BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.
Ügyiratszám: BSZ/ 541-2 /2019.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. április 16án, 17:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Balatonszepezd Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem
(8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.)

Jelen vannak:

dr. Sebestyén László
Sándor Gyuláné
Bardon Róbert
Bíró Imre
Varga József

Tanácskozási
joggal megjelent:

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző
Kiss Richárd
igazgatási ügyintéző

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

dr. Sebestyén László polgármester: Tisztelettel köszönti Balatonszepezd Község Önkormányzatának
nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelent képviselőtársait, aljegyző urat. Megállapítja, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 testületi tag közül 5 fő jelen van. Az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a mai ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra,
azzal, hogy a vegyes ügyek közé javasolja felvenni a Balatonszepezd belterület 124 hrsz-ú ingatlanra
érkezett vételi ajánlat megtárgyalását, továbbá javasolja, hogy a meghívó szerinti 1. napirendet, azaz a
kávézó üzemeltetése tárgyában beérkezett pályázatok elbírálását a testület az ülés végén tartandó zárt
ülés keretében tárgyalja, tekintettel arra, hogy a nyilvános tárgyalás a pályázók üzleti érdekét sértené.
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja, valamint az Mötv. 46. § (1)
bekezdés c) pontja alapján elrendeli kávézó üzemeltetése tárgyában beérkezett pályázatok elbírálása
tekintetében a zárt ülés tartását.
NAPIREND:
1)

Tájékoztatás a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.27.) önkormányzati
rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

2)

Balatonszepezd Község Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak átfogó értékelése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester

VEGYES ÜGYEK:
V1)

A Balatonszepezd belterület 124
megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László

hrsz-ú

ingatlanra

érkezett

vételi

ajánlat

A NAPIREND TÁRGYALÁSA:
1. Tájékoztatás a településkép védelméről szóló 17/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelettel
szemben érkezett törvényességi felhívásról
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
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dr. Sebestyén László polgármester: Felkéri dr. Kiss Balázs Tamás aljegyzőt a napirend
ismertetésére.
dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: A Veszprém Megyei Kormányhivatal a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelettel szemben törvényességi felhívással élt. Megállapították, hogy a
rendelet törvénysértő, mivel több bekezdése nem rendelkezik a jogalkalmazó számára egyértelműen
értelmezhető szabályozási tartalommal, rendelet céljának megfogalmazására kizárólag a jogszabály
preambulumában
van
lehetőség,
értékvizsgálat
elkészíttetésről
szóló
rendelkezések
jogszabályellenesek, továbbá több a reklámokkal kapcsolat előírás és a bírság kiszabását átruházott
polgármesteri hatáskörként való rögzítése is jogszabálysértő. Jelenleg a testületnek tudomásul kell
vennie törvényességi felhívást. Ezt követően a hivatal határidőn belül előkészíti a törvénysértő
rendelkezéseket hatályon kívül helyező rendeletmódosítást.
dr. Sebestyén László polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László polgármester az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozza:
33/2019. (IV.16.)

BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Balatonszepezd
Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete a településkép védelméről
szóló
17/2017.
(XII.27.)
önkormányzati
rendelettel szemben érkezett VE/53/934/2019.
számú törvényességi felhívást tudomásul veszi és
a szükséges intézkedéseket megteszi.
Határidő: 2019. május 28.
Felelős: polgármester

2. Balatonszepezd Község Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak átfogó értékelése
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester
dr. Sebestyén László polgármester: Felkéri dr. Kiss Balázs Tamás aljegyzőt a napirend
ismertetésére.
dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról minden év
május 31-jéig átfogó értékelést kell készíteni és el kell azt fogadni. Ezt a feladatot az önkormányzat
tekintetében a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
látja el. A feladatot pedig jól teljesítik, amelyet a beszámoló is tükröz.
dr. Sebestyén László polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?
Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László polgármester az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – egyhangúlag –
az alábbi határozatot hozza:
34/2019. (IV.16.)
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gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról
szóló átfogó értékelést – az e határozat
(előterjesztés) mellékletét képező tartalommal –
elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy az értékelést
határidőben küldje meg a Veszprém Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és
Gyámügyi Osztályához.
Határidő:
Felelős:

2019. május 31.
polgármester

VEGYES ÜGYEK:
V1. A Balatonszepezd belterület 124 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Sebestyén László
dr. Sebestyén László polgármester: Borsi Gergely 2019. január 14-én vételi szándékát jelezte a
Balatonszepezd belterület 124 helyrajzi számú telek ügyében, amely 2/12 tulajdoni hányadban a
Balatonszepezd Község Önkormányzata tulajdonában áll. Az elkészült ingatlanbecslés a tulajdoni
illetőség értékét bruttó 420.000, - Ft értékben határozta meg. Ezzel szemben Borsi Gergely ennél
lényegesen magasabb, 666.666,- Ft összegű vételi ajánlatot tett.
Bíró Imre képviselő: A döntéshozatal előtt meg szeretné tekinteni az ingatlant.
dr. Sebestyén László polgármester: Ennek semmi akadálya. A napirendben való döntéshozatalt
elhalasztja, egyben felkéri Bíró Imre képviselőt, hogy az ingatlant rövid határidőn belül tekintse meg
és tájékoztassa a hivatalt, hogy a napirendet mikor tárgyalhatja újból a testület. Tájékoztatja a
testületet, hogy a strand üzemeltetésbe adására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, ezért
ezen a nyáron még biztos, hogy az önkormányzat fogja valamennyi strandot üzemeltetni.
Több napirendi pont nem lévén dr. Sebestyén László polgármester megköszöni a nyilvános ülésen
való részvételt, és azt 17:15 órakor bezárja.

K. m. f.

dr. Sebestyén László
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

A jegyzőkönyv elkészítéséért felelős:
dr. Kiss Balázs Tamás
aljegyző
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