azon a strandon, de az AFA visszaigénylés miatt sziikség van bevételre is,
ami jelen esetben például a területbérleti díjjal biztosítható lenne. A büfé kocsi elhelyezéséhez
20 m2 területre lenne sztiksége az űmak, ahová pár asztalt és széket is elhelyezne. A büfé
tizemeltetéséhez szükség lenne áram- és víz vételi lehetőségre. A javasolt területbérleti díj
64.800.- Ftlszezon.

Varga JÓzsef képviselő: Aviz és áram vételi lehetőség biztosítása megoldható.

dr. SebestyénLászlő polgármester: Kérte, aki aterületbérlettel és annak javasolt díjával egyet
ért, szavazzon.

A KépviselŐ-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodás nélkal - meghozta a
köv e tke z ő hat ár ozat ot :

l24l20l7.(VI.16.) Bsz. önkormányzati H A T Á n O Z AT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Strudl György (Don Papi Falodája) vállalkoző



kérelmét, mely Balatonszepezd, Ifiúsági strandon 2017.
június 19-től kezdődően a szezonra mozgő büfe
elhelyezésére és üzemeltetésére vonalkoz7k, az abban
foglalt tarlalommal elfogadta. Felhatalmazta a
polgármester1 a területbérleti szerződés megkötésére
64. 8 00. - F tl szezon bérleti díj meghat ár ozásáv al.

Határidő: 2011.június 19.

Felelős: polgármester

3.,,Útfelúlítások Balatonszepezden" című projekt keretében a tervezési szolgáltatásra
érkezett aj ánlatok elbírálása

dr. Sebestyén László polgármester: Kormány határozat alaplán Balatonszepezd 100 millió
forint támogatásban részesül. Ennek a projektnek a keretein belül kérlek arqánlatot tervezési
szolgáltatásra. Három céghez küldtek ki ajánlattételi felhívást, két ajánlat érkezett be, a
harmadik fél jelezte írásban, hogy elfoglaltsága miatt nem kíván qánlatot adni. A Veszprémterv
Kft. és a Via Futura Kft. ajánlatát az előterjesáéssel megkapták a képviselők, illetve a két
ajánlat összehasonlító összegzését is a műszakí ellenőr és a műszaki ngyinréző részéről. Az
összegzésben jelezte a műszaki ellenőr, hogy a Veszprémterv Kft. ajánlata 8 utca teruezésére
vonatkozik, a9 tervezendő utca ellenében. A két ajánlati összeg hasonló, azonbana Via Futura
Kft. ajánlata műszaki tartalom szempontjából elfogadhatóbb, így javaso|ta azt az ajánlatot
elfogadni.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, - ellenszavazat és tartózkodós néllcül - meghozta a
következő határ ozatot :

I25 12017 . (VI. 1 6.) Bsz. önkormányzati HATAROZAT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-
te stül ete az,,Ú tf elűjítás ok B alatons ze p ezden" c ímű proj ekt
kertében a tervezési szolgáItatásra lefolytatott beszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánította. Nyertesnek a Yía
Futura Kft. ajánlatevőt 3,400.000.- Ft +ÁFA ajánlatí árl:al

kihirdette. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a nyertes
gazdasági szereplővel a megbízási szerződést az
q ánlatkér ésnek me gfelelően me gkö s se.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt, hogy a

szerződés fedezetét a 181812016. (XII. 22.) Korm.
I,ntározattalbiztosítotttámogatásbőIf edezí.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Varga József képviselő: Előadta, hogy a Balaton-Dekor Bt-vel kötött váIlalkozási szerződés
alapjarla központi strandon avilágítás és hangosítás határidőben elkészült. A wifi beüzemelése
még nem történt meg, tekintettel arra, hogy a szükséges modemet június 15-én szállították le.
Kérte, hogy a szeruődés teljesítésére vonatkozó határidő június 25-ig kerüljön
meghosszabbításra.



dr. SebestyénLászlő polgármester: Megkétdezte, ki ért egyet az elhangzottakkal?

A KépviselŐ-testület 4 igen szavazattal, - ellenszavazat nélkul, ] tartózkodás mellett - meghozta
a következő határozatot :

12612017 . (VI. 16.) Bsz. önkormányzatí HATAROZAT
B alatonszepe zd Közsé g Onkormán y zata a B alaton- Dekor
Bt-vel (8252 Balatonszepezd, Kisfaludy u. 25) a
Balatonszepezd Központi strandon világítás, csatlakozó
aljzatok, hangosítás és wifi kiépítésére kötött vállalkozási
szerződés teljesítési határidejét a wifi beüzemelésére
vonatkozóan - a vállalkozó kérésére - 2017. június 25-re
módosítja.
Megbizza a polgármestert, hogy a módosított vállalkozási
szerződést írja alá.

Határidő azonnal
Felelős: polgármester

Több kérdés,hozzászőlás, észrevétel nem hangzott el.

dr. Sebestyén Lász|ő polgármester: Megköszönte a jelenlévőknek a részvételt, a nyilvános
ülést 7,45 órakor bezárta.

K. m. f.
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dr. Sebestyén László
polgármester
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Lukács
jegyző


