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Ügyiratszám: BSZ/ 939-2 /2020.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Balatonszepezd Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2020.
július 31-én, 11:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Balatonszepezd Önkormányzati épület – földszinti tanácsterem
(8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.)

Jelen vannak: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester
Bíró Imre alpolgármester
Inhof Tamás képviselő
Varga József képviselő

Igazoltan távol: Kovács Sándor képviselő

Tanácskozási
joggal megjelent:

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző
Miklós Balázs főépítész
Hajdú Annamária pénzügyi ügyintéző
Sibak-Németh Lilla pénzügyi ügyintéző

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Tisztelettel  köszönti  Balatonszepezd Község
Önkormányzatának nyilvános képviselő-testületi ülésén megjelent képviselőtársait, aljegyző
urat,  főépítész  urat.  Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  határozatképes,  mivel  az  5
testületi  tag  közül  4  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 Zalai Útirány Kft. számlájának kifizethetőségét. 

1) Településrendezési eszközök módosítása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

2) Kifizetetlen számlák rendezése
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

3) A Kommentár Alapítvánnyal kötött szerződésben vállalt kötelezettégek szerinti
határozat meghozatala 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

4) A  Balatonszepezd  belterület  1102/2  hrsz-ú  ingatlan  tulajdonviszonyának
rendezése
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

5) Vagyonrendelet  és  beszerzési  szabályzatban  foglaltak  összehangolásának



kezdeményezése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

6) Tartalék felhasználása vaddisznók elleni védekezésre (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

7) Mini koncert rendezése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

VEGYES ÜGYEK:

V1) A Zalai Útirány Kft. számlájának kifizethetősége
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

A NAPIREND TÁRGYALÁSA:

1) Településrendezési eszközök módosítása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Felkéri Miklós Balázs főépítész urat a napirend
ismertetésére. 

Miklós  Balázs  főépítész:  A  Kommentár  Alapítvánnyal  kötött  településrendezési
megállapodás alapján a településrendezési eszközök módosítandók, így a szerződés szerinti
módosítással  egyidejűleg  néhány  kisebb  módosítást  is  javasol  átvezetni.  Az  antennatartó
torony tervezett helyen történő létesítését akadályozza a HÉSZ és a TKR, így a vonatkozó
rendelkezések hatályon kívül helyezését javasolja. Lakossági kérés érkezett hozzá, miszerint
egy út elvágja a tulajdonosok telkét, így kérik annak áthelyezését. Továbbá javasolja, hogy a
kerékpárút nyomvonala is kijelölésre kerüljön a rendezési tervben.

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

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

Balatonszepezd Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

90/2020. (VII.31.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete a Kommentár Alapítvány
kezdeményezésére  történő
Településrendezési  eszközök  módosítása
során  az  előterjesztésben  felsorolt  egyéb
módosításokkal egyetért.



Felkéri  a  települési  főépítészt  a  szükséges
intézkedések  megtételére,  hogy  a
Településrendezési  eszközök  módosítása
során  az  előterjesztésben  felsorolt
módosítások is megtörténjenek.

Határidő: azonnal
Felelős: települési főépítész

2) Kifizetetlen számlák rendezése
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az előterjesztésben  részletezett  számlák nem
kerültek  kifizetésre,  ehhez  kéri  a  képviselő  testület  hozzájárulását.  Ismerteti  a
megrendeléseket.

Varga József képviselő: A képviselő-testület szerződéses akaratát egyik számla sem tükrözi.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  költségvetés  valamennyi  számla
vonatkozásában tartalmazza a keretet.

Varga József képviselő: Szerette volna látni a megrendelőket.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az SZMSZ 34. § (3) bekezdése ezt  számára
lehetővé tette.

Varga József képviselő: Álláspontja szerint húsipari Kft. ne rendezzen rendezvényt.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kérdezi, hogy a testület hozzájárul-e a számlák
kifizetéséhez.  A  megrendelőkön  pénzügyi  ellenjegyzés  szerepel,  így  jogszerű  volt  a
kötelezettségvállalás.  Az  Áht.  szerint  pénzügyi  ellenjegyzés  igazolja  azt  is,  hogy  a
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Varga József képviselő: A testület ezekről a pénzköltésekről akkor sem tudott semmit.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Mindezidáig ez nem volt probléma. A beszerzési
szabályzatban pedig 1 millió forintos értékhatár szerepel.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Elhatárolja a polgármester átruházott hatáskörben, önállóan
gyakorolható kötelezettségvállalás határértékét tartalmazó vagyonrendeletet a versenyeztetés
határértékét rögzítő beszerzési szabályzattól.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ismételten hangsúlyozza, hogy az SZMSZ 34. §
(3) bekezdése alapján joga volt önállóan kötelezettséget vállalnia.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Felhívja a polgármester figyelmét, hogy az SZMSZ 34. §
(3)  bekezdése  csak  személyi,  vagy  önkormányzati  veszélyhelyzet  elhárítása  érdekében,
halaszthatatlan ügyekben engedi túllépni a vagyonrendelet szerinti 300.000,- Ft-os értékhatárt.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Szerinte ez mind ilyen ügy volt.



Bíró Imre alpolgármester: A gond azzal  van,  hogy ezek a megrendelések nem voltak a
testülettel  megbeszélve.  A testület  dilemma előtt  áll.  Kérdés,  hogy mikor  jár  el  helyesen:
elfogadjon-e olyan kifizetéseket,  amelyekről  nem tudott  vagy utasítsa el  azokat.  Példaként
említi, hogy korábban a testület a bérelt faházakat bérbe adta a büféseknek. Amennyiben most
is  van  ilyen  szerződés,  akkor  nincs  gond.  Kérdezi,  hogy  kötött-e  ilyen  szerződést  a
polgármester.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A zsíroskenyér partira már lesz ilyen szerződés
kötve. Az eddigi rendezvényekre nem született szerződés.

Varga József  képviselő: Ez  baj!  A polgármester  önálló  döntéseket  hoz  és  utólag  kéri  a
testület jóváhagyását. Ennek nem ez a módja. Korábban legalább szóban mindig tájékoztatva
volt a testület. Most a facebookról értesül csak az önkormányzat tevékenységéről, onnan tud
csak tájékozódni. Ez nem normális dolog.

dr.  Bocskov Petrov  Jordán polgármester: A polgármester  és  a  testület  kapcsolata  sem
normális.

Varga József képviselő: Éppen az imént kifejtettek miatt nem az.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Egyesével fogja szavazásra bocsátani a határozati
javaslatokat. A 4 db faház bérletével fogja kezdeni.

Varga József képviselő: Kérdezi, hogy a megtartott rendezvénynek mekkora volt a bevétele.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Nem volt célja a rendezvénynek a bevételszerzés.

Inhof Tamás képviselő: Eddig az önkormányzat mindig tudta előre, hogy a faházakra lesz
albérlője. Most a korábbiakhoz képest drágábban bérli a pavilonokat és ingyenesen adja oda
őket a büféseknek. Az adófizetők pénzén ment most el egy nagy összeg. A zsíroskenyér parti
megtarthatósága kérdéses. Az önkormányzat nagy kockázatot vállal azzal, hogy a résztvevők
száma könnyen meghaladhatja az 500 főt. Ez már az önkormányzat felelőssége lesz. Hiányzik
a polgármester részéről a kommunikáció, ezekről beszélni kellett volna. Ezzel szemben most
olyat kellene megszavazni, amit a polgármester egyedül döntött el.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  tűzesetről  pedig  a  képviselők  nem
tájékoztatták a polgármestert.

Inhof Tamás képviselő: Nem hasonlítható össze az önkormányzat általános működése egy
rendkívüli  eseménnyel.  Elvárja,  hogy a  polgármester  kommunikáljon  vele,  mint  a  testület
egyik képviselőjével.

Varga József képviselő: Milyen vélemény alakulna ki a testületről, ha olyat szavazna meg,
amiről semmit sem tudott?

Inhof  Tamás képviselő: Kérdezi,  hogy  mi  van,  ha  ezeket  a  határozati  javaslatokat  nem
szavazzák meg.



dr. Kiss Balázs  Tamás aljegyző: Ez azt  jelentené,  hogy a megkötött  szerződések mögül
hiányozna az érvényes kötelezettségvállalás. Előrebocsátja, hogy nemleges szavazás esetén, a
jegyzőkönyv  megküldésével  egyidejűleg  kérni  fogja  a  kérdésben  a  felügyeleti  szerv
iránymutatását.  A  saját  jogi  véleményét  tudja  csak  ismertetni  a  testülettel.  Polgári  jogi
értelemben  szerződés  két  egybehangzó  akaratnyilatkozattal  jön  létre.  Nemleges  szavazás
esetén az önkormányzat a szerződéskötéstől elzárkózna, azaz részéről hiányozna a szerződés
létrejöttéhez szükséges szerződéses akaratnyilatkozat. A polgármester önálló jognyilatkozata
hatáskörének túllépése okán jogszabályba ütközik, így az semmis. Vitát képezhet, hogy ez a
teljes jogügylet semmisségét eredményezi, amelyre az érvénytelenség szabályai vonatkoznak,
vagy létre nem jött szerződésként kell-e értelmezni. Az önkormányzat azonban egyik esetben
sem szabadul a megtérítési kötelezettségétől, azaz az igénybe vett szolgáltatásokat valamilyen
formában – pl. kártérítés – meg kell téríteni. Továbbá felhívja a testület figyelmét, hogy ezen
jogügyletekből  származó  követelések  az  önkormányzattal  szemben  akár  közjegyzői,  akár
bírósági úton érvényesíthetőek, amely esetben az önkormányzatnak kellene viselni a behajtás
költségeit és a keletkezett késedelmi kamatokat is.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,
észrevétele,  javaslata?  Először  a  Facility  Manager  Tanácsadó  Kft.  4  db  faház  bérlete
tárgyában keletkezett 749.300,- Ft összegű számlájának elfogadását teszi fel szavazásra.

További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, így dr. Bocskov Petrov
Jordán polgármester az előterjesztés szerinti I. határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen és 3 nem szavazattal
a határozati javaslatot nem fogadta el.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Kocsis  Ferenc  villanyszerelés  anyag  és
munkadíja  a  strandi  WC  és  konténerek  tárgyában  keletkezett  570.460,-  Ft  összegű
számlájának elfogadását teszi fel szavazásra.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester az előterjesztés szerinti II. határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen, 1 nem és 1
tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot nem fogadta el.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Horváth Zoltán József Víriuszi strand vízcsatorna
és nyomóvezeték cseréje, bekötések kialakítása tárgyában keletkezett 1.037.656,- Ft összegű
számlájának elfogadását teszi fel szavazásra.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester az előterjesztés szerinti III. határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.

Balatonszepezd Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

91/2020. (VII.31.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  Horváth  Zoltán  József



Víriuszi  strand vízcsatorna és nyomóvezeték
cseréje, bekötések kialakítása tárgyában tett
1.037.656,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  D&B  2001  Bt.  „Szeretem  Szepezdet”
rendezvénysorozat tárgyában keletkezett 1.206.500,- Ft összegű számlájának elfogadását teszi
fel szavazásra.

 dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester az előterjesztés szerinti IV. határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen és 3 nem szavazattal
a határozati javaslatot nem fogadta el.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Megjegyzi,  hogy  az  elmúlt  években  ilyen
színvonalú  rendezvény  a  településen  nem  volt.  Oscar  és  Kossuth  díjas  fellépők  jártak
Balatonszepezden.

Varga József képviselő: Ezeket a rendezvényeket a testület is támogatja…

Inhof Tamás képviselő: De nem ilyen formában! A képviselők semmiről sem tudtak. Az
előző rendezvényszervező tételesen felsorolt, előre kiadott program alapján dolgozott. Most
azt sem tudják mit is kellene megszavazniuk.

Bíró Imre alpolgármester: Sajnos a számlák egy része már ki is lett fizetve.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: 10 előadás kerül megtartásra és összességében
költségcsökkentés várható. Ő dolgozik és nem lázítja a közösséget.

Varga József képviselő: Ezt kikéri magának.

Inhof Tamás képviselő: Nem a képviselők támogatói mocskolódnak a facebookon.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A DBN Kft.  rendezvényszervezés  tárgyában
keletkezett 711.200,- Ft összegű számlájának elfogadását teszi fel szavazásra.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester az előterjesztés szerinti V. határozati javaslatot
szavazásra teszi fel.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen és 3 nem szavazattal
a határozati javaslatot nem fogadta el.



3) A Kommentár Alapítvánnyal kötött szerződésben vállalt kötelezettégek szerinti
határozat meghozatala 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Felkéri Miklós Balázs főépítész urat a napirend
ismertetésére. 

Miklós  Balázs  főépítész:  A  Kommentár  Alapítvánnyal  kötött  településrendezési
megállapodás szerint megkezdődött  a településrendezési eszközök módosítása. A rendezési
terv  partnerségi  egyeztetése  lezajlott,  észrevétel  nem érkezett.  Erről  kell  dönteni,  továbbá
arról,  hogy  mivel  a  környezetvédelmi  hatástanulmány  elkészítését  a  szakhatóságok  nem
tartják  szükségesnek,  így  azt  az  önkormányzat  sem  kéri.  Végül  felhatalmazást  kér  a
testülettől, hogy az egyeztetési anyagot a szakhatóságoknak megküldhesse.

Varga József képviselő: A környezetvédelmi hatástanulmány elkészítését tekintve kérdezi,
hogy valóban nincs-e arra szükség. Abból derülne ki, hogy milyen hatással jár az építkezés,
mekkora zajt, illetve forgalmat fog generálni az új létesítmény.

Miklós  Balázs főépítész:  A hatóságok a saját  részükről  úgy ítélik  meg,  hogy komolyabb
hatás nem várható, így nem kívántak észrevételt tenni. Alátámasztó munkarész viszont fog
készülni.

Varga József képviselő: A főépítész úr javasolja a hatástanulmány elkészítését?

Miklós Balázs főépítész: Az alátámasztó munka elegendően alapos lesz. Nem javasolja.

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

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

Balatonszepezd Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:
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Balatonszepezd  Község  Önkormányzat
Képviselő  testülete  megállapítja,  hogy  a
276/4.,  276/5.,  276/6.,  276/11.,  276/12.  és
276/14.  hrsz-ú  ingatlanokon  létesítendő
konferencia-,  és  rendezvényközpont
tárgyában  folyamatban  lévő
településrendezési  eszközök  módosítása
tekintetében  a  Partnerségi  egyeztetés
keretében  a  tervezett  övezetmódosításra
vonatkozó észrevétel, javaslat nem érkezett. 

A  Környezetvédelmi  hatástanulmány



elkészítését  nem  tartja  szükségesnek,  így  a
Településrendezési  eszközök  módosítására
vonatkozó  egyeztetési  anyag  a
szakhatóságoknak  történő  megküldésével
egyetért.

Határidő: azonnal
Felelős: települési főépítész, polgármester

4) A  Balatonszepezd  belterület  1102/2  hrsz-ú  ingatlan  tulajdonviszonyának
rendezése

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Felkéri dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző urat a
napirend ismertetésére. 

dr.  Kiss  Balázs  Tamás  aljegyző: A  Balatonszepezd  belterület  1102/2  hrsz-ú  ingatlan
Balatonszepezd Község Önkormányzata tulajdonában állt. Az ingatlanra a szomszédos 1102/3
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa vételi ajánlatot tett, amelyet az önkormányzat el is fogadott. Az
önkormányzat telekalakítási engedélyt kapott, azonban senki nem kérte a változások ingatlan-
nyilvántartási  átvezetését. Ezzel  szemben az önkormányzat  és Kiss Ferencné között  2019.
május 21-én adásvételi szerződés jött létre a Balatonszepezd belterület 1102/2 hrsz-ú ingatlan
tárgyában,  amely  alapján  Kiss  Ferencné  a  1102/2  hrsz-ú  ingatlan  teljes  tulajdonjogát
megszerezte. A probléma az, hogy a Balatonszepezd belterület 1102/2 hrsz-ú ingatlan „vége”
belenyúlik  az Árpád utcába,  azaz  része annak.  Egy néhány négyzetméteres  négyzet  alakú
területről  van  szó,  amelyt  vissza  kellene  szerezni  önkormányzati  tulajdonba. Megoldást
jelentene a változási vázrajz ismételt záradékoltatása és újra engedélyeztetése, amely alapján
ajándékozási szerződést lehetne kötni Kiss Ferencnével az Árpád u. kis négyzetszerű területe
tárgyában. Ehhez kéri a polgármestert, hogy tájékoztassa, hogy ki jelenleg az önkormányzat
ügyvédje,  aki  a  tulajdonjog  bejegyzéssel  kapcsolatos  ingatlan-nyilvántartási  eljárásban
képviseli az önkormányzatot és az ajándékozási szerződést előkészíti.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Az  ügyvéd  nevéről  és  elérhetőségéről
tájékoztatást fog adni. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata?

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

Balatonszepezd Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

93/2020. (VII.31.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  8/27/2019  számú
változási vázrajz ismételt záradékoltatásával,
valamint  a  vázrajz  szerinti  telekalakítás
ismételt  engedélyeztetésével  egyetért és
engedélyezés  esetén  a  bekövetkező



változások ingatlan-nyilvántartási átvezetését
kéri.

Egyben  a  Kiss  Ferencné  által  ingyenesen
felajánlott Balatonszepezd belterület 1102/2
hrsz-ú ingatlanról  leválasztott és az újonnan
létrejövő  Balatonszepezd  belterület  1102/9
hrsz-ú ingatlan részévé váló, az közterületre
eső ingatlanrészt elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5) Vagyonrendelet  és  beszerzési  szabályzatban  foglaltak  összehangolásának
kezdeményezése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  vagyonrendeletben  és  a  beszerzési
szabályzatban található két összeghatár egymástól  eltér,  ezeket javasolja  szinkronba hozni,
feloldva ezt a szabályozási ellentétet.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Ismételten hangsúlyozza, hogy a rendelet és a szabályzat
nem  áll  egymással  ellentétben,  mivel  a  két  összeghatár  másra  vonatkozik,  az  egyik  a
polgármester  önálló  kötelezettségvállalásának  összeghatára,  a  másik  a  versenyeztetés
összeghatára.  A  kettő  között  nincs  összefüggés.  Ettől  függetlenül  egyetért  azzal,  hogy
szerencsésebb, ha ez a két összeghatár egyezik.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kéri, hogy a kettő legyen szinkronba hozva.

dr.  Kiss  Balázs  Tamás  aljegyző: Kérdezi,  hogy  ez  konkrétan  milyen  szövegszerű
változtatást jelentene. Legyen mindkét helyen 1 millió forint az értékhatár?

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Elvi jellegű döntés meghozatalára gondolt. Az
összeg eldöntése későbbre is halasztható.

dr.  Kiss  Balázs  Tamás  aljegyző: Tekintettel  arra,  hogy  az  egységes  összegben  való
megállapodás  hiányában  nehezen  lenne  végrehajtható  a  testület  határozata,  illetve  ez  az
egyetlen  kérdés,  amiben  a  testület  egyetértése  szükséges,  így  javasolja,  hogy  a  testület
állapodjon meg egy egységes összeghatárban.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ebben az esetben az 1 millió forintot javasolja.

Varga József képviselő: Ő egységesen a 300.000,- Ft-ot javasolja.



dr. Kiss Balázs  Tamás aljegyző: Felhívja  a képviselők figyelmét,  hogy a versenyeztetés
túlzottan  alacsony  összeghatárának  megállapítása  az  önkormányzat  napi  működését  is
veszélyeztetheti.

Varga József képviselő: Akkor maradjon minden úgy, ahogyan most van.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A napirendben való döntéshozatalt elhalasztja.

6) Tartalék felhasználása vaddisznók elleni védekezésre (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Vadvédelemre  javasol  1,5  millió  forint
átcsoportosítását.  A  Csobánc  VT  nem  tudja  teljesíteni  a  kilövést.  Vadbefogók  és  csalik
beszerzését javasolja.

Inhof  Tamás  képviselő: A  Vadtv.  szigorúan  szabályozza  a  befogókat.  Ezeket  a
vadásztársaságnál engedélyeztetni kell, mivel a befogott vadat ők szállítják el. Kérdés, hogy
ki  fogja  ezeket  üzemeltetni,  kihelyezni.  Az  is  kérdés,  hogy  hová  lesznek  kihelyezve  a
befogók.  Ha  magánszemély  területén  lesznek,  akkor  az  ott  keletkezet  károkért  az
önkormányzat áll helyt. Pontosan rögzíteni kell, hogy kinek mi a szerepe, mivel hosszútávon
ez rettentően költséges lesz. A berendezést is jól kell megválasztani.

Lakossági  hozzászólás: A  Petőfi  utcában  randalírozik  a  vaddisznó.  Az  ingatlan
tulajdonosának is felelőssége van, hogy be legyen kerítve a telke. Nem ért egyet azzal, hogy
az ingatlantulajdonosok telkein csapdák legyenek, mert ez veszélyes az ott  lakókra nézve.
Javasolja, hogy a testület a temető közelébe tegye ki a csapdákat.

Inhof Tamás képviselő: A sertéspestis miatt a VT nem szállítja el a disznót, hanem helyben
lelövi.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A Csobánc VT ígérte az ingyenes vadbefogást.
Addig is saját hatáskörben kell eljárni. Amíg viszont nincs erre pénz elkülönítve, addig ez
nem is jöhet szóba.

Varga  József  képviselő: Gyorsan  meg  kell  ennek  szervezni  a  mikéntjét  is.  Kellene  egy
hozzáértő ember, aki üzemelteti is a védekezést. A csapda megvan egy hét alatt. Előbb viszont
meg  kellene  találni  a  szakembert,  ez  meg  nem pénz  kérdése.  Miután  lesz  egy  kiforrott,
átgondolt koncepció, ő akár 3 milliót sem sajnálna erre. 

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

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

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen, 1 nem és 2
tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot nem fogadta el.

7) Mini koncert rendezése (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester



dr.  Bocskov Petrov Jordán polgármester: Betartva  az 500 fős  korlátozást,  a  „Szeretem
Szepezdet”  rendezvénysorozat  keretében  kerülne  megtartásra  a  Török  Ádám  és  a  Mini
együttes koncertje.

Inhof Tamás képviselő: Egyáltalán nem biztos,  hogy garantálható az 500 fős létszám. A
környező települések sorra mondják le az összes programot. Ha csak a településen lesznek
rendezvények,  akkor  mindenki  ide fog jönni.  A hét  pedig már így is  zsúfolt.  Álláspontja
szerint át kellene tolni szeptemberre.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az 500 fős korlátozás feletti rendezvényt ő sem
támogatja. Álláspontja szerint 500 szalag kiosztásával megoldható a létszám kérdése.

Inhof Tamás képviselő: Az 500 fő betartatásához kordonokkal és biztonsági őrökkel kellene
körbevenni a területet, ami viszont hatalmas költség.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A rendezvény nem fogja meghaladni az 500 főt.

Inhof Tamás képviselő: Módosító javaslatot kíván megfogalmazni. Javasolja, hogy a testület
azt követően döntsön a rendezvényről, miután feloldásra került az 500 fős korlátozás.

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

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

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen és 1 nem az alábbi
határozatot hozza:

94/2020. (VII.31.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete a Török Ádám és a Mini
együttes koncertjének megtartásáról  az  500
fős korlát feloldását követően fog határozni.

V1) A Zalai Útirány Kft. számlájának kifizethetősége
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A Magyar Falu Program keretében benyújtott
pályázat  előkészítésével,  illetve  a  tervezett  felújítási  munkákhoz  szükséges
építészeti/műszaki-költségvetési  dokumentumok  előkészítésével  az  önkormányzat  a  Zalai
Útirány Kft-t bízta meg. A Kft-t által kiállított 450.000,- Ft összegű számla kifizetéséhez kéri
a testület jóváhagyását.

Varga József képviselő: Ezzel semmi probléma nincs, erről a testület tudott, ezt a képviselők
együtt döntötték el.



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

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

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  4  igen  szavazattal  –
egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza:

95/2020. (VII.31.) BSZ. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete a Zalai Útirány Kft. (8900
Zalaegerszeg, Rómer Flóris u. 1.) Magyar Falu
Program  keretében  benyújtandó  pályázat
építészeti  és  műszaki-költségvetési
dokumentumok előkészítése tárgyában adott
450.000,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több  napirendi  pont  nem  lévén  dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester  megköszöni  a
nyilvános ülésen való részvételt, és azt 13:00 órakor bezárja.

K. m. f.

dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

A jegyzőkönyv elkészítéséért felelős:

dr. Kiss Balázs Tamás
aljegyző


