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BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. 
 
  
Ügyiratszám: BSZ/1089-2/2020. 
 
 

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

14-én 10.30 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 
 Varga József  képviselők      
 
Igazoltan távol: Kovács Sándor képviselő 
 
Tanácskozási joggal megjelent: 
 dr. Rozgonyi Viktória  jegyző, jegyzőkönyvvezető 
 Miklós Balázs főépítész 
 érdeklődő lakosság 
  
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket, a 
nagyobb számú érdeklődőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 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 
iskola- és óvodakezdési támogatásról is döntenének. Kérdezi van-e valakinek más javaslata? 
 
Bíró Imre alpolgármester: Szeretnének részletes tájékoztatást kapni a pénzügyi helyzetről. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Erre a napirendek előtt adna választ, illetve 
beszámolna egyéb dolgokról is. A kulturális programok a Szeretem Szepezdet 
előadássorozattal megindultak. Csülök- és gulyásfőző est volt, halászléfőző verseny lesz, és 
folyamatban van a zsíroskenyér-parti szervezése is. A Víriuszi strandpályázat elszámolásának 
határideje november 1. A konténerek megérkeztek, de sajnos a dizájnelemek és az öltözők 
megvalósítására még nem sikerült kivitelezőt találni. Ennek az az oka, hogy bizonyos 
dolgokra kevés a pénz a pályázatban, ugyanakkor kötelező az abban előírt módon 
megvalósítani. Reméli, hogy át tudják hidalni a problémát. A vaddisznó-kérdéssel, annak 
megoldásával folyamatosan foglalkoznak. Volt egy tűzeset a strandon, erről majd beszélnek 
a napirendek keretében. A pénzügyi helyzetről nem tud konkrétan beszélni, mert nem kapta 
meg az aktuális havi könyvelési adatokat. A két hónappal ezelőtti adatok alapján az 
időarányos teljesítés megvan. Javasolja, hogy a következő ülésre rendes napirendként 
vegyék fel a beszámolót, ha megvannak az adatok. 
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Bíró Imre alpolgármester: Jó lett volna tudni hogyan állnak anyagilag, mert a napirendekben 
sokmilliós tételekről kell dönteniük. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Felteszi szavazásra a napirendet. 
 
A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja.  
 
Napirend:   
1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 

 
2)  A falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
3)  Kifizetetlen számlák rendezése (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
4)   A költségvetési rendeletek, gazdasági tevékenység könyvvizsgáló általi 

felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása 
 Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
5)  Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
6)  A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
7)  Döntés a Tűzoltó utcai telekalakítási eljárásban  

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
8)  Döntés az Öreghegy 1945 hrsz-ú út rendezésével kapcsolatban 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

9)  Mini koncert megrendezésére érkezett javaslat megvitatása  
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 

 
10)   A Balatonszepezdi Arany Horog Horgászegyesület kérelmének megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

11)  A Központi Strandon történt tűz okozta károk megtérítése a kabinbérlők részére 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

12)  Kerékpárút ideiglenes nyomvonalával kapcsolatos döntés (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 

 
13)  Döntés 2021. évi kulturális programokról (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
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14)  Döntés játszótér létesítéséről a Halász utcai 459 hrsz-ú parkban (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

Vegyes ügyek 
V1)  Iskola- és óvodakezdési támogatás megállapítása 
 Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 
 
1)  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 

 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a 
napirendet. 
 
dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Az önkormányzat korábbi határozatában elfogadta Parrag 
György nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére adott ajánlatát és 
közszolgáltatási szerződést kötött vele a közfeladat ellátására. A jogszabály szerint települési 
önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg a 
közszolgáltatás tartalmát. Balatonszepezd csatornázott, így nagyon kevés az a szennyvíz, ami 
ilyen módon kerül elszállításra. 
 
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 javaslatot szavazásra teszi fel. 
 

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

 
7/2020. (VIII.17.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és 7/2020. (VIII.17.) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
 
2)  A falugondnoki szolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a 
napirendet. 
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dr. Rozgonyi Viktória jegyző: A 2020. február 28-i ülésén vizsgálta felül a testület a 
falugondnoki szolgáltatás szakmai programját, és egy új, aktualizált program került 
elfogadásra. Ugyanakkor a falugondnoki szolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára több mint 10 éve nem került sor. Javasolt egy új, a hatályos jogi 
környezetnek megfelelő rendelet elfogadása. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele, hozzászólása? 
 
Varga József képviselő: A régi rendeletben volt egy mondat, amit szeretne, ha az új rendelet 
is tartalmazna. Ez az 5. § volt, és így szólt: A kapcsolattartási feladat ellátása és a lakossággal 
való kapcsolattartás során tilos parlamenti, önkormányzati választások, népszavazás idején 
kampányt folytatni. 
 
dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Amennyiben a testület elfogadja, a rendelettervezet 5. § (4) 
bekezdésébe ez beépíthető. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A módosítást befogadja, a rendelettervezetet a 
képviselő úr által javasolt módosítással teszi fel 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 4 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
8/2020. (VIII.17.) ÖNKORMÁNYZATI  RENDELET 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a falugondnoki 
szolgáltatásról szóló rendelet tervezetét azzal a 
módosítással, hogy a tervezet 5. § (4) 
bekezdéssel egészül ki az alábbiak szerint: 
„A kapcsolattartási feladat ellátása és a 
lakossággal való kapcsolattartás során tilos 
parlamenti, önkormányzati választások, 
népszavazás idején kampányt folytatni.” 
elfogadja és azt 8/2020. (VIII.17.) számon 
önkormányzati rendeletei közé iktatja. 
 

 
3)  Kifizetetlen számlák rendezése (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Azért kérte újra ezt a kérdést napirendre venni, 
mert szerinte felesleges költségeket okoznak azzal, ha ezeket nem fizetik ki, mert előbb-
utóbb jogilag kikényszeríthetők ezek a fizetési kötelezettségek. A villanyszerelési számlát 
Varga József képviselő-társa is javasolta kifizetni. A faházak bérlése esetében kért 
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engedményt, és ennek alapján a 590.000 Ft + áfa helyett 500.000 Ft + áfa összeget kell 
kifizetni. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Bíró Imre alpolgármester: Sajnos az áfát nem tudják visszaigényelni, mert nem minősül 
strandi tevékenységnek. Kérdezi, hogy a faházat bérlők felé tovább tudnak-e számlázni, 
illetve, hogy nem viszik-e el a kihasználatlan faházat? 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Igen, ketten vállalták 100.000 Ft megfizetését. A 
cégnek nem kifizetődő külön elszállítani, egyszerre fogják elvinni. 
 
Varga József képviselő: Szeretne, ha valahol jelezve lennének, hogy ezekről a testület nem 
tudott és utólagos szerződések alapján lesznek kifizetve ezek a dolgok. 
 
dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Azt gondolja, ez a testületi ülések jegyzőkönyvéből 
egyértelműen kiderül. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kérdezi, hogy a faházak bérlésére vonatkozó 
számla kifizetését ki fogadja el?  
 

További 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 – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

97/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Facility Manager Tanácsadó 
Kft. 4 db faház bérlete tárgyában tett 500.000,- 
Ft + áfa összegű ajánlatát elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kérdezi, hogy a villanyszerelésre vonatkozó számla 
kifizetését ki fogadja el?  

 
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 – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
 



6 

98/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete Kocsis Ferenc villanyszerelés 
anyag és munkadíja a strandi WC és konténerek 
tárgyában tett 570.460,- 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. Itt is próbált engedményt kérni, de ettől elzárkóztak, mivel úgy 
gondolják, hogy nagyon alacsony az ajánlat. Ő is úgy gondolja, hogy reális, a korábban 
szervezett programokhoz képest is olcsóbb, ha egy-egy programra vetítik ki. 
 
Inhof Tamás képviselő: Ugyanaz a felvetése, mint múltkor. Részletes leírást, költségvetést 
szeretne látni a rendezvényről. Szeretné tudni, mit szavaz meg.  
 
Bíró Imre alpolgármester: Úgy tudja, volt megbontott számla is szálláshely-szolgáltatásról, 
valószínűleg a művészek elszállásolásához, arról nem is beszélve, hogy a művészek legtöbbje 
szepezdi kötődésű, így ez baráti, családi körben megoldható. Lehet, nem is minden részlete 
lett kifizetve azoknak, kik ezt nem vették igénybe. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Itt van Szűcs László, D&B 2001 Bt. vezetője, 
megadja a szót. 
 
Szűcs László ügyvezető: A „Szeretem Szepezdet” rendezvény ötletgazdája. Részletes 
programtervet készítettek. Az ajánlat két részből állt, technikai részből és a művészeknek 
fizetendő részből, ezt a megrendelő felé elküldték. Azt gondolja, hogy az ajánlat kedvező, és 
az engedmény kérése a művészekkel szemben méltatlan.  
 
Inhof Tamás képviselő: Ezt ők nem kapták meg. A rendezvény szerinte zseniális és sikeres, 
de szeretné tudni, mit szavaz meg. Ha megkapja a részletes leírást, másnap megszavazza. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Át fogja küldeni. 
 
 
4)   A költségvetési rendeletek, gazdasági tevékenység könyvvizsgáló általi 

felülvizsgálatára érkezett ajánlatok elbírálása 
 Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A 2020. június 29-i ülésen több gazdasági szereplő 
megkereséséről döntöttek. Kéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse az ajánlatokat. 
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dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Négy cég részére küldték ki az ajánlatkérést, a megjelölt 
határidőig két ajánlat érkezett, Terhesné Miletin Katalin ev. bruttó 2.540.000 Ft, N-Global 
Kft. bruttó 1.397.000 Ft. Az elbírálás szempontja a kedvezőbb ár volt. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Köszöni. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 
észrevétele, hozzászólása? 
 
Varga József képviselő: Kérdezi, hogy a kedvezőbb ajánlatot tevő csatolt-e önkormányzati 
tapasztalatot. 
 
dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Nem, de az ajánlatkérésben nem írtak elő ilyet. 
 
Bíró Imre alpolgármester: Úgy érzi, hogy sok millió forint megy ki, javasolja átgondolni, 
főleg, hogy most folyik egy államkincstári ellenőrzés is az összes településen. Nem érti, miért 
kell duplán ellenőrizni valamit 1.390.000 Ft-ért.  
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Szerinte ne keverjék össze az államkincstári 
ellenőrzést, a belső ellenőrzést egy könyvvizsgálattal, szakmailag teljesen más. 
 
Bíró Imre alpolgármester: Elviekben semmi kifogása, ha a jelenlevők felajánlják a pénzt, 
megszavazza. Az adófizetők pénzét nem fogja olyan célra költeni, ami ablakon kidobott pénz. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Varga képviselő úr felajánlotta, hogy beszáll a 
költségekbe, nem érti, mi a probléma. 
 
Varga József képviselő: Attól függetlenül, hogy egyáltalán nem érzi szükségét a vizsgálatnak, 
meg fogja szavazni, nem aggódik a mutyi miatt. Tesz hozzá 100.000 Ft-ot, kérdezi, hogy a 
többit hozzáteszik-e. 
 

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

 

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

 
Lakossági bekiabálás: Szégyelljétek magatokat! 
 
Bíró Imre alpolgármester: Nem nekik kell szégyellni magukat. 
 
Inhof Tamás képviselő: Nincs szégyellnivalója. A jelenlegi helyzetben, amíg nem látja tisztán, 
hogy van-e erre pénzügyi keret, hogy hogyan alakul a vírushelyzet, lesz-e strandbevétel, mi 
lesz az adókkal, nem tudják, hogy a tartalék mire kell még, addig nem tudja megszavazni. 
Nincs takargatnivalója. 
 
Varga József képviselő: Előtte állnak egy kultúrház-felújításnak, egy csatornázási projektnek, 
strandfelújításoknak, és volt 24 millió Ft tartalék. El lehet ezt szórni mindenre. 
 
Lakossági bekiabálás: Balaton Dekorra el lehet szórni, igaz? 
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Varga József képviselő: Majd egyszer nézzék meg, hogy a Balaton Dekor Bt. mennyit 
számlázott. Menjenek le a strandra vasárnap délután, és nézzék meg, hogy a Balaton Dekor 
vezetője könyékig van a szarban, hogy tudjanak fürdeni és wc-t használni mások.  
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Szeretne nyugalmat kérni. Rendkívül furcsának 
tartja, hogy hoztak egy testületi döntést, hogy könyvvizsgálatot készíttetnek és megrendelik, 
ehhez képest visszakoznak. 
 
Varga József képviselő: Szerinte nem hoztak ilyen döntést. Csak ajánlatot kértek. 
 
 
5)  Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényléséről 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az előterjesztést megkapták. 42 erdei m3 
keménylombos tűzifa igénylésére van lehetőség, ez összesen 800.100 Ft támogatást jelent. 
Az igényelt mennyiség önerő része 53.340 Ft. A szociális tűzifa szállítási költségek fedezetére 
400.000 Ft-ot keretösszeget javasol. 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 4 igen szavazattal – 
egyhangúlag - az alábbi határozatokat hozza: 

 

99/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a belügyminiszter által a 
Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi LXXI. törvény 3. 
melléklet I.8. A helyi önkormányzatok kiegészítő 
támogatásai, Működési célú támogatások, A 
települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
támogatására kiadott Pályázati Kiírás 3. pontja 
alapján, mint 5000 fő lakosságszámot meg nem 
haladó település, vissza nem térítendő 
költségvetési támogatásra a pályázatot nyújt be. 
 
A pályázati támogatást a Pályázati Kiírás 5. b) 
pontja szerint 42 erdei m3 kemény lombos 
fafajtára nyújtja be az önkormányzat, amely 
esetben a támogatás mértéke 15.000.- Ft/erdei 
m3 + áfa.  
 
A Pályázati Kiírás 5. c) pontja alapján 
Balatonszepezd Község Önkormányzata a 
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támogatás felhasználásának feltételeként előírt 
1.000.- Ft/erdei m3+áfa önrész biztosítását, azaz 
42.000.- Ft + 11.340,- Ft ÁFA, összesen 53.340,- 
Ft összegben vállalja. 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a tűzifa szállításának 
költségeit vállalja. 
 
A Képviselő-testület vállalja továbbá, hogy a 
szociális tűzifában részesülőktől a Pályázati Kiírás 
6. pontjában előírt feltételnek megfelelően 
ellenszolgáltatást nem kér.    
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a pályázatnak a Magyar 
Államkincstár területileg illetékes 
igazgatóságához történő benyújtására és a 
pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok 
megtételére.  
 
Határidő: 2020. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 

 
100/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésről 
szóló önkormányzati rendelete alapján a 
tartalékból 400.000 Ft keretösszeget különít el a 
szociális célú tűzifa házhozszállítási költségeinek 
fedezése céljából. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

 
6)  A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának megtárgyalása  

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A Veszprém Megyei Kormányhivatal kifogásolta, 
hogy az általa összehívott lakossági fórum tulajdonképpen közmeghallgatás, és az SZMSZ 
szerint testületi döntést igényelt volna. Álláspontja, hogy ez nem közmeghallgatás volt, 
hanem lakossági fórum. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Nem azt hiányolták, hogy nem volt testületi döntés róla, 
hanem, hogy egyáltalán nem volt ott a képviselő-testület vagy a jegyző, ami a lakosság 
összehívásának feltétele lenne az SZMSZ szerint. Értesíteni kellett volna a jegyzőt, 
jegyzőkönyvnek, de legalább feljegyzésnek kellett volna készülnie. Végignézte a felvétel, azt 
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gondolja, hogy ott olyan dolgok hangoztak el, amire nem lett volna baj, ha a jegyző ott van 
és reagál. Elég sok ferdítés, és olyan dolog hangzott el, ami egyszerűen nem állja meg a 
helyét. Ez ettől független, a rendezvény ilyen formában való összehívása a jogszabálysértő. 
 
Bíró Imre alpolgármester: Nem csak a jegyző, de a képviselők sem lettek meghívva. 
 
Varga József képviselő: Ott volt a rendezvényen, ott is elmondta, hogy szerinte szabálytalan, 
és most ki is derült, hogy jól gondolta, szabálytalan volt. 
 

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

 

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 

 
101/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a lakossági fórum kapcsán 
érkezett VE/53/794-2/2020. számú javaslatot 
elfogadja. 
 

 
7)  Döntés a Tűzoltó utcai telekalakítási eljárásban  

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az ügy hosszú ideje van folyamatban. Ahhoz, hogy 
végérvényesen le tudják zárni, végleges erdő igénybevételi engedély iránti kérelmet kell 
benyújtani az erdészeti hatósághoz, és meg kell fizetni kb. 630.000 Ft erdővédelmi járulékot 
és 67.000 Ft eljárási díjat. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Bíró Imre alpolgármester: Ez soha nem volt erdő. Érdemesebb a járulékot megfizetni, mert 1 
hektár erdősítése kb. 1 millió Ft. Ha ezt nem szavazzák meg, vissza kell állítani az eredeti 
állapotot. 
 

További 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 – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

102/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 051, 051/1, 051/2 és 051/3 
hrsz-ú, ingatlanokat érintő telekalakításhoz az 
erdészeti hatóság felé végleges erdő 
igénybevételi engedély kiadása iránti kérelmet 
nyújt be. 
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A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a 
telekalakítással érintett ingatlanokon beépítés 
nem történik. 
 
Az eljárás lefolytatásához a szükséges 
erdővédelmi járulék és eljárási díj megfizetését 
vállalja, a szükséges összeget a 2020. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és dr. Kiss Ernő 
ügyvédet erdészeti szakember megbízására, a 
kérelem benyújtására és a szükséges 
nyilatkozatok megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
8)  Döntés az Öreghegy 1945 hrsz-ú út rendezésével kapcsolatban 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A Balatonszepezd Község Önkormányzata 
tulajdonában lévő Balatonszepezd zártkert 1945 hrsz-ú kivett közút művelési ágú ingatlannal 
kapcsolatban lakossági kérelem érkezett, mely szerint a kérelmező ingatlanjait ezen az úton 
tudná megközelíteni, de az út nagy részén szőlősorok és kerítés található, ami lehetetlenné 
teszi az út rendeltetésszerű használatát. Kérik az út mielőbbi hivatalos rendezését. Kérdezi, 
hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Miklós Balázs főépítész: Volt kint a helyszínen. Az út eddig is járhatatlan volt, a két széle 
között kb. 1 méter a szintkülönbség. Azt gondolja, jogos az ingatlantulajdonosok igénye. Az 
első lépés, hogy pontosan kitűzzék az út határait, mert nem ott van térkép szerint, ahol a 
valóságban. Az út járhatóvá tételét egyébként az út elején lévő tulajdonosok saját költségen 
elkezdték. 
 
Bíró Imre alpolgármester: Ha kimérik, és vágnak ki szőlőt, ami az úton van, azt nem fogják 
vitatni? 
 
Miklós Balázs főépítész: Nem vitathatják, a földhivatal adatai alapján szakértő méri ki. 
 
Varga József képviselő: Ő is ismeri a helyszínt, úgy gondolja, hogy meg kell csinálni.  A 
programok helyett ilyenekre kell a pénz. Ez kb. 2 millió forint lesz, ami szintén a tartalékból 
meg, ahogy az előző napirendben megszavazott kb. 630.000 Ft is. Ez két napirend alatt 
mindjárt 3 millió forint. 
 
Bíró Imre alpolgármester: Egyetért, ilyenek a napi falusi gondok, amik prioritást élveznek. 
 

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



12 

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

 
103/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
Balatonszepezd zártkert 1945 hrsz-ú kivett közút 
művelési ágú ingatlan földmérő általi 
kimérésével és az út járhatóvá tételével egyetért. 
 
Az eljárás lefolytatásához és az út 
rendbetételéhez szükséges költségek 
megfizetését vállalja, a szükséges összeget a 
2020. évi költségvetés tartaléka terhére 
biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a főépítészt a 
szükséges nyilatkozatok megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, főépítész 
 

 
9)  Mini koncert megrendezésére érkezett javaslat megvitatása  

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A szervezőtől több verziót is kaptak a koncert 
lebonyolítására. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Varga József képviselő: Az összegek miatt átnézte, de úgy emlékszik, hogy az előző 
tervezetben 600.000 Ft volt, ezt is sokallták. Ez most más helyszínen van, ami tetszene is 
neki, ha lenne rá pénz. Így nem tudja támogatni, nincs rá pénzük. Ha hoznak 2 millió Ft-ot, 
meg lehet csinálni. 
 
Inhof Tamás képviselő: Az a baj, hogy ez megint a tartalékot terheli, a rendezvénykeret 
elfogyott. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A rendezvényekre szánt keretből meg lehet 
valósítani, az nem fogyott el. De megint olyan dologról beszélnek, amihez nincs előttük az 
excel-táblázat. 

 
További 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 és 2 nem szavazattal, 1 
tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem fogadta el. 
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10)   A Balatonszepezdi Arany Horog Horgászegyesület kérelmének megtárgyalása 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A Balatonszepezdi Arany Horog Horgászegyesület 
több ízben nyújtott be tulajdonosi és kezelői hozzájárulás iránti kérelmet a tervezett 50 
férőhelyes csónakkikötő engedélyezési eljárásához. Több ízben egyeztetett az egyesülettel. 
Azt gondolja, jobb lenne, ha ezt már az új testület tárgyalná meg. A lakossággal is 
egyeztetett, sokszínű vélemény volt. Mindenképpen egy széles körű lakossági egyeztetést 
javasol a döntés előtt. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Miklós Balázs főépítész: Álláspontja szerint nincs meg a jogszabályi háttér. Mulasztásos 
törvénysértés van, mert nem alkották meg a szükséges kormányrendeletet. Az 50 férőhely 
soknak tűnik, és még a kikötő helye sem dőlt el. Gondot okozhat a rendezvényekkel való 
egyidejűség is. Szerinte számtalan részletkérdés van, amit tisztázni kell. 
 
Bíró Imre alpolgármester: Itt most nem az engedélyről döntenek, csak az átjárásról. 
 
Inhof Tamás képviselő: Záros határidőn belül kéne egy megbeszélés. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Megadja a szót Soós Gábornak, az egyesület 
elnökhelyettesének. 
 
Soós Gábor elnökhelyettes: Azért került elő a napirend, mert már 8 hónapja kérték a 
testület hozzájárulását és nem kaptak választ. Elmondja, hogy a szakhatóságoknak nem volt 
kifogása, úgy érzi, csak a főépítész úrnak okoz ez a kikötő gondot. A törvény tartalmazza a 
horgonyjeleket, a törvény 50 férőhelyes kikötőre ad lehetőséget. A csónakokat nem naponta 
viszik át a területen. 44-en álltak össze és előfinanszírozzák, hogy kiderüljön, hogy lehet, vagy 
nem lehet. Ez nem azt jelenti, hogy lesz és végképp nem jelenti azt, hogy ha kapnak 
engedélyt, akkor azt egyedül meg is tudják csinálni. 2018 óta tesznek javaslatokat, de nem 
sikerült előrébb jutni. Nem a községgel szemben akarnak engedélyt kapni, hanem közös 
megoldással. A sétány építését is bevállalták, ami 300 m3-rel több kő felhasználást jelenti. 
Sajnos tavaly december óta nem tudnak az új testülettel leüli egyeztetni, és csak utána 
mutatnák meg a falunak a terveket. Szeptember 1-ig tudják a hiánypótlást benyújtani a 
katasztrófavédelem felé. 
 
Miklós Balázs főépítész: Nem fűződik semmilyen érdeke ahhoz, hogy legyen vagy ne legyen 
kikötő. 
 
Illés Mihály lakos: Kivételesen egyetért főépítész úrral, mert nem biztos, hogy ott lenne a 
kikötő, ahol a község érdekét szolgálja. Javasolja, hogy a testület a kikötő építésének, 
engedélyezésének ügyét halassza el az időközi választás utánra. Ha nem, akkor népszavazási 
kezdeményezéssel fognak élni. Ha azon a területen valamit szétrombolnak, akkor azt nem 
lehet visszacsinálni. Amúgy elég lenne a 20 férőhely is. 
 
Réfi László lakos: Össze kéne fogni, mindenféle sérelem nélkül. Norvégiában pl. függőhíddal 
oldották meg, ez anyagilag is olcsóbb lenne, ráadásul nem sérülne sem a park, sem a nádas. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Javasolja úgy elfogadni a határozatot, hogy a 
felülvizsgálat jogát fenntartja az önkormányzat. 
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További kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán 
polgármester a módosított határozati javaslatot szavazásra teszi fel. 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

104/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az önkormányzat 
tulajdonában lévő 480 hrsz-ú kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlanra az átjárás 
engedélyezéséhez és a hegyről befolyó vízfolyás 
kisebb módosításához a tervezett 50 férőhelyes 
csónakkikötő engedélyezési eljárásában a 
tulajdonosi/kezelői hozzájárulását megadja. 
 
A hozzájárulás felülvizsgálatának jogát a 
képviselő-testület fenntartja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

11)  A Központi Strandon történt tűz okozta károk megtérítése a kabinbérlők részére 
(szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Négy magánszemélytől jött kérelem a strandon 
július 21-i tűz okozta károk megtérítése miatt. egyrészt kérik az éves bérlet árát megtéríteni, 
mivel idén már nem tudják a kabint használni, másrészt a kabinban tárolt dolgok értékét 
kérik megtéríteni. A kabinokat vállalkozások is igénybe vették, ott árukészletben, 
eszközökben keletkezett kár. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, 
hozzászólása? 
 
Bíró Imre alpolgármester: A bérlet árának visszafizetése szerinte méltányos. 
 
Varga József képviselő: Ő kettéválasztaná. Vannak, akik csak strandeszközre bérelték, 
viszont a büféseknek nem raktárt, hanem kabint adtak bérbe kabinbérleti szerződéssel. Ha 
raktár volt, akkor nem rendeltetésszerűen használták. 
 
dr. Rozgonyi Viktória jegyző: A kártalanítás, kártérítés kérdését javasolja elhatárolni. 
Kártérítést annak kell fizetni, aki kárt okoz, itt nem ez történt. Meg kell azt is nézni, hogy a 
kabinbérleti szerződésekben vállalt-e az önkormányzat bármilyen felelősséget a bent lévő 
dolgokért.  
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A szakértői -rendőrségi és tűzoltósági- vizsgálat 
folyamatban van, a kártalanításról akkor döntenek majd, ha ez lezárult. Egyelőre a bérleti 
díjakról javasolja a döntést meghozni. 
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További 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 – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 

 
105/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 

 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Balatonszepezd Központi 
Strandon 2020. július 21-i tűz okozta károkkal 
érintett kabinbérlők részére a kabin éves bérleti 
díját, 14.000 Ft-ot visszafizeti. 
 
A szükséges költségek forrását a 2020 évi 
költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

12)  Kerékpárút ideiglenes nyomvonalával kapcsolatos döntés (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A Halász utca lakói utcafórumot tartottak a 
bringaút kapcsán, amire meghívták a testületet is. Az ott elhangzottak alapján került ide a 
napirend, hogy a nyomvonalat ideiglenesen helyezzék át a Villasorra. Kérdezi, hogy valakinek 
van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Miklós Balázs főépítész: Attól tart, hogy nem lesz meg az alsó nyomvonal, ha ilyen döntést 
hoznak. Az áthelyezéshez Zánkának is hozzá kell járulnia.  
 
Nyilánszky Mihály lakos: Tájékoztatja a testületet, hogy szerda délután elütöttek egy 
kerékpárost, ezért is próbálják normalizálni a helyzetet. A Víriusz utcai kereszteződés 
életveszélyes, főleg, ahogy a 20 %-os emelkedőről leérnek oda. Komoly felelősség ez. 
Szerinte ez a végleges nyomvonal kialakítását nem akadályozná, de az még sok idő, addig 
viszont megoldás lenne az ideiglenes nyomvonal. A nyomvonal áthelyezéséhez szükséges 
áttáblázás költségeit vállalják.    
 
Bíró Imre alpolgármester: A biztonság a lényeg, a végleges nyomvonal kialakításáig. 
 

További 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 – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
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106/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a lakosság 
kezdeményezésének eleget téve, a biztonságos 
nyaralóhely helyreállítása és a Víriusz utcai 
veszélyhelyzet megszüntetése érdekében a 
bringakörút nyomvonalának a Villasorra való 
ideiglenes áthelyezését támogatja.  
 
Az áthelyezés feltétele az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és Zánka Község 
Önkormányzatának egyetértése. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
13)  Döntés 2021. évi kulturális programokról (szóbeli előterjesztés) 

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Azt gondolja, hogy a település további 
fejlődéséhez kellenek a kulturális programok, mert az egyetlen kitörési lehetőséget az 
jelenti, ha kulturális centrummá válnak a Balaton partján. Ehhez több helyen kell pályázni, 
erre kaptak egy kidolgozott programot. Ezt kéne elfogadni, illetve a szükséges önrészt 
vállalni. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 
 
Szűcs László ügyvezető: Elmondja, hogy működő programokkal lehet pályázni, ilyen a 
„Szeretem Szepezdet”. A programokkal a régi szepezdi értékeket szeretnék visszahozni, ilyen 
pl. a kóruskoncepció. Ki kell emelni Szepezdet a balatonfüredi-keszthelyi körből. 
 
Németh Margit lakos: Úgy tudja, a művészek egy része, akik a baráti körébe tartoznak, 
díjazás nélkül lépett fel. Rossz érzése van, mert többször emlegettek mutyit, de olyan, 
mintha egy másik mutyiban ülnének, mivel ahogy látja, a képviselők nem tudnak dolgokról, 
hogy mi mennyibe kerül. Egyetért abban, hogy fontos lenne, hogy kulturális központ legyen 
Szepezd, ehhez azonban sokkal jobban meg kell szervezni, gondol itt a technikai problémára, 
ami Varga Miklósnál előfordult. 
 
Szűcs László ügyvezető: A technikai probléma költségvetési hiány miatt volt. Jelzi, hogy a 
pályázati lehetőség szeptemberben és októberben áll fenn. 
 
Varga József képviselő: Ilyen összegről, ami a kiküldött anyagban szerepel, nem fog dönteni, 
nem akarja az új testületet elkötelezni. 
 
Szűcs László ügyvezető: Itt elvi hozzájárulás kell, biztosítani kell a helyszíneket a kulturális 
célra. Az összegek egyébként a rendezvényeket takarják, tehát az idei 2 millió Ft, az a 
„Szeretem Szepezdet” rendezvénysorozat díja, elszámolható lesz. Hangsúlyozza, működő 
programmal lehet pályázni. 
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Inhof Tamás képviselő: Csak az a baj, hogy ez nincs leírva az anyagban, nem látják 
egyértelműen, hogy mire milyen kötelezettséget vállalnak.  
 
Varga József képviselő: Sajnos az is a probléma, hogy van egy kulturális program, amiről a 
képviselő-testület a mai napig semmit nem tud. Fogalmuk nincs, mi van ebben a 2 millió Ft-
ban. Azt gondolná, hogy a tervet a testület elé kell tárni. Van egy hölgy, aki ezért fizetést vesz 
fel. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ő hozta a programszervezőt. Itt elvi 
hozzájárulásról kell dönteni, és 2 millió forintról, ami az idei évre kell. 

 
További 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 és 3 nem szavazattal a 
határozati javaslatot nem fogadta el. 

 
 

14)  Döntés játszótér létesítéséről a Halász utcai 459 hrsz-ú parkban (szóbeli előterjesztés) 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A Halász utcai fórumon került ez szóba. Szeretnék, 
ha az itt lévő parkban lenne egy játszótér. Ezt ő támogatja. 
 
Bíró Imre alpolgármester: Ő is támogatja, eléggé rendezetlen ez a vízparti telek. Az ott lakók 
segítségével megvalósulhat a játszótér, ami az egész parkot nem fogja elfoglalni. 
 
Miklós Balázs főépítész: Javasol egy teljes zöldterület tervezést, mivel ez egy értékes 
zöldterület.  
 
Varga József képviselő: Örül az ötletnek és támogatja, de felhívja a figyelmet arra, hogy a 
játszótéri eszközökhöz minőségi tanúsítvány kell, illetve, hogy az önkormányzat lesz felelős 
az üzemeltetésért.  
 
Nyilánszky Mihály lakos: Egyelőre ez csak egy elképzelés. Az biztos, hogy homokozó ott nem 
lehet, mert azt senki nem tudja karbantartani. Csak egy egyszerű dologról lenne szó, pl. 
pingpongasztal.  
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Javasolja, hogy bízzák meg főépítész urat a tervek 
elkészítésével és rendeljék meg a szükséges geodéziai felmérést. 

 
További 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 – 
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
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107/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Balatonszepezd Halász 
utcai 459 hrsz-ú parkban játszótér kialakítását 
támogatja. 
 
Felkéri a főépítészt, hogy a szükséges terveket és 
geodéziai felmérést készítse el. 
 
A tervek elkészítéséhez és a geodéziai 
felméréshez szükséges forrást a 2020. évi 
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 
tartaléka terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 

 
Vegyes ügyek 
 
V1)  Iskola- és óvodakezdési támogatás megállapítása 
 Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A tavalyihoz hasonló módon javasolja a támogatás 
megállapítását. 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 – 

egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

108/2020. (VIII.14.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete az egyes szociális és 
gyermekvédelmi ellátási formák szabályozásáról 
szóló 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. 
§ (8) bekezdése alapján, jövedelem viszonyokra 
tekintet nélkül egyszeri települési (óvoda- és 
iskolakezdési) támogatást biztosít a településen 
életvitelszerűen élő állandó lakóhelyű óvodások, 
általános vagy középiskolás tanulók, vagy nappali 
tagozaton, első diplomája szerző felsőfokú 
tanulmányait folytató hallgatók részére az 
alábbiak szerint:  
 
• általános iskolás tanulók: 15.000.- Ft/fő,  
• középiskolás tanulók: 20.000.- Ft/fő, 
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• nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat 
folytató, első diplomát szerző hallgatók 
részére: 30.000.- Ft/fő,  

• óvodások részére: 15.000.- Ft/fő. 
 
A támogatás feltétele a középiskolai tanulók 
esetében az iskolalátogatási igazolás, felsőfokú 
tanulmányok folytató hallgatók esetében a 
hallgatói jogviszony igazolás benyújtása. 
 
A képviselő-testület a támogatás fedezetét a 
2020. évi költségvetéséből biztosítja. 
 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az 
érintettek részére a támogatás átutalásáról 2020. 
szeptember 30. napjáig gondoskodjon. 
 
Határidő: 2020. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
 
 

Inhof Tamás képviselő: Szeretne a vaddisznó-kérdés helyzetéről tájékoztatást adni. Elkészült 
a csapda, a vadásztársaság megnézte, átvették, ígérték, hogy a szerződés mai nap 
megérkezik. Aláírás után a csapda kihelyezhető. A vadak elszállítását vállalja a 
vadásztársaság, a csapda működtetését a képviselők vállalják. Itt volt a Veszprém megyei 
fővadász és a vadászati felügyelet is, átvették a vadcsapdát. A csapda csak akkor működik, ha 
ők távvezérlés útján működtetik. A kamerákon látják, hogy mi van benne.  
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Örömmel hallja. A szerződést, ha a jegyzőség 
ellenjegyzi, készséggel aláírja. Elengedhetetlen kelléke ennek a szerződésnek a csapda 
műbizonylata. 
 
Inhof Tamás képviselő: Vadcsapdához nem létezik ilyen. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Akkor valamilyen felelősségvállalási nyilatkozat az 
üzemeltetésért. Az üzemeltetéssel kapcsolatban sem ember, sem állat veszélyeztetése nem 
megengedett. 
 
Inhof Tamás képviselő: Azt még elmondja, hogy arra nincs lehetőség, hogy a vadat 
áttelepítsék.  
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ugyan intézett befogadóhelyet, de akkor majd, ha 
meglesz a szerződés, erről is beszélnek. Tett javaslatot ő is vadcsapdára, azt sajnos a testület 
elutasította. 
 
Varga József képviselő: A Szepezdi Tükörrel kapcsolatban tett fel kérdést polgármester 
úrnak, mivel a lapon az szerepel, hogy Balatonszepezd hivatalos lapja. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Képviselő úr írásban fog választ kapni. 
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Varga József képviselő: Szerinte itt is beszélhetnek róla. Ez szerinte akkor lehetne a hivatalos 
lap, ha a testült megszavazza, de testületi döntés nem született róla, sem a szerkesztőről, 
sem a költségekről. A korábbi kiadvány nem volt hivatalos lap, gyakorlatilag szórólapként 
működött. A sajtóterméket be kell jelenteni a médiahatóságnál, de a Szepezdi Tükör nincs 
bejelentve. Ez nem Balatonszepezd hivatalos lapja, kizárólag polgármester úr szócsöve, 
mióta ilyen formában működik. Szeretné látni a testületi döntést, amiben erre 
felhatalmazták polgármester urat, és megszavazták ennek a költségét. 
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A költségvetési sorokban, a kulturális soroknál 
benne van. Megkérdezi képviselő urat, hogy az elmúlt években hol volt, amikor szóvá kellett 
tenni. 
 
Varga József képviselő: Ne beszéljenek az elmúlt évekről. Azon nem volt rajta, hogy 
hivatalos lap.  
 
dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az ülést bezárja. 
 
 
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       dr. Rozgonyi Viktória 
        polgármester                    jegyző 


