
BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Ügyiratszám: BSZ/311-2/2020.

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 28-
án 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
Sánta Helga Alexandra pénzügyi ügyintéző
Miklós Balázs főépítész
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 a falugondnoki szolgáltatás szakmai
programjáról,  és  beszámolójáról,  a  Vízimentők  Egyesületének  2020.  évi  ajánlatáról,
településrendezési  eszközök  módosításáról,  a  Tűzoltó  utcai  ingatlanvásárlásáról  és  a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban érkezett megkeresésről is döntenének.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

Napirend:  
1) Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  középtávú  tervének,  valamint  a  2020.  évi

költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

2) A zöldhulladék elhelyezéséhez és kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátására érkezett
ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

3)  A zöldterület karbantartás feladat ellátására érkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

4) A strandi zöldterületek karbantartására, mederterület karbantartására, takarítására,
valamint a Vasút alatti park gondozására érkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

1



5) Az  önkormányzati  ingatlanokat,  létesítményeket  érintő  műszaki  üzemeltetési  és
karbantartási feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

6) A 2020. évi kulturális programok megszervezésére, lebonyolítására érkezett ajánlatok
elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

7)  Ajánlattevők kiválasztása a „Viriusi strand szaniterkonténerek beszerzése” elnevezésű
projekt megvalósítása céljából 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

8)  Ajánlattevők  kiválasztása  a  szepezdfürdői  szabadstrand  WC  felújítás  kivitelezése
céljából 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Vegyes ügyek

V1) A falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

V2) Beszámoló a falugondnoki tevékenységről  
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

V3) Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálata  és  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  2020.  évi
ajánlata
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

V4) A Balatoni  Bringakör  Révfülöp  utca  és  a  Révfülöp  közigazgatási  határ  közötti
szakaszának szélesítése miatt szükséges Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

V5) Döntés a Tűzoltó utcai ingatlanvásárlásáról
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

V6) Döntés  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtással  kapcsolatban  érkezett megkeresés
tárgyában
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  középtávú  tervének,  valamint  a  2020.  évi
költségvetésről szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A teljes anyag kiküldésre került, köszöni a pénzügyi
ügyintéző  szakszerű  munkáját.  Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  kérdése,  észrevétele,
hozzászólása?
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Sánta  Helga  Alexandra  pénzügyi  ügyintéző: A  költségvetés  tervezete  a  jogszabályi
határidőben, február 14-én kiküldésre került abban a formában, ahogy az informális ülésen
megbeszélték. Azóta két változás átvezetése vált szükségessé. Az egyik, hogy a közös hivatal
fenntartásához átadott összeg csökken, a másik a szepezdfürdői strand mellékhelyiségének
felújítására szánt 600.000 Ft összeg átcsoportosítása. A két átvezetés után a tartalék összege
27.770.989 Ft lesz, ami a bevételi és kiadási főösszeget nem érinti.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Köszöni, kéri az elhangzottak figyelembe vételével
elfogadni a 2020. évi költségvetést.

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 határozatokat hozza:

36/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  saját
bevételeinek,  valamint  adósságot  keletkeztető
ügyleteiből  eredő  fizetési  kötelezettségeinek  a
költségvetési  évet  követő  három  évre  várható
összegeit az előterjesztés E/1. melléklete szerint
fogadja el.

1/2020. (III.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  2020.  évi  költségvetésről
szóló  rendelet-tervezetet  elfogadja  és  1/2020.
(III.3.)  számon  önkormányzati  rendeletei  közé
iktatja.

2) A zöldhulladék elhelyezéséhez és kezeléséhez kapcsolódó feladatok ellátására érkezett
ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  zöldhulladék  elhelyezéséhez  és  kezeléséhez
kapcsolódó feladatok  ellátására,  így a pl.  lerakóhely üzemeltetésére egy ajánlat  érkezett.
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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37/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  zöldhulladék
elhelyezéséhez  és  kezeléséhez  kapcsolódó
feladatok ellátására Sári Ferenc egyéni vállalkozó
(8272  Szentjakabfa,  Fő  utca  22.,  adószám:
66901974-1-39)  által  adott  összesen  bruttó
500.000 Ft összegű ajánlatot fogadja el.

A  szükséges  forrást  a  2020.  évi  költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet terhére biztosítja. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

3)  A zöldterület karbantartás feladat ellátására érkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A zöldterületek karbantartására beszerzési eljárást
indítottak, egy ajánlat érkezett. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele?

Sánta  Helga  Alexandra  pénzügyi  ügyintéző: Annyival  egészítené  ki,  hogy  az  ajánlatban
szereplő  ár  egy  összesítés,  több  részmunka  alkalmankénti  áraiból  jön  össze.  Ha  egy
részfeladat többször válik szükségessé, akkor azt teljesítésigazolás alapján fizetik ki.

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:

38/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  zöldterületek
karbantartására  Szentgróti  Balázs  egyéni
vállalkozó (8253 Révfülöp, Káli út 51., adószám:
74282454-1-39)  által  adott  összesen  bruttó
646.000 Ft/alkalom összegű ajánlatot fogadja el.

A  szükséges  forrást  a  2020.  évi  költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet terhére biztosítja. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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4) A strandi zöldterületek karbantartására, mederterület karbantartására, takarítására,
valamint a Vasút alatti park gondozására érkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  strandi  zöldterületek  karbantartására,
mederterület karbantartására, takarításra, valamint a Vasút alatti park gondozására három
ajánlat érkezett, Borda Tibor bruttó 8.150.000 Ft, Tóth Dávid bruttó 8.810.000 Ft és ifj. Borda
László  bruttó  11.023.600  Ft  összegű  ajánlatot  tett.  Mivel  értékelési  szempontnak  a
legalacsonyabb összegű ajánlatot tekintették, javasolja, hogy a feladatot Borda Tibor egyéni
vállalkozó lássa 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.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 
- 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozza:

39/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  strandi  zöldterületek
karbantartására,  mederterület  karbantartására,
takarításra,  valamint  a  Vasút  alatti  park
gondozására Borda Tibor egyéni vállalkozó (8251
Zánka,  Ady  utca  4.,  adószám:  67644755-1-39)
által adott összesen bruttó 8.150.000 Ft összegű
ajánlatot fogadja el.

A  szükséges  forrást  a  2020.  évi  költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet terhére biztosítja. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5) Az  önkormányzati  ingatlanokat,  létesítményeket  érintő  műszaki  üzemeltetési  és
karbantartási feladatok ellátására érkezett ajánlatok elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az önkormányzati ingatlanokat,  létesítményeket
érintő  műszaki  üzemeltetési  és  karbantartási  feladatok  ellátására  két  ajánlat  érkezett.  A
kedvezőbb  ajánlatot  a  Balaton-Dekor  Bt.  tette.  Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  kérdése,
észrevétele, hozzászólása?

Varga József képviselő: Bejelenti személyes érintettségét, kéri, hogy a testület a szavazásból
zárja ki.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal – 1 tartózkodás mellett Varga József képviselőt a
szavazásból kizárja.

Bíró Imre alpolgármester: Ahogy beszélt képviselő-társaival, a készenléti díj okozott némi
problémát.  Korábban csak a strandi  nyitvatartás  idejére volt  készenléti díj,  ez most nem
egyértelmű.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Az ajánlatkérésben a karbantartási munkák óradíjára, illetve
a pihenő- és ünnepnapokon érvényes napi készenléti díjra kellett ajánlatot tenni. A Balaton-
Dekor Bt. nem teljesen az ajánlatkérésnek megfelelően adott ajánlatot, mivel csak a strandok
nyitvatartásának idejére számol fel készenléti díjat, a másik ajánlattevő viszont december 31-
ig  minden  pihenő-  és  ünnepnapon.  Kiszámolták  a  pénzügyi  ügyintézővel,  hogy
összehasonlítható legyen. A testületnek kell eldönteni, hogy érvényesnek tekinti-e így.

Kovács Sándor képviselő: Kérdezi, hogy lehet-e új ajánlatokat kérni, akár másoktól.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Igen, a testület nyilváníthatja eredménytelennek a beszerzési
eljárást.

Varga József képviselő: Azt gondolja, hogy nem volt egyértelmű a kiírás. Az eddigi években
csak a strandok nyitvatartási idejében volt készenléti díj.

Bíró  Imre  alpolgármester: Javasolja,  hogy  indítsanak  új  beszerzési  eljárást  úgy,  hogy  a
készenléti díjra csak a strandi idő alatt kérnek ajánlatot. 

Inhof Tamás képviselő: Szerinte így egyértelmű. A Balaton-Dekor Bt. nem kér augusztus 31.
után készenléti díjat, míg a másik cég igen. 

dr.  Kiss  Balázs  Tamás  aljegyző: Megnézték,  hány  hétvége  és  ünnepnap  van  a  strandok
nyitvatartása alatt, és úgy számolták ki, így lett összehasonlítható a két ajánlat. Szerinte az
ajánlatkérés is egyértelmű volt.

Bíró Imre alpolgármester: Szerinte nem összehasonlítható a két ajánlat.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az elhangzottak alapján felteszi szavazásra, hogy
nyilvánítsák a beszerzést eredménytelennek és írjanak ki új pályázatot.

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

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen szavazattal 
- 3 tartózkodás mellett - az önkormányzati ingatlanokat, létesítményeket érintő műszaki

üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátására lefolytatott beszerzési eljárást nem
nyilvánítja eredménytelennek és nem indít új beszerzési eljárást. 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ki ért egyet a kiküldött határozati javaslattal úgy,
hogy a készenléti díj fizetésére csak a strandok nyitvatartási idejében kerül sor? 

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 3 igen szavazattal 
- 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozza:

40/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  az  önkormányzati
ingatlanokat,  létesítményeket  érintő  műszaki
üzemeltetési  és  karbantartási  feladatok
ellátására  a  Balaton-Dekor  Bt.  (8252
Balatonszepezd,  Kisfaludy  u.  25.,  adószám:
20309222-2-19)  által  adott  üzemeltetési  és
karbantartási  feladatok  bruttó  6.223  Ft/óra,
strandok  nyitvatartási  idejében  készenléti  díj
bruttó  16.802  Ft/munkaszüneti  nap  ajánlatot
fogadja el.

A  szükséges  forrást  a  2020.  évi  költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet terhére biztosítja. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6) A 2020. évi kulturális programok megszervezésére, lebonyolítására érkezett ajánlatok
elbírálása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A 2020. évi kulturális programok megszervezésére,
lebonyolítására indított beszerzési eljárás kapcsán kérdezi aljegyző urat, hogy tájékoztassa a
testületet, mikortól kell önkormányzati alkalmazottnak lennie, aki a közművelődésért felel.
indított. Egyebekben egy ajánlat érkezett, a rendezvénytervet kiosztották.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: 2021. január 1-től kell a jogszabály alapján foglalkoztatni 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. 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Azért merült fel benne ez a kérdés, mert az ajánlat
kiküldése  után  talált  egy  olyan  személyt,  aki  ezt  tudná  munkaviszonyban  csinálni  a
könyvtárosi munka mellett. Szeretné, ha meghallgatnák, mert akkor jövőre meg lenne oldva
a probléma.

Varga  József  képviselő: A  maga  részéről  szeretné,  hogy  egy  helyi  csinálja  ezeket  a
feladatokat, aki ismeri a helyi viszonyokat, embereket. A könyvtárosi állásra mindenképpen
kell keresni valakit.
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Inhof Tamás képviselő: Ha új személy csinálná a programszervezést, akkor is jobb lenne, ha
egy ideig együtt csinálná azzal, aki évek óta ellátja ezt a feladatot. Ha elnapolják a döntést,
akkor addig nem szervez senki rendezvényt. 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Javasolja,  hogy hallgassák meg a jelentkezőt,  a
döntést addig napolják el, az előterjesztés megtárgyalását a napirendről leveszi.

7)  Ajánlattevők kiválasztása a „Viriusi strand szaniterkonténerek beszerzése” elnevezésű
projekt megvalósítása céljából 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az önkormányzat 23.000.000 Ft támogatást kapott
a  „Viriusi  strand  szaniterkonténerek  beszerzése”  elnevezésű  projekt  megvalósítására.
Eszközök  beszerzésére  20.540.000  Ft-ot  hagytak  jóvá,  a  jelenlegi  vizesblokk  elbontására
2.460.000 Ft-ot. A beszerzésekre a becsült költségek alapján a beszerzési szabályzat szerint
beszerzési eljárást kell lefolytatni, ajánlatot kell kérni egységes arculati tájékoztató eszközök
kialakítására,  egységes  vizuális  megjelenésű  öltözőkabinok  létesítésére,  a  vizesblokk
felújítására és családbarát WC, baba-mama szoba kialakítására, ami 4 db szaniterkonténer
beszerzésével  valósul  meg.  Javasolja  a  határozati  javaslatokban  megjelölt  gazdasági
szereplőket felkérni ajánlattételre. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, hozzászólása?

Miklós Balázs főépítész: Véleménye szerint a bontás építési engedély köteles.

Varga  József  képviselő: Azt  gondolja,  nem  lesz  egyszerű  a  bontás,  a  szennyvízcsatorna
probléma lesz.

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

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

41/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  „Viriusi  strand
szaniterkonténerek  beszerzése”  elnevezésű
projekt keretében egységes arculati tájékoztató
eszközök  kialakítására  ajánlattételre  kéri  fel  az
alábbi gazdasági szereplőket:

1. Szín Vonal Brothers Design Corporation Kft. 
    8200 Veszprém, Házgyári út 7.

2. Kanizsa Mágus Bt. 
    8800 Nagykanizsa, Kisberki u. 9. 1. em. 1.

3. KÖLCSEY NYOMDA Kft.
    8300 Tapolca, Batsányi u. 1.
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4. Bakony Plastiroute Kft. 
    8400 Ajka, Ipari park 5714/8 hrsz.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  eljárás
lefolytatására  és  az  egyéb  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

42/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  „Viriusi  strand
szaniterkonténerek  beszerzése”  elnevezésű
projekt keretében egységes vizuális megjelenésű
öltözőkabinok létesítésére ajánlattételre kéri fel
az alábbi gazdasági szereplőket:

1. SE-TA Bt. 
    8272 Szentantalfa, Fő u.70.

2. Pálffy Krisztián e.v. 
    8272 Szentantalfa, Fő u. 3.

3. Kőszegi István e.v.
    8251 Zánka, Glóbusz u. 22.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  eljárás
lefolytatására  és  az  egyéb  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

43/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  „Viriusi  strand
szaniterkonténerek  beszerzése”  elnevezésű
projekt  keretében  4  db  szaniterkonténer
beszerzésére, azokban családbarát WC és baba-
mama szoba kialakítására  ajánlattételre kéri  fel
az alábbi gazdasági szereplőket:
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1. F2 BAU Kft. 
    1147 Budapest, Czobor u. 64. I/14.

2. Tranz-org Kft. 
    2360 Gyál, Szövetkezet u. 4.

3. BOGÉP Kft.
    7150 Bonyhád, Perczel M. u. 133.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  eljárás
lefolytatására  és  az  egyéb  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

44/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  „Viriusi  strand
szaniterkonténerek  beszerzése”  elnevezésű
projekt  keretében  a  jelenlegi  vizesblokk
elbontására,  bontási  törmelék  elszállítására
ajánlattételre  kéri  fel  az  alábbi  gazdasági
szereplőket:

1. Borda László e.v. 
    8251, Zánka, Fő u. 15.

2. NIVEGY TRANS Kft. 
    8272 Szentantalfa, Mocsár dűlő 116/9.

3. Egyed István e.v.
    8251 Zánka, Rákóczi u. 24.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  eljárás
lefolytatására  és  az  egyéb  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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8)  Ajánlattevők  kiválasztása  a  szepezdfürdői  szabadstrand  WC  felújítás  kivitelezése
céljából 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kéri jegyző asszonyt, ismertesse a napirendet.

dr. Rozgonyi Viktória jegyző: A Balatonszepezdi Rákóczi Fürdőegyesület 2019-ben kérte az
önkormányzat segítségét az önkormányzat tulajdonában álló, az egyesület által működtetett
Szepezdfürdői  Szabadidőparkban  a  mellékhelyiség  épületének  felújításához.  A  képviselő-
testület a 2020. évi költségvetés terhére 2.000.000 Ft összeget biztosított a felújításra. 2020.
február 26-án az egyesület elnöke a felújítással kapcsolatban azt a nyilatkozatot tette, hogy a
megkötött  együttműködési  megállapodás  alapján  a  szabadidőpark  fenntartásáért  az
egyesületet illető 2019. és 2020. évi összesen 600.000 Ft hozzájárulásra nem tartanak igényt,
azt  kérik  a  mellékhelyiség  felújításához  átcsoportosítani,  egyidejűleg  kérik  az
önkormányzatot a teljes kivitelezés lebonyolítására. A mellékhelyiség felújítására a becsült
költségek alapján a hatályos  beszerzési  szabályzatnak megfelelően beszerzési  eljárást  kell
lefolytatni, és legalább három gazdasági szereplőt kell megkeresni ajánlattétel céljából.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Köszöni.  Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése,
észrevétele, hozzászólása?

Varga József képviselő: Javasolja, hogy Gombos László helyett kérjenek ajánlatot Dobossy
Imre, Dobossy Nátán egyéni vállalkozóktól, és a VIDMEN Építőipari Kft-től is.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  javaslatot,  mint  előterjesztő  befogadja,  az
elhangzott módosítással teszi fel a határozati javaslatot szavazásra.

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:

45/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Szepezdfürdői
Szabadidőparkban  a  mellékhelyiség  épületének
felújítására  ajánlattételre  kéri  fel  az  alábbi
gazdasági szereplőket:

1. VIDMEN Építőipari Kft. 
    8272 Szentantalfa, Óvoda u. 3.

2. Mihalkó Benjamin e.v.  
    8253 Révfülöp, Sellő u. 8.

3. Csécs és Társa Kft.
     8253 Révfülöp, Káli út 36.
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4. MATUKA HUNGARY Kft.
    8600 Siófok, Dózsa Gy. u. 40.

5. Dobossy Imre e.v.  
    8272 Szentantalfa, Barcfa dűlő 055/3. hrsz.

6. Dobossy Nátán e.v.  
    8272 Balatoncsicsó, Rozmaring u. 11.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  eljárás
lefolytatására  és  az  egyéb  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Vegyes ügyek

V1) A falugondnoki szolgáltatás szakmai programjának felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kéri jegyző asszonyt, ismertesse a napirendet.

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: A  falugondnoki  szolgáltatást  2002.  évben  indította  az
önkormányzat, amelyet azóta folyamatosan biztosít. Hatósági ellenőrzés keretben hívták fel
a  figyelmet  arra,  hogy  változtak  a  szakmai  program  tartalmi  elemei,  és  megjelent  a
szolgáltatási elem fogalma, emiatt a szakmai programot ennek megfelelően módosítani kell.
A tevékenységnapló tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevők aláírását, azonban ezen oszlop
vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető. Javasolja, hogy ezt a döntést hozzák meg,
mivel ez eddig is így működött és nagyban megkönnyíti a munkát.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Köszöni.  Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése,
észrevétele, hozzászólása?

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

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

46/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  falugondnoki  szolgáltatás
szakmai  programját  az  előterjesztés  melléklete
szerint elfogadja.
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47/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete,  mint  fenntartó,  az  1/2000.
(I.7.)  SzCsM rendelet  8.  sz.  melléklet  9.  pontja
alapján  a  falugondnoki  szolgálat  szociális
alapszolgáltatása keretében a tevékenységnapló
ellátottak  általi  aláírásától  2020.  március  1.
napjától eltekint. 

V2) Beszámoló a falugondnoki tevékenységről  
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  falugondnoki  szolgálat  szakmai  programja
alapján  a  falugondnok  évente  beszámol  a  képviselő-testületnek  a  végzett  munkáról.  A
beszámoló kiküldésre került, kérdezi, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? 

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:

48/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  2019.  évi  falugondnoki
tevékenységről szóló beszámolót elfogadja.

V3) Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálata  és  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  2020.  évi
ajánlata
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  Vízimentők  Magyarországi  Szakszolgálata  és
Önkéntes  Tűzoltó  Egyesülettől  ajánlat  érkezett  a  2020.  évi  strandi  vízimentési  teendők
ellátására, amit a strandokon kötelesek biztosítani. A vízimentési szolgáltatás ellenértékét,
továbbá  a  rádió  bérleti-díját,  valamint  a  vízimentők  albérlet  hozzájárulás  díját  az
önkormányzat  köteles  viselni.  Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  észrevétele,  kérdése,
hozzászólása, javaslata? 

Sánta Helga Alexandra pénzügyi ügyintéző: Kiszámolta, hogy a három strandra összesen a
vízimentés nettó 5.378.800 Ft-ba fog kerülni.

Bíró Imre alpolgármester: Ez azt jelenti, hogy a két szélső strand esetében a bevételt el is
viszi ez.

További 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:

49/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Vízimentők  Magyarországi
Szakszolgálata  és  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület
strandi  vízimentési  teendők  ellátására  irányuló
2020.  évre  vonatkozó  ajánlatát  elfogadja  és
mindhárom  strand  vonatkozásában  az  alábbiak
szerint köt szerződést:

A vízimentési szolgáltatás időtartama: a strandok
rendjéről  és belépődíjairól  szóló önkormányzati
rendelet szerint:
• Műszak: 10 órás;
• Fő: 3;
• Vízimentő szolgáltatás díja: 21.100 Ft + áfa/nap/fő
• Rádió bérleti díja: 800 Ft + áfa/nap
• Albérlet hozzájárulás díja: 1.900 Ft + áfa/nap/fő.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés
megkötésére  és  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Varga József képviselő az üléstermet elhagyja, a képviselő-testület 4 fővel folytatja a munkát.

V4) Döntés a Tűzoltó utcai ingatlanvásárlásáról
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Kéri  alpolgármester  urat,  hogy  tájékoztassa  a
testületet az ügyben történtekről.

Bíró  Imre  alpolgármester: Az  elmúlt  tizenvalahány  év  után  eljutottak  odáig,  hogy  az
adásvételi szerződés aláírására sor tud kerülni. A 051/2 és a 051/3 hrsz-ú útról és telekről
van szó. A szerződéshez, illetve a földhivatali ügyintézéshez szükséges a képviselő-testületi
döntés, hogy az ingatlanokat az önkormányzat 1.260.000 Ft-ért megveszi. 

Miklós Balázs főépítész: Azért lényeges ezeket a területeket megvenni, mert sok rajtuk a
közmű, gyakorlatilag út, de mivel nem önkormányzati tulajdon, nem lehet karbantartani. 

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Kérdezi,  van-e  valakinek  ezzel  kapcsolatban
kérdése? 

További 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 4 igen szavazattal –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

50/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  Balatonszepezd  051/2  és
051/3 hrsz-ú ingatlanokat 1.260.000 Ft összegért
megvásárolja.

A vételár összegét a 2020. évi költségvetésében
biztosítja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Varga József képviselő az ülésterembe visszatér, a képviselő-testület 5 fővel folytatja a munkát.

V5) A Balatoni  Bringakör  Révfülöp  utca  és  a  Révfülöp  közigazgatási  határ  közötti
szakaszának szélesítése miatt szükséges Településrendezési eszközök módosítása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kéri főépítész urat, hogy ismertesse a napirendet.

Miklós Balázs főépítész: A Balatoni Bringakör 71-es út melletti, a Révfülöp utca és a Révfülöp
közigazgatási  határ  közötti  szakaszának  szélesítése  miatt  szükséges  a  Településrendezési
eszközök módosítása. A módosításra vonatkozó egyeztetési anyagot a tervező Pro-Arch Bt.
elkészítette.  A  módosításra  vonatkozó,  és  a  szokásos  módon  közzétett  Hirdetményben
megjelölt  időpontig,  február  26-ig  két  írásos  vélemény  érkezett,  amelyek  az  egyeztetési
anyag tartalmát  nem érintik, a kisajátításra vonatkoznak,  melyet a NIF folytat  le,  nem az
önkormányzat.  A  szakhatóságok  az  egyeztetési  anyagot  elfogadták,  környezeti
hatásvizsgálatot  nem  tartanak  szükségesnek.  Ahhoz,  hogy  az  egyeztetési  anyag
véleményezésre az Állami főépítészhez elküldhető legyen, a testület jóváhagyása kell. 

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Köszöni,  kérdezi,  van-e  valakinek  észrevétele,
kérdése, hozzászólása, 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:

51/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  Balatoni  Bringakör  a
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Révfülöp utca és a Révfülöp közigazgatási határ
közötti  szakaszának  szélesítése  miatt  szükséges
Településrendezési  eszközök  módosítása
eljárásban  megállapítja,  hogy  a
Településrendezési  eszközök  módosításával
kapcsolatban  a  közzétett  hirdetményben
megjelölt  határidőig  az  egyeztetési  anyag
tartalmát érintő vélemény nem érkezett.

A  képviselő-testület  az  egyeztetési  anyag
tartalmával  és  annak  az  Állami  főépítészhez
történő benyújtásával egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, települési főépítész

V6) Döntés  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtással  kapcsolatban  érkezett megkeresés
tárgyában
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov Petrov Jordán polgármester: Balatonfüred Város Önkormányzatától  érkezett
egy  megkeresés  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtással  kapcsolatban,  melyet  a
Balatonfüredi  Többcélú  Társulás  intézménye  végez  folyamatos  finanszírozási  problémák
mellett. Arról kérik a testület nyilatkozatát, hogy az egy készülékre jutó finanszírozási hiány
megfizetését vállalja-e. A társulási ülésen elhangzottak alapján készülékenként évi 40.000 Ft
költséget kéne átvállalni. 16 készülék van Balatonszepezden. Az biztos, hogy az időseknek
szüksége van a szolgáltatásra. Eddig ezért nem fizettek.

Sánta  Helga  Alexandra  pénzügyi  ügyintéző: Fizettek  ezért  a  Balatonfüredi  Többcélú
Társulásnak,  kb.  300.000  Ft-ot  évente.  A  tavaly  fizetett  összeget  az  idei  költségvetés  is
tartalmazza.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Ez állami feladat, az államnak kéne finanszírozni, de ezt nem
teszi meg teljeskörűen.

Varga József képviselő: Azt gondolja, ha ez egy állami feladat, akkor az önkormányzatnak
nem kell többletköltséget vállalni. Ha a szolgáltatás ellehetetlenül, akkor majd beszéljenek
róla.

Kovács Sándor képviselő: Szerinte nem egy nagy összegről beszélnek, be tudják vállalni. Ez
egy gesztus lenne.

Inhof  Tamás képviselő: Ha állami  feladat  és  egyelőre a  szolgáltatás  biztosított,  akkor ne
vállalják a plusz költséget.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Javasolja, hogy ezt a többletköltséget ne vállalják.
Van-e valakinek más javaslata? 

További 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 4 igen szavazattal 
- 1 tartózkodás mellett - az alábbi határozatot hozza:

52/2020. (II.28.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  jelzőrendszeres  házi
segítségnyújtás  keretében  kihelyezett
készülékekre  jutó  finanszírozási  hiány
megfizetését nem vállalja. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több  napirendi  pont  nem  lévén  dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester  megköszöni  a
nyilvános ülésen való részvételt, és azt 14.45 órakor bezárja.

K.m.f.

         dr. Bocskov Petrov Jordán   dr. Rozgonyi Viktória
       polgármester               jegyző
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