
BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. 

 

 

Ügyiratszám: BSZ/1244-2/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 2019. 

november 21-én, 14:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Balatonszepezd Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem 

(8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.) 

 

Jelen vannak: dr. Sebestyén László   polgármester 

Bíró Imre   alpolgármester 

Varga József   képviselő 

Kovács Sándor   képviselő 

Inhof Tamás   képviselő 

 

Tanácskozási 

joggal megjelent: 

 

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző 

Sánta Helga    pénzügyi ügyintéző 

Meghívottak: Miklós Balázs   főépítész 

 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Tisztelettel köszönti Balatonszepezd Község 

Önkormányzatának nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelent képviselőtársait, aljegyző 

urat, meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel az 5 

testületi tag közül 5 fő jelen van. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívó szerinti 9. 

napirendben foglalt pályázat tárgyalására a képviselő-testület rendeljen el zárt ülést. Az ülés 

végén a Magyar Turisztikai Ügynökség fejlesztési lehetőségeiről kíván tájékoztatást kíván 

adni. 

 

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja és a Szepezdfürdői strand 

üzemeltetésbe adása tárgyú, meghívó szerinti 9. napirend tekintetében az Mötv. 46. § (2) 

bekezdés c) pontja alapján zárt ülést rendel el. 

 

NAPIREND: 

 

1) A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

2) Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

3) Karácsonyi támogatás megállapítása 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

4) Az önkormányzati dolgozók jutalmazásával kapcsolatos javaslat 



Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

5) Beszerzési eljárás indítása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

6) Nemzetközi Pontyfogó Kupa (IBCC) megtartása a strand területén 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

7) Beszerzési eljárás indítása téli hótolásra, valamint az utakat síkosságmentesítésére 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

8) Településrendezési eszközök módosítása 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

9) Polgármester jutalmazására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Kovács Sándor Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

 

A NAPIREND TÁRGYALÁSA: 

 
1)  A helyi önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

módosítása 
Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Az államháztartásról szóló törvény írja elő, hogy a 

költségvetési rendelet negyedévente módosítandó. A jelen módosításban foglalt számadatokat 

a képviselők megismerhették azt áttanulmányozhatták. 

 

Bíró Imre alpolgármester: Elfogadásra javasolja a módosítást, ugyanakkor kiugróan 

magasnak tartja a szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat. Kérdezi ennek okát. 

 

Sánta Helga pénzügyi ügyintéző: Részletes kimutatást fog készíteni a szolgáltatásokról. 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 

javaslata?  

 

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 
10/2019. (XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2019. 

évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 26.) 

önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett 

rendelet-tervezetet elfogadja és 10/2019. (XI.25.) 

számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 

 



2)  Balatonszepezd Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Az alakuló ülésen akként döntött a testület, hogy nem 

kíván módosítani az SZMSZ-en, ugyanakkor a törzskönyvi eljárás során fény derült arra, 

hogy az SZMSZ 2. melléklete olyan kormányzati funkciókódokat is tartalmaz, amelyeket 

jogszabály nem tesz lehetővé, így javasolt a 2. melléklet korrigálása. Kérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

11/2019. (XI.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a Balatonszepezd Község 

Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2019. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezetet elfogadja és 11/2019. (XI.25.) 

számon rendeletei közé iktatja. 

 

 

3)  Karácsonyi támogatás megállapítása 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Szokásos módon az idei évben is lehetőség van 

normatív támogatás biztosítására karácsony alkalmával. A támogatás összege már évek óta 

7.000,-Ft/fő volt, ezért javasolja, hogy ezt az összeget a testület emelje 8.000,- Ft-ra. Kérdezi, 

hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

83/2019. (XI.21.) 

 

BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 

 

Balatonszepezd község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az egyes szociális ellátási 

formák szabályozásáról szóló 4/2016. (II.29.) 

önkormányzati rendelet 10. § (8) bekezdése 

alapján egyszeri normatív települési 

támogatásban részesíti a községben 2019. január 

1-jén állandó lakcímmel rendelkező, 

életvitelszerűen a településen élő 

  62. életévüket betöltött idős lakosokat,  



 rokkantsági, fogyatékossági, 

rehabilitációs ellátottakat,  

 valamint azon gyermekeket, akiket 

valamelyik szülője egyedül nevel,  

 és a három vagy több gyermekes 

családok gyermekeit. 

 

A támogatás összege: 8.000,- Ft/fő/gyermek. 

 

A támogatás kifizetése számlaszámra vagy 

lakcímre történő utalással történik.  

 

A települési támogatás igénylésével kapcsolatos 

adatlapokat 2019. november 30-ig lehet 

benyújtani a Zánkai Közös Önkormányzati 

Hivatalba. 

 

A Képviselő-testület a támogatás anyagi 

fedezetét 2019. évi költségvetéséből biztosítja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy 

az érintettek részére a támogatás kifizetéséről 

gondoskodjon. 

 

Határidő: 2019. december 10. 

Felelős: jegyző 

 

 

4)  Az önkormányzati dolgozók jutalmazásával kapcsolatos javaslat 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

dr. Sebestyén László polgármester: A 2019. évben az állandó önkormányzati dolgozók 

részére jutalom megállapítását javasolja az egész éves munkájuk elismerésére. A 2019. évi 

költségvetésben eredeti előirányzatként nem szerepelt jutalom, így a jutalom megállapítása és 

kifizetés a tartalék terhére történhet. Előzetes számítás szerint bruttó 1.798.925,- Ft 

keretösszeg biztosítása szükséges a szociális hozzájárulási adóval együtt. Kérdezi, hogy van-e 

valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

84/2019. (XI.21.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 

 

Balatonszepezd Község Képviselő-testülete az 

állandó önkormányzati dolgozók részére a 2019. 

évben végzett munkájuk értékelése alapján 

bruttó 1.798.925.- Ft keretösszeget határoz meg 

jutalom megállapításra, szociális hozzájárulási 

adóval együtt. A jutalom forrását a 2019. évi 



költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
 

Megbízza a polgármestert, hogy a jutalmak 

felosztásáról gondoskodjon és a kifizetésről az 

intézkedést tegye meg. 

 

Határidő:  2019.11.30. 

Felelős: polgármester 

 
 

5)  Beszerzési eljárás indítása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 
 

dr. Sebestyén László polgármester: A Belügyminisztérium idén is tüzelőanyag vásárlás 

céljából támogatásban részesítette az önkormányzatot. A beszerzési szabályzat értelmében a 

támogatásból megvalósuló beszerzések esetén beszerzési eljárást kell lefolytatni, azaz a 

testületnek kell megjelölni azt a 3 gazdasági szereplőt, akitől ajánlatot fognak kérni. 

Tekintettel arra, hogy közelednek a téli hónapok, a lakosság érdeke, hogy minél hamarabb 

hozzájussanak a tüzelőanyaghoz. Rendhagyó módon arra kéri a testületet, hogy a javasolt 

gazdasági szereplők elfogadása mellett hatalmazza fel az eljárás lefolytatására, a bontási, 

értékelési feladatok ellátására, a döntés meghozatalára, a szerződés megkötésére és az egyéb 

szükséges intézkedések megtételére is. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 

javaslata? 
 

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

85/2019. (XI.21.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a beszerzési szabályzat 12. 

pontja alapján a szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz tárgyában lefolytatandó beszerzési 

eljárásban az alábbi gazdasági szereplőket kéri 

fel ajánlattételre: 

 BAKONYERDŐ Zrt. 

 Hidegkúti Ebt. 

 VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. 
 

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a 

legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. 
 

Felhatalmazza a polgármestert az eljárás 

lefolytatására, a bontási, értékelési feladatok 

ellátására, a döntés meghozatalára, a szerződés 

megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések 

megtételére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 



 

6)  Nemzetközi Pontyfogó Kupa (IBCC) megtartása a strand területén 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

dr. Sebestyén László polgármester: A Tematik Kabel Kft. azzal a kéréssel kereste meg az 

önkormányzatot, hogy 2020.04.19. és 2020.04.25. között horgászversenyt kíván tartani – 

egyebek mellett – a Központi Strandon, a Viriuszi Strandon, és Szepezdfürdői Ifjúsági 

Standon. Mindhárom strandon 2-2 csapat tartózkodna, azaz összesen 6 csapat venne részt a 

versenyen. A Tematik Kabel Kft. a strandok használatáért 50.000,- Ft /csapat, azaz összesen 

300.000,- Ft összeget fizetne. Tisztázásra került, hogy a használati díj nem áfa köteles. 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

86/2019. (XI.21.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az IBCC (Nemzetközi 

Balatoni Pontyfogó Kupa) megnevezésű 

horgászverseny Központi Strandon, a Viriuszi 

Strandon, és a Szepezdfürdői strandon történő 

lebonyolításával az előterjesztés mellékletét 

képező együttműködési megállapodás szerint 

egyetért. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására és a további szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

7)  Beszerzési eljárás indítása téli hótolásra, valamint az utakat síkosságmentesítésére 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

dr. Sebestyén László polgármester: A téli hótolásra, valamint az utakat 

síkosságmentesítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2019. december 31-ével lejár. 

Ugyanakkor a téli hónapokban ezen szolgáltatás folyamatos biztosítása elengedhetetlen, így 

indokolt az új vállalkozási szerződés megkötése. Javasolja az új szerződés 2021. március 31. 

napjáig való megkötését. Az előterjesztés szerinti gazdasági szereplőket javasolja felkérni 

ajánlattételre. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata? 

 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 



 

87/2019. (XI.21.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a beszerzési szabályzat 

alapján a téli hótolási munkák ellátása, valamint 

az utakat síkosságmentesítése tárgyában 

lefolytatandó beszerzési eljárásban az alábbi 

gazdasági szereplőket kéri fel ajánlattételre: 

 

 Nivegy Trans Kft. 

 Pintér Ferenc e.v. 

 Tóth Csaba e.v. 

 

A beszerzési eljárás bírálati szempontja a 

legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

8)  Településrendezési eszközök módosítása 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Felkéri Miklós Balázs főépítészt a napirend 

ismertetésére. 

 

Miklós Balázs főépítész: A kerékpárút tervezése jelenleg Révfülöp közigazgatási határáig 

tart. Néhány szakaszon szükséges a kerékpárút szélesítésére, így kisajátítással le kell vágni 

egy sávot az ottani telkekből. A kisajátítási eljárás lefolytatása nem az önkormányzat feladata 

lesz. Ennek megterveztetése és a településrendezési eszközök módosítása viszont igen, amely 

csak háromoldalú megállapodás keretében valósítható meg. Az eljárást sürgősségi jelleggel, 

egykörös véleményezés mellett fogják lefolytatni. 

 

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: A tervezőtől kapott szerződéstervezettel nincs 

megelégedve, így a hivatal aláírás előtt meg fogja tenni a szükséges javításokat, 

módosításokat, korrekciókat. 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 

javaslata? 
 

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Sebestyén László 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

88/2019. (XI.21.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Veszprémi Tervező Kft-vel 

és a PRO ARCH. Építész Stúdió Bt-vel kötendő 



településrendezési eszközök módosítására 

vonatkozó háromoldalú tervezési szerződést 

elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 

megkötésére és az egyéb szükséges teendők 

elvégzésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

 

9)  Polgármester jutalmazására vonatkozó javaslat 

Előterjesztő: Kovács Sándor Ügyrendi Bizottság elnöke 

 

Kovács Sándor Ügyrendi Bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az 

Ügyrendi Bizottság a dr. Sebestyén László polgármester részére 2019. évben végzett munkája 

értékelése alapján, tevékenysége elismeréseként 3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű 

jutalmat javasol megállapítani. 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt a jutalom 

megállapítására vonatkozó szavazásban nem kíván részt venni, kéri a szavazásból történő 

kizárását.  

 

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, a képviselő-testület 4 igen 

szavazattal – 1 tartózkodás mellett dr. Sebestyén László polgármestert a szavazásból kizárja, 

majd Biró Imre alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 

 

89/2019. (XI.21.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete dr. Sebestyén László 

polgármester részére 2019. évben végzett 

munkája értékelése alapján, tevékenysége 

elismeréseként 3 havi tiszteletdíjának megfelelő 

összegű jutalmat állapít meg.  A jutalom forrását 

szociális hozzájárulási adóval együtt, a 2019. évi 

költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: alpolgármester 

 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Az ülés végeztével tájékoztatja a képviselő-testületet, 

hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati lehetőséget biztosít strandfejlesztésre. Mind 

a három strand tekintetében indulni kellene. Javasolja első helyen a központi strand 

lidósítását, a Víriuszi strandon vizesblokk létesítését, illetve a Szepezdfürdői strandon 

előregyártott büfé létesítését. 

 



Varga József képviselő: A Szepezdfürdői strandon javasolja a fogadóépület terveinek 

megvalósítására való pályázást. 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Álláspontja szerint annak nincs realitása. 

 

Varga József képviselő: A terv rendelkezésre áll, veszteni való nincs. 

 

dr. Sebestyén László polgármester: Ebben az esetben első helyen szerepeljen a 

fogadóépület, második helyen a lidósítás és harmadik helyen a vizesblokk. 

 

 

Több napirendi pont nem lévén dr. Sebestyén László polgármester megköszöni a nyilvános 

ülésen való részvételt, és azt 14:30 órakor bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

dr. Sebestyén László 

polgármester 
dr. Rozgonyi Viktória 

jegyző 

 

A jegyzőkönyv elkészítéséért felelős: 

 

 

 

 

 dr. Kiss Balázs Tamás 

aljegyző 

 


