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BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. 
 
  
Ügyiratszám: BSZ/139-5/2020. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 31-

én 13.00 órakor megtartott nyilvános üléséről 
 
Az ülés helye: Balatonszepezd, Községháza – földszinti tárgyaló 

(8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.)   
 
Jelen vannak: dr. Bocskov Petrov Jordán  polgármester 
 Bíró Imre   alpolgármester  
 Inhof Tamás 
 Kovács Sándor  
 Varga József  képviselők      
 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 dr. Rozgonyi Viktória  jegyző, jegyzőkönyvvezető 
 dr. Kiss Balázs Tamás  aljegyző 
 Törekiné Bardon Szilvia falugondnok 
  

 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 fő jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitja. 
Javasolja, hogy a mai nyilvános ülésen a meghívóban szereplő napirendi pontok kerüljenek 
megtárgyalásra azzal, hogy a vegyes ügyek keretében beszerzési eljárások indításáról is 
döntenének. 
 
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.  
 
Napirend:   
 
1)  Balatonszepezd Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
2)  Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének 

elfogadása  
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 

 
3)   Beszámoló a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: dr. Rozgonyi Viktória jegyző 
 
4)  Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
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5)   A Balatoni Bringakörhöz kapcsolódó beruházás útvonalának kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánítása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

Vegyes ügyek 
 
V1)  Döntés beszerzési eljárások indításáról  
 Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1)  Balatonszepezd Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A közbeszerzésekről szóló törvény szerint az 
ajánlatkérőként eljáró önkormányzatnak a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. 
napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készítenie az adott évre tervezett 
közbeszerzéseiről. Idén nem terveznek közbeszerzési eljárást lefolytatni. Kérdezi, hogy 
valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a alapján az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét képező 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 2020. évi 
közbeszerzési tervét elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

2)  Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének 
elfogadása  
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 

 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az éves munkaterv a korábbi évek tapasztalataira 
figyelemmel készült el. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
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Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
2/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét 
jóváhagyja. 
 
Felhívja a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzőjét, hogy a munkatervben szereplő 
napirendi pontok előkészítéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
 
3)   Beszámoló a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: dr. Rozgonyi Viktória jegyző 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kérdezi jegyző asszonyt, hogy kívánja-e 
kiegészíteni a kiküldött anyagot? 
 
dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Köszöni, nem. Azt gondolja, hogy elég részletesen beszámolt a 
hivatal tevékenységéről. A számok mutatják, hogy a hivatalban milyen komoly munkavégzés 
folyik, köszönet érte a kollégáknak, hogy létszámhiány mellett is helyt tudnak állni. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kérdezi képviselő-társait, van-e valakinek kérdése 
a beszámolóhoz? 
 
Biró Imre alpolgármester: Az előző beszámolóhoz képest azért csökkentek a szepezdre 
vonatkozó számok, mert eddig itt volt talán a legtöbb. Most a többi településhez képest nem 
kiugróak az adatok. 
 
Varga József képviselő: Azt gondolja, hogy a számok azért azt is tükrözik, hogy nem volt 
pályázat, ami miatt több testületi ülést kellett volna tartani. 

 
További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
3/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Zánkai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 



4 

 
4)  Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A Balatonfüredi Tankerületi Központ 
meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek 
megállapításához február 15. napjáig be kell szerezni az érdekelt települési önkormányzatok 
véleményét. Balatonszepezd Község közigazgatási területére vonatkozó, kötelező felvételt 
biztosító általános iskola a tervezet szerint a Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató 
Általános Iskola. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Balatonfüredi Tankerületi 
Központ által összeállított, Balatonszepezd 
Község közigazgatási területére vonatkozó 
kötelező felvételt biztosító általános iskolai 
körzethatárral egyetért.  
 
Határidő: 2020. február 15. 
Felelős: polgármester 

 
 
5)   A Balatoni Bringakörhöz kapcsolódó beruházás útvonalának kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 

 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A NIF Zrt. a Balatoni Bringakörnél a Révfülöp utca 
és a Révfülöp közigazgatási határ közötti szakaszán a jelenlegi kerékpárút szélesítése mellett 
döntött. A szélesítés csak területek kisajátításával valósulhat meg, amihez előzetesen a 
Településrendezési eszközök módosítása szükséges, amely folyamatban van. Ez tárgyalásos 
eljárással lefolytatható, ha a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. Ez egy technikai jellegű 
döntés. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
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5/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Balatoni Bringakör komplex 
fejlesztése tárgyú beruházás tekintetében 
Balatonszepezd területén lévő, a Révfülöp utca 
és a Révfülöp közigazgatási határ közötti 
szakaszon a kerékpárút szélesítését a 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) 
pontja alapján kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Vegyes ügyek 
 
V1)  Döntés beszerzési eljárások indításáról 
 Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kéri aljegyző urat, ismertesse, milyen beszerzési 
eljárások indítása vált szükségessé. 
 
dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Azt az információt kapta a kollégáktól, hogy több szerződés is 
lejárt, ilyen a zöldhulladék elhelyezése és kezelése, a zöldterület karbantartás, a strandokon 
a zöldterület karbantartás, mederterület karbantartás, takarítás, az önkormányzati 
ingatlanokat, létesítményeket érintő műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatok, 
valamint a 2020. évi kulturális programok megszervezésére, lebonyolítása. A testületnek el 
kell dönteni, hogy ezeket a feladatokat továbbra is szerződéses formában, vállalkozóval 
kívánja-e ellátni, ha igen, akkor a beszerzési szabályzat szerint dönteni kell arról, hogy kiktől 
kérnek ajánlatot, illetve meg kell határozni a bírálati szempontot, melynek javasolja 
legalacsonyabb árat elfogadni. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Azt gondolja, hogy ezekre a beszerzésekre szükség 
van, javasolja, hogy menjenek sorba.  A zöldhulladék elhelyezése és kezelése feladatra Borda 
Lászlótól, a Nivegy Trans Kft-től és Sári Ferenctől javasol árajánlatot kérni. Van-e valakinek 
más javaslata?  
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a zöldhulladék 
elhelyezéséhez és kezeléséhez kapcsolódó 
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feladatok ellátására ajánlattételre kéri fel az 
alábbi gazdasági szereplőket: 
 
1. Nivegy Transz Kft. 
     8272 Szentantalfa, Mocsár dűlő 116/9 hrsz. 
 
2. Borda László ev. 
    8251 Zánka, Fő utca 15. 
 
3. Sári Ferenc e.v. 
     8272 Szentjakabfa, Fő utca 22. 
 
A képviselő-testület bírálati szempontként a 
legalacsonyabb árat határozza meg.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési 
Szabályzat alapján az ajánlatkérés érdekében 
járjon el. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A zöldterület karbantartásra Szentgróti Balázstól, 
Liga Attilától, és a Fülöp Környezetépítő Kft-től javasol árajánlatot kérni. Van-e valakinek más 
javaslata?  
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a zöldterület karbantartás 
feladatra ajánlattételre kéri fel az alábbi 
gazdasági szereplőket: 
 
1. Szentgróti Balázs e.v. 
    8253 Révfülöp, Káli út 51. 
 
2. Liga Attila e.v. 
    8252 Balatonszepezd, Révfülöpi utca 12. 
 
3. Fülöp Környezetépítő Kft. 
    8300 Tapolca, Nyárfa utca 3. 
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A képviselő-testület bírálati szempontként a 
legalacsonyabb árat határozza meg.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési 
Szabályzat alapján az ajánlatkérés érdekében 
járjon el. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A strandokon a zöldterület karbantartás, 
mederterület karbantartás, takarítás feladatra, valamint a Vasút alatti park gondozására 
Borda Tibortól, Liga Attilától és Tóth Dávidtól javasol árajánlatot kérni. Van-e valakinek más 
javaslata?  
 
Kovács Sándor képviselő: Szerinte ifj. Borda Lászlótól is kérjenek ajánlatot. 

 
További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 

polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
8/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a strandi zöldterületek 
karbantartására, mederterület karbantartására, 
takarításra feladatra, valamint a Vasút alatti park 
gondozására ajánlattételre kéri fel az alábbi 
gazdasági szereplőket: 
 
1. Borda Tibor 
    8251 Zánka, Ady utca 4. 
 
2. Liga Attila e.v. 
    8252 Balatonszepezd, Révfülöpi utca 12. 
 
3. Tóth Dávid e.v. 
    8251 Zánka, Kossuth utca 12. 
 
4. ifj. Borda László e.v. 
    8258 Badacsonytomaj, Káptalantóti út 16. 
 
A képviselő-testület bírálati szempontként a 
legalacsonyabb árat határozza meg.  
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Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési 
Szabályzat alapján az ajánlatkérés érdekében 
járjon el. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az önkormányzati ingatlanokat, létesítményeket 
érintő műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatokra Balaton-Dekor Bt-től, a Szabadi Bau 
Kft-től és a Csépcső Kft-től javasol árajánlatot kérni. Van-e valakinek más javaslata?  
 

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

9/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzati 
ingatlanokat, létesítményeket érintő műszaki 
üzemeltetési és karbantartási feladatok 
ellátására ajánlattételre kéri fel az alábbi 
gazdasági szereplőket: 
 
1. Balaton-Dekor Bt. 
    8252 Balatonszepezd, Kisfaludy u. 25. 
 
2. Szabadi Bau Kft. 
    8251 Zánka, Glóbusz u. 3. 
 
3. Csépcső Kft. 
    8253 Révfülöp, Füredi út 4. 
 
A képviselő-testület bírálati szempontként a 
legalacsonyabb árat határozza meg.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési 
Szabályzat alapján az ajánlatkérés érdekében 
járjon el. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A 2020. évi kulturális programok megszervezésére, 
lebonyolítására Csizmazia Kenéztől, Salamon Szilvia Viktóriától és a PÉZÉ-Projekt Kft-től 
javasol árajánlatot kérni. Van-e valakinek más javaslata?  
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dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Itt mondja el, hogy 2020-ban még működik ez a megoldás, 
2021-től viszont a jogszabály alapján foglalkoztatni kell az önkormányzatnak középfokú 
közművelődési végzettségű szakembert, aki ezt a feladatot ellátja és a közösségi színteret 
működteti. Legfeljebb három település állhat össze és foglalkoztathatja ezt a személyt. Ezt 
idén meg kell oldani.  
 

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

10/2020. (I.31.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2020. évi kulturális 
programok megszervezésére, lebonyolítására 
ajánlattételre kéri fel az alábbi gazdasági 
szereplőket: 
 
1. PÉZÉ-Projekt Kft. 
    7257 Mosdós, Ifjúság u. 20. 
 
2. Csizmazia Kenéz e.v. 
    8237 Tihany, Szőlő utca 17. 
 
3. Salamon Szilvia Viktória e.v. 
    8237 Tihany, Batthyány u. 9. 
 
A képviselő-testület bírálati szempontként a 
legalacsonyabb árat határozza meg.  
 
Megbízza a polgármestert, hogy a Beszerzési 
Szabályzat alapján az ajánlatkérés érdekében 
járjon el. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 
 
Több napirendi pont nem lévén dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester megköszöni a 
nyilvános ülésen való részvételt, és azt 13.30 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 

 

 
         dr. Bocskov Petrov Jordán       dr. Rozgonyi Viktória 
        polgármester                    jegyző 


