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8. napirend               Ügyiratszám: BSZ/________/2019. 

 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

a Képviselő-testület 2019. február 21-i nyilvános ülésére 

 

 

Tárgy: Pénzeszköz átadási megállapodás 

 

Előterjesztő: dr. Sebestyén László polgármester 

 

Előkészítette:       Sánta Helga pénzügyi előadó 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Balatonszepezden az elmúlt időszakban két, a település fejlesztése érdekében jelentős 

pályázati projekt valósult meg: 

 

 

1./ Út és járda felújítás 

Balatonszepezd településen 2018. évben 100 millió Ft-os kormányzati támogatással 

megvalósított út és járdafelújítás beruházás, melyről készült szakmai és pénzügyi beszámoló 

2019. január 31-ig került benyújtásra a Belügyminisztériumhoz. A projekt megvalósítása 

során a teljes támogatási összeg felhasználásra került, az önkormányzat 11.477.929 Ft önerőt 

biztosított a támogatáson felül.  

 

 

2./ Önkormányzati épület homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és nyílászárók 

korszerűsítés 

Az önkormányzat 6.498.463 Ft támogatást kapott a 2016. évi adósságkonszolidációban nem 

részesült önkormányzatok fejlesztési támogatásból az önkormányzati épület felújítására. A 

támogatott projektrész összesen 13.373.832 Ft-os beruházás keretében valósult meg, ezen 

felül az önkormányzat még 7.372.147 Ft saját forrást is biztosított. A szakmai és pénzügyi 

beszámoló határidőben elkészül. 

 

 

A sikeres és eredményes projektekkel összefüggésben fontosnak tartom kiemelni az ahhoz 

szakszerű munkával hozzájáruló hivatali köztisztviselők érdemeit. Ahhoz, hogy fenti 

beruházások határidőben és teljes körűen megvalósuljanak, lelkiismeretes, precíz szervező, 

koordináló munkára volt szükség, a pénzügyi kifizetések és elszámolások pontos, a szakmai 

beszámolók magas színvonalú összeállítása mellett. 

Fentiekre tekintettel javaslom a Képviselő-testületnek, hogy biztosítsa a projektek 

megvalósításában közreműködő köztisztviselők jutalmazását pénzeszközátadással, a fent 

ismertetett feladatok kiemelkedő teljesítéséért. 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 

Balatonszepezdi Kirendeltségén dolgozó köztisztviselői - 

dr. Hajba Csabáné, valamint Sánta Helga részére az Út és 

járdafelújítás beruházásra, és az Önkormányzati épület 

homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés és nyílászárók 

korszerűsítés beruházásra felhasznált támogatások 

határidőben történő megvalósítása és elszámolása során 

nyújtott lelkiismeretes munkájuk elismerésére összesen 

bruttó 450.000,- Ft jutalom és járulékai erejéig 

pénzeszköz átadásáról dönt a Zánkai Közös 

Önkormányzati Hivatal részére. 

 

Forrása a 2019. évi költségvetés egyéb működési célú 

támogatások előirányzata. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pénzeszköz-átadási 

megállapodást írja alá és a forrás átutalásáról 

gondoskodjon. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős:  polgármester 

 

 

Balatonszepezd, 2019. február 14. 

 

dr. Sebestyén László 

               polgármester  


