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1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. szeptember
10-én 8.00 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
Varga József képviselők     

Igazoltan távol: Kovács Sándor képviselő

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória jegyző, jegyzőkönyvvezető
dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző
Sári Ferenc erdész
érdeklődő lakosság

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Köszönti  a  nyilvános  ülésen  megjelenteket,  a
nagyobb  számú  érdeklődőket.  Megállapítja,  hogy  a  képviselő-testület  3  fő  jelenlétével
határozatképes, az ülést  megnyitja.  Javasolja,  hogy a mai nyilvános ülésen a meghívóban
szereplő napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra azzal, hogy az 1. napirendet a társulási
elnök kérésére leveszi a napirendről, valamint a vegyes ügyek keretében a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához történő csatlakozás is
döntenének. Kérdezi van-e valakinek más javaslata?

Bíró  Imre  alpolgármester: Javasolja  a  pénzügyi  beszámolót  és  a  programszervező
munkájáról szóló beszámolót napirendre venni. 

Inhof Tamás képviselő: Javasolja, hogy a koronavírus második hullámára való felkészülésről
is döntsenek.  

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: Kéri,  hogy  a  2020.  augusztus  14-én  a  kerékpárút
nyomvonalával kapcsolatban hozott döntést a megfelelő közterület névre módosítsák, mivel
a Villasor Zánkán található.

Varga József képviselő megérkezik, a testület 4 fővel folytatja a munkát.
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dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A napirendek tárgyalása előtt elmondja, hogy a
mai hírek már arról  szóltak,  hogy a 5.000 fő fölé emelkedett a fertőzöttek száma, így az
óvintézkedések miatt az operatív törzset össze fogja hívni. Tájékoztatja a testületet, hogy a
Magyar  Olimpiai  Bizottság  a  Szepezdi  Olimpiai  Játékok  elnevezésű  rendezvény  kapcsán
felhívta  őket,  hogy  az  olimpiával  kapcsolatos  bármilyen  megnevezést,  vagy  utalást
haladéktalanul távolítsanak el a honlapról, és ezek használatától a jövőben is tartózkodjanak.
A felhívásnak természetesen eleget tettek. Tájékoztatást ad arról is, hogy az önkormányzattal
szemben érkezett egy 54 millió  forintos  kártalanítási  igény építési  szabályzat  módosítása
miatt, értékcsökkenésre hivatkozva. A pénzügyi beszámolóval kapcsolatban megjegyzi, hogy
az  előző  ülés  napirendjeként  megszavazták,  de  képviselő-társai  ellehetetlenítették  a
beszámoló  megtartását.  Furcsa,  hogy  ismét  napirendre  szeretnék  tűzni,  főleg  úgy,  hogy
alpolgármester úr is rendben lévőnek találta a beszámolóhoz kapott anyagot.
Tekintettel arra, hogy a programszervező nincs itt, ezt a következő ülésen tudják tárgyalni, a
többi napirendet vegyes ügyek keretében megtárgyalják.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

Napirend:  

1) A  Szepezdfürdői  Szabadidőpark  WC  felújítás  kivitelezésére  érkezett  ajánlatok
elbírálása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

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

3) Döntés a MTÜ Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében való részvételről a
Szepezdfürdői  és  Központi  strandok  fejlesztésére  vonatkozóan,  ajánlattevők
kiválasztása pályázatírásra 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

4)  Kulturális pályázatok beadásának előkészítése
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

5) Kifizetetlen számla rendezése
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

6) Az önkormányzat online felületeihez kapcsolódó bérleti díjak megállapítása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

7) Kísérleti közösségi parkoló szerződés létesítése az Öreg Halász parkolóra vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

8) Elektromos tricikli-taxidrosztok kialakítása kísérleti jelleggel (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

9) Horgászverseny kérelem elbírálása
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Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

10) Döntés  a  ’Balatonszepezd  Street  View’  megállapodáshoz  megrendelői
szándéknyilatkozatról
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

11) Döntés a Közösségi Ház választásokkal kapcsolatos használatáról
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

12) A Balatonszepezdi Mindszenty József-emlékév meghirdetése 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

13) Vaddisznó  csapdák  üzemeltetésére  vonatkozó  ajánlatok  bekérése  (szóbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

14) Az  önkormányzati  strandokon  lévő  ingatlanok  és  egyéb  területek  használatának
felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Vegyes ügyek

V1) Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2021.  évi
fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

V2) A 106/2020. (VIII.14.) Bsz. Önkormányzati határozat módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

V3) Felkészülés a koronavírus-járvány második hullámára (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

V4) Pénzügyi beszámoló (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) A  Szepezdfürdői  Szabadidőpark  WC  felújítás  kivitelezésére  érkezett  ajánlatok
elbírálása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Az  előterjesztést  képviselő-társai  megkapták,
kérdezi, hogy valakinek van-e ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Kérdés, vélemény, javaslat, hozzászólás nem hangzik el, dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
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Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

109/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  Szepezdfürdői
Szabadidőparkban  a  mellékhelyiség  épületének
felújítása  tárgyában  indított  beszerzési
eljárásban  Antal  Szabolcs  „e.v.”  (8251  Zánka,
Bercsényi  köz  2.)  által  adott  összesen  bruttó
3.168.270,- Ft összegű ajánlatát fogadja el.

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

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

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

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A „Viriusi strand szaniterkonténerek beszerzése”
elnevezésű projekt keretében az egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítására, és az
egységes  vizuális  megjelenésű  öltözőkabinok  létesítésére  kell  ajánlatokat  kérni,  mivel  az
előző  beszerzési  eljárás  eredménytelen  volt.  Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  kérdése,
észrevétele, hozzászólása?

Bíró Imre alpolgármester: Nagyon gyorsan kell eljárni, mivel, ha elmarad, az veszélyezteti a
projektet. 

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:

110/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

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

1. MEDILOGIC Mérnöki Kft.
8174 Balatonkenese, Blaha Lujza u. 8.

2. Iszkom Kft.
8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1.

3. Bekken Kft.
8229 Csopak, Balaton u. 14.

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

3) Döntés a MTÜ Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemében való részvételről a
Szepezdfürdői  és  Központi  strandok  fejlesztésére  vonatkozóan,  ajánlattevők
kiválasztása pályázatírásra 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.
ütemében az elnyerhető maximális támogatás 30 millió forint, amelyre támogatási  igényt
2020.  szeptember  1.  és  szeptember  30.  közötti  időszakban  van  lehetőség  benyújtani.  A
pályázat  beadásához  célszerű  pályázatírót  igénybe  venni,  aki  a  teljes  folyamatot
projektmenedzserként  végigviszi.  Javasolja,  hogy  három  gazdasági  szereplőtől  kérjenek
ajánlatot. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Bíró Imre alpolgármester: Mindkét strand, a központi és a szepezdfürdői kapcsán is javasolja
a pályázat beadását.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Egyetért, viszont azt tudni kell, hogy sok strandra
adnak támogatást, így lehet, hogy nem célszerű a teljes 30 millió forintra beadni.

Inhof Tamás képviselő: Javasolja, hogy a Pro Veszprém Kft-től is kérjenek ajánlatot, Zánkán,
illetve a Nivegy-völgyben is ez a cég dolgozik.

Varga József képviselő: A pályázat pontos céljának meghatározásakor szeretné, ha a testület
is jelen lenne.
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dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A határozatba kéri beleírni, hogy a pályázatírás is a
nyertes cég feladata, illetve a javasolt gazdasági szereplővel való kiegészítést befogadja.

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:

111/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési
Konstrukció  IV.  ütemében  a  Szepezdfürdői  és
Központi strandok fejlesztésére pályázatot nyújt
be. 

A  pályázatírási  és  projektmenedzsmenti
feladatok  ellátására  ajánlattételre  kéri  fel  az
alábbi gazdasági szereplőket:

1. Optimum Term Kft.
1134 Budapest, Gidófalvy u 33.

2. Maturitas Kft.
9177 Ásványráró, Fecske utca 4.

3. Novitatis Kft.
1212 Budapest, Vereckei utca 13.

4. Pro Veszprém Kft.
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

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

4)  Kulturális pályázatok beadásának előkészítése
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Volt már a testület előtt ez a napirend. Továbbra is
fontosnak tartja, hogy minimális önerővel pályázati forrásokat tudjanak szerezni és jelentős
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pénzösszegeket kapjanak, ezzel is emelve a község kulturális rangját, szélesítve a kulturális
kínálatot. Láthatták, hogy a Szeretem Szepezdet is sikeres projekt, sok-sok ismert művész
vett és vesz rajta részt. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Bíró  Imre alpolgármester: A  tervek  jók,  de  ennyire  korán a jövő évre  nem kötelezné el
magát. Ezek komoly nagy programok, látták az idén is, hogy a rengeteg ember, a sok turista
nagy megterhelést  jelent a  falunak,  nem tudja,  szükség van-e rá így  komplett, vagy csak
egyes elemeire. Most nem javasolná.

Varga József képviselő: Átolvasta a programot, valóban nagyívű és jó is lehetne, de nem
biztos, hogy Balatonszepezdre van méretezve, költségvetésileg sem. Ha jól értette, 10 millió
forintot  kell  az  önkormányzatnak  ténylegesen  hozzátenni,  a  másik  15  millió  forintot
közterületekből, a dolgozók munkájából lehet összeállítani. Ez így kicsit meredek. A 10 millió
forint a keret többszöröse, mint amit szoktak, és ez csak a nyári programokra, a június 15. és
augusztus vége közötti időszakra lenne, de az egész éves programot kell biztosítani. Anyagi
oldalról nem támogatja, és a következő testületet sem állítaná ez elé.

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 és 1 nem szavazattal az
alábbi határozatot hozza:

112/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  Szepezdi  Nyárnyitány  és
Kultúr’  Víkend  2021.  trendteremtő  nyárindító
rendezvénysorozat  megrendezésével  nem  ért
egyet.

5) Kifizetetlen számla rendezése
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Mint ahogy korábban már többször nekifutottak
ezeknek a kifizetetlen számláknak, egyetlen egy kifizetetlen számla maradt hátra, a D&B-nek
a fele összegű számlája. 603.250 Ft-ról van szó. Akkor képviselő-társai, legalábbis Tamásra
konkrétan emlékszik, azt mondták, hogy amennyiben ennek a költségvetését látják, akkor
készek  megfontolni  a  kérdés  megszavazását.  Igyekeztek  becsatolni  egy  költségvetést.
Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása? 

Inhof  Tamás  képviselő: Egyetlen  kérdése  van,  hogy  a  rendezvénytechnikai  eszközök
biztosítása, itt van az előterjesztésben, 711.200 Ft ki lett-e fizetve.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Igen, az ki lett fizetve.

Bíró Imre alpolgármester: Állásfoglalást kértek a kormányhivataltól.
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dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Úgy tudja, hogy ez nem ment el. Aljegyző úr készítette akkor
elő, úgy tudja, hogy akkor abban maradtak, hogy várnak. 

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Ehhez nem kell kormányhivatali állásfoglalás. A testületnek
szeretné  felhívni  figyelmét,  hogy  a  hivatal  ebben  az  esetben  azzal  szembesült,  hogy
gyakorlatilag jött egy számla a semmiből, hogy ezt kellene kifizetni. Hol a szerződés? Nincs.
Hol  a  teljesítésigazolás?  Nincs.  Semmi  nincs.  Ez  mindennemű  létező  államháztartási
számvitelre vonatkozó és belső gazdálkodásra  vonatkozó,  kötelezően alkalmazandó előírt
jogszabályt  sért.  A  hivatal  utólag  nem  fogja  visszadátumozni,  fognak  rá  tenni  pénzügyi
ellenjegyzést, de aznapi dátummal.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Bocsásson meg aljegyző úr, pénzügyi ellenjegyzés
volt.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Igen, tényleg, ezen az előlegszámlán sajnos volt pénzügyi
ellenjegyzés.  Felhívja  a  testület  figyelmét,  hogy  ez  a  kötelezettségvállalás  nem  volt
jogszabályszerű, és felhívja arra is a testület figyelmét, hogy ezt ki fogja szúrni akár a belső
ellenőr,  akár  a  magyar  államkincstár,  akár  az  állami  számvevőszék,  és  most  romló
sorrendben mondja a szerveket. Kéri a képviselő-testületet, hogy a jövőben kötelezettséget
így ne vállaljon.

Bíró Imre alpolgármester: Ha ezt elfogadnák, akkor a testület törvényt sértene?

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Nem, a törvénysértés az valamikor júniusban megtörtént.

Varga József képviselő: Bátorkodott akkor is elmondani,  most is elmondja, hogy ez teljes
egészében szabálytalan volt.  Látják,  hogy 1.200.000 Ft  összegű az ajánlatnak  egyik része,
tehát közbeszerzést kellett volna lefolytatni, illetve rosszul mondja, három ajánlatot kellett
volna kérni rá. Nem kértek rá ajánlatot. Ide van hozva eléjük, nyilván a számlát ki kell fizetni,
de nagyon szépen kéri polgármester urat, hogy akkor a jegyzőkönyvbe diktálja be, hogy ez az
ő felelőssége, hogy ez szabálytalanul lett. Megszavazzák, nem tudnak mit csinálni, a számlát
ki  kell  fizetni,  de  ezért  ők,  a  képviselők  nem tudnak  felelősséget  vállalni.  Ennek,  ha lesz
következménye,  ezt  a  „balhét”  polgármester  úrnak  kell  elvinni.  Erről  ők  nem  tudtak.
Szeretné, ha ez a jegyzőkönyvben szerepelne.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Szeretné, ha tudatosulna képviselő urakban az is,
hogy a beszerzési szabályzat szerint járt el. Ez az összeg a nettó 1 millió forint alatt van, ahol
a polgármester saját hatáskörében dönthet.

Varga  József  képviselő: De  ez  nem  1  millió  forint.  Ez  bruttó  1.917.700  Ft.  Kettő  darab
számlából áll, szét van bontva kettő darab számlára, de ez egy rendezvényről szól. 

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Nem  egy,  mert  két  vállalkozó  biztosítja  ezt  a
programot.

Varga József képviselő: Ugyanazon rendezvényt? 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ugyanazon sorozatot.
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Varga József képviselő: Hát akkor nem egyről beszélnek? Nyilván szét lehet ezt bontani, de
egy rendezvénysorozatról beszélnek. 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: De teljesen más szolgáltatás, más szolgáltatás egy
technika biztosítása és más szolgáltatás egy szereplőnek a biztosítása.

dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Bocsánat, a probléma valóban nem az volt, hogy a beszerzési
szabályzat, mert 950.000 Ft nettó volt az összeg, hanem az, hogy 300.000 Ft-ig jogosult a
polgármester rendelkezni a pénzvagyon felett. Jelenleg a vagyonrendelet, illetve a beszerzési
szabályzat nincs összhangban, a rendelet erősebb, ezért azt kell használni. Ezért akadt el a
történet. A vagyonrendelet módosítani kell. 

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Amire a képviselő úr utal, az a közbeszerzési törvényben
megjelenő  egybeszámítási  kötelezettség.  Az  európai  uniós  gyakorlat  azt  mondja,  ha  egy
beszerzés funkcionális és gazdasági egységet alkot, akkor kell egybeszámítani. Polgármester
úr  úgy  ítélte  meg,  hogy  a  két  beszerzés  nem  alkot funkcionális  és  gazdasági  egységet,
egymástól jól szétválasztható, jól leválasztható, elkülöníthető, különböző tárgyú beszerzések,
amit  adott  esetben  egy  gazdasági  szereplő  nem  is  tudna  biztosítani,  ebből  kifolyólag
különválasztotta a két beszerzést, így a beszerzési szabályzatnak megfelelően 1 millió forint
alatti árajánlatok kapcsán döntött. A versenyeztetés részével nem volt a hivatalnak gondja, a
kötelezettségvállalás részével volt probléma.

Varga  József  képviselő: Ezt  akkor  elfogadja,  ettől  még  teljesen  szabálytalanul  lett
végigcsinálva, ezért képviselőként nem kíván felelősséget vállalni.

Bíró Imre alpolgármester: Egyetért képviselő-társával. A programsorozat fut. Nyilván, aki ezt
végzi, ő teljesít, jogosult arra, hogy a számláját befogadják. Ha egy ilyen vizsgálat még előttük
lesz, vagy ezt a felelősséget megállapítják, akkor ezt a felelősséget nem kívánja átvállalni.
Vállalja át az, aki ezt megrendelte, és tudni kellett volna, hogy ezt így lehet elkezdeni, ahogy
ez nem lett elkezdve.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A kérdés az, hogy a képviselő-testület hozzájárul-e
ahhoz, hogy ez a fennmaradó 603.250 Ft kifizetésre kerüljön.

Varga  József  képviselő: Kérte,  hogy  a  polgármester  úr  nyilatkozzon  arról,  mielőtt
megszavazná,  kéri,  hogy  jegyzőkönyvben  nyilatkozzon  arról,  hogy  ezt  ő  szabálytalanul
végigvitte.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  polgármester  arról  nyilatkozik,  amiről  jónak
látja. Polgármester úr, úgy dönt, hogy nem nyilatkozik úgy, hogy erről ő tehet.

Varga József képviselő: Itt hangzott el aljegyző úr szájából, hogy szabálytalanul lett végigvíve
ez a projekt.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Tiszteletben tartja az aljegyző úr szavait. Arról kell
szavazni, kifizessék-e vagy sem. Pofonegyszerű a kérdés.

Varga  József  képviselő: Kérdezi  jegyző  asszonyt,  hogy  mit  tudnak  szerepeltetni  a
jegyzőkönyvben.
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dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Ami most itt elhangzott, akár szó szerint.

Varga József képviselő: Kéri, hogy ez a napirend szó szerint legyen a jegyzőkönyvben.

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:

113/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  D&B  2001  Bt.  „Szeretem
Szepezdet”  rendezvénysorozat  tárgyában  tett
1.206.500,- Ft összegű ajánlatát elfogadja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

6) Az önkormányzat online felületeihez kapcsolódó bérleti díjak megállapítása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  honlapon  lévő  hirdetésekről  van  szó.  Azt
gondolja, hogy különösen most, amikor közel 10 millió forintot vontak el, fontos a bevételek
növelése, ezért javasolja, hogy hirdetők havonta 20.000 forintot fizessenek. Kérdezi, hogy
valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Inhof Tamás képviselő: Megnézte, tíz hirdetés van, inkább szolgáltatás jellegűek. Ha lenne
50-100, akkor reális lenne a díj kérése. A helyi vállalkozásokat tudnák azzal támogatni, hogy
továbbra is ingyenes marad. Ez az összeg évi 240.000 Ft, sokkal komolyabb portálok nem
kérnek ennyit.

Varga József képviselő: Számára ez több sebből vérzik. Polgármester úr facebook oldalán is
megjelent erről  egy írás,  ahol két vállalkozást  emel  ki,  az övét és Bíró Imréét.  Úgy tűnik
ebből, mintha szinte élősködnének ők ketten az önkormányzat honlapján. Kéri, hogy Gilbert
Erika levelét olvassák fel.

Bíró Imre alpolgármester felolvassa Gilbert Erika levelét.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ez egy állampolgári vélemény. Felhívja a figyelmet,
hogy Szepezdért és nem Szepezdből kell élni.
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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 1 igen és 3 nem szavazattal a
határozati javaslatot nem fogadta el.

Varga József képviselő: Kéri polgármester urat, hogy jelezze a honlapszerkesztő felé, hogy a
Balaton-Dekor Bt. vállalkozását vegye le a honlapról.

Bíró Imre alpolgármester: Ő is jelzi a honlapszerkesztőnek, hogy a mai nappal szüntessék
meg a hirdetését.

Varga József képviselő: A honlapon lévő 10 vállalkozásból a facebook bejegyzés szerint két
vállalkozás szúrta a szemét, tehát egyértelműen kampányfogás, ezzel nem tud egyetérteni.

7) Kísérleti közösségi parkoló szerződés létesítése az Öreg Halász parkolóra vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Az  Öreg  Halász  tulajdonost  cserélt,  és  az  új
tulajdonos együttműködést ajánlott, hogy a parkolót hasznosítsák közösen. Az előterjesztés
lényege,  hogy  felhatalmazást  kapjon  egy  kölcsönösen  előnyös  szerződés  érdekében
megbeszélést  folytasson  az  új  tulajdonossal.  Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  kérdése,
észrevétele, hozzászólása?

Inhof Tamás képviselő: Egy dolog volt érdekes neki, a parkolási övezetek létrehozása. Eddig
ez ingyenes volt. Nem tudja, hogy valósulna meg a Honvéd utca, az Árpád utca, Petőfi utca
forgalomszabályozása,  a  parkolóberendezések  kihelyezése? Azt  gondolja,  hogy  körbe kell
járni alaposan, hiszen egyiküknek sincs parkolóüzemeltetésben gyakorlata. Az ötlet jó, mert
szenvednek a strand körüli parkolásokkal. 

Varga József képviselő: Ő is jó ötletnek tartja a parkolási gondok megoldását, a részleteket
viszont  szeretnék látni.  Azzal  nem ért  egyet,  hogy más utcákban fizetős  parkolóövezetet
hozzanak létre, főleg, hogy inkább helyiek vannak a strandon.

Bíró Imre alpolgármester: A HÉSZ szerint ez a terület egyébként is parkoló. Ha valaki vásárol
egy parkolót, akkor azt valószínűleg parkolóként akarja üzemeltetni. A falunak lehet belőle
haszna, hogy nem lesz reklamáció, hogy nem tudnak hol megállni. Ki kell jobban dolgozni.

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:

114/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Öreg Halász parkolójában
kísérleti parkoló kialakításával egyetért.
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A képviselő-testület megbízza a polgármestert a
részletes  konstrukció  és  szerződéstervezet
kidolgozásával.

Határidő: 2021. február 1.
Felelős: polgármester 

8) Elektromos tricikli-taxidrosztok kialakítása kísérleti jelleggel (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az elektromos meghajtású közlekedést támogatja
az  Európai  Unió  és  a  Kormány  is.  Ha  ebbe  be  tudnak  kapcsolódni,  akkor  a  klíma-  és
környezetvédelemhez is hozzá tudnának járulni. Az elmúlt években volt ilyen típusú pályázat
az elmúlt években, ott a keret néhány óra alatt elfogyott. Ha újra megnyílik ez a pályázat,
akkor  gyorsan tudnak lépni,  ha most döntenek a pályázat  kidolgozásáról.  1 millió önrész
biztosításával 1,5 millió Ft támogatást lehet elnyerni egy triciklihez. Ő két triciklire gondolt,
ezek akár taxiként is működhetnének. Szezonon kívül akár a falugondnokság is használhatná.
Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Inhof Tamás képviselő: Megnézte a pályázatokat,  az  ITM honlapján az eddigi  pályázatok
támogatottsága  100.000  Ft  és  1  millió  Ft  közötti.  A  pályázat  45  %  önrészt  feltételez.  A
pályázat  nem  kifejezetten  önkormányzatok  támogatására,  hanem  inkább  taxis  és
futárszolgálatokra van kiírva. Nem elég a tricikli, annak töltési és parkolási lehetőség is kell. A
hálózatnál  is  kérdés, hogy melyik bírja el.  Lassan mindenhol van e-töltőállomás.  Meg kell
nézni, mennyi a tényleges költség.

Bíró Imre alpolgármester: Kérdezi, hogy ki használná ezeket a tricikliket?

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az elektromos közlekedést támogatja az Európai

Varga József képviselő: Nem elvetendő az ötlet, de ki kell dolgozni, főleg a költségek oldalát.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Javasolja, hogy a terv kidolgozására hatalmazzák
fel.

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:

115/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  az  elektromos  triciklik
beszerzésére  való  pályázat,  a  szükséges
töltőállomás  és  parkolás  megoldásának,  a
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felmerülő  költségeknek  a  kidolgozásával  a
polgármestert megbízza.

Határidő: 2021. február 1.
Felelős: polgármester

9) Horgászverseny kérelem elbírálása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  részletes  előterjesztés  kiment,  ugyanaz  az
összeg, mint tavaly. 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:

116/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2020. október 2-10. között
megrendezésre kerülő VIII.  Nemzetközi Balatoni
Bojlis  Horgászverseny  lebonyolítását  a
balatonszepezdi  Víriuszi strand, Központi strand
és  a  szepezdfürdői  strand  helyszíneken  az
előterjesztés mellékletét képező együttműködési
megállapodás szerint engedélyezi.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás
aláírására  és  a  további  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10) Döntés  a  ’Balatonszepezd  Street  View’  megállapodáshoz  megrendelői
szándéknyilatkozatról
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A google térképen most csak néhány utca van,
amit autóval be lehetett járni. Arról van szó, hogy gyalogosan bejárnák a települést, így a
világhálón  lehet  népszerűsíteni.  Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  kérdése,  észrevétele,
hozzászólása?

Inhof Tamás képviselő: Költséget nem lát,  azt  fontos  lenne tudni,  de ennél  szerinte van
fontosabb is, pl. a vírushelyzet.
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Bíró Imre alpolgármester: Régóta használja az alkalmazást, a költségvonzatot ő is kérdezi.

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: Jelzi,  hogy  a  határozati  javaslat  pont  arról  szól,  hogy
költségbecslést kérnek.

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:

117/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  Google  Kft-val
’Balatonszepezd  Street  View’  megállapodást
kíván kötni.

A  képviselő-testület  a  megállapodás
megkötéséhez  költségbecslés  elkészítését  tartja
szükségesnek, azt megrendeli.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11) Döntés a Közösségi Ház választásokkal kapcsolatos használatáról
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  Berta  Bulcsú  Közösségi  Házat  szokták  a
jelölteknek  biztosítani  meghallgatásra,  programismertetésre.  A  határozati  javaslat
tartalmazza  az  időpontokat.  Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdése,
észrevétele, hozzászólása?

Inhof Tamás képviselő: A múltkori testületi ülésen nem volt itt, ahol volt egy szervezetnek
egy kérése, de levették a napirendről,  mivel  nem a jegyző terjesztette elő. Kérdezi,  hogy
akkor a vagyonrendelet szerint ez most megállja-e a helyét, hogy a polgármester úr terjeszti
be.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kéri jegyző asszonyt, hogy válaszoljon.

dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Azt gondolja, hogy a jegyzőnek ilyen hatásköre nincs, hogy az
önkormányzati vagyonnal kapcsolatos előterjesztést tehessen. Az Mötv. egyértelműen úgy
fogalmaz, hogy a jegyző a testületi ülésen tanácskozási joggal vesz részt, illetve az átruházott
hatáskörben  döntést  hoz.  Előterjesztési  joga  ilyen  volumenű  ügyben  nincs.  Azt  hiszi,
megegyezhetnek abban, hogy a vagyonrendelet elírást tartalmaz, az előterjeszti szó helyett
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az előkészíti szónak kéne szerepelnie. Nonszensz, hogy akkor az önkormányzat,  a testület
tagjai, a polgármester ilyen tárgykörben semmilyen előterjesztést vagy határozati javaslatot
ne terjeszthessen elő. Javasolta,  hogy új vagyonrendeletet kellene alkotni.  Ő biztos,  hogy
nem  fog  ilyen  témájú  és  tárgyú  előterjesztéseket  benyújtani.  Erről  egyeztetett  a
kormányhivatallal.  Az új  vagyonrendelet elkészült,  a testületen, illetve polgármester úron
múlik, hogy az mikor kerül előterjesztésre. 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kérdezi a testületet, hogy mi legyen, elfogadják-e
ezt az előterjesztést.

Varga  József  képviselő: Az  előző  testületi  ülés  is  azért  fulladt  kudarcba,  mert  ezen  s
vitatkoztak, hogy ki terjesztheti elő a kultúrház, vagy az udvarának bérletét. Ha akkor azt
nem lehetett polgármester úr szerint előterjeszteni, akkor nyilván ezt sem lehet. De nem
szeretnének akadálya lenni, hogy ez a választási rendezvény meg legyen tartva.

Inhof Tamás képviselő: Csak akkor ellentmondanak egy előző állításnak.

dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Megoldás lenne, ha elfogadnák az új vagyonrendelet, erről a
napirendről pedig utána döntenének. A vagyonrendelet egyébként is régi, 2009-es.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Már nem vágna bele egy új  vagyonrendeletbe,
meghagyná az új testületnek.

Inhof Tamás képviselő: Viszont, ha a vagyonrendelet nem fogadják el, akkor a két dolog
ellentmondásos.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Szerinte az ellentmondás fel van oldva. Ő akkor a
rendelet betűje szerint járt el.

Varga József képviselő: Akkor most is úgy kell eljárni.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Jegyző asszony elmondta, hogy állásfoglalást kért a
kormányhivataltól, és megerősítették, hogy a polgármester előterjeszthet.

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: Telefonon  egyeztetett,  ahol  az  hangzott  el,  hogy  ez  a
vagyonrendeleti  szabály  nem  ütheti  azt,  hogy  a  képviselők  és  a  polgármester
előterjeszthessen, és javasolták, hogy módosítsa a vagyonrendeletet.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Javasolja, hogy emelkedjenek ezen felül, hogy 2009-ben ezt a
szót használták. Nyilván a testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Varga József képviselő: Ő ezen felül tud emelkedni, és meg tudja szavazni, de jelzi, hogy az
előző  ülésen polgármester  úr  nem volt  ilyen  konstruktív.  Szerinte  egyébként  tegyék egy
napra, a választás előtt péntekre talán. Javasol egy moderátort.

Inhof Tamás képviselő: A vírus miatt ügyelni kell a terem berendezésére.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ha az időjárás engedi, akkor lehet szabadtéren is.
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Inhof Tamás képviselő: Lehetne a választás előtti héten is.

Bíró Imre alpolgármester: Javasolja, hogy a következő ülésen döntsenek, addigra tudják a
jelöltek számát, és akkor jobban tudnak számolni az idővel.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Akkor a döntést a következő ülésre halasztják.

12) A Balatonszepezdi Mindszenty József-emlékév meghirdetése 
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A tiszteletre méltó hercegprímás-bíboros-érsek, a
Fehér Vértanú, bíborossá kreálásának 75. jubileumának emlékére, mely egybe esik a Szent
István plébánia újraalapításának 85.  jubileumával,  javasolja,  hogy a 2021 évet emlékévvé
nyilvánítsa  a  testület.  Egyidejűleg  együttműködés  megfogalmazására  és  közös  pályázat
kidolgozására tesz javaslatot Csizmazia Sándor főtisztelendő úrral  és az ötletgazdájával.  A
projekt  részben  pályázati,  részben  adományból,  részben  alapítványi  támogatásból  állna
össze. Úgy gondolja, hogy ez a projekt kiemelné a községet a környezetéből, méltó emléket
állítana a hercegprímás úrnak. A tervek között szerepel egy miseruha kiállítás, püspöki mise
szertartás,  és  szoborfelajánlás  is  érkezett.  Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  kérdése,
észrevétele, hozzászólása?

Inhof Tamás képviselő: Kérdezi, hogy az atya is részt vesz ebben?

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Igen, az ő egyetértése nélkül nem megy.

Varga József képviselő: Teljesen támogatható, mindenképpen fontos plébános úr hatékony
részvétele. A kérdés az,  hogy egy hónappal a választás előtt kell-e ezzel foglalkozni, mert
olyat  indítanak  el,  amit  adott  esetben  egy  másik  testületnek  kell  megvalósítani.  Az
előkészítést mindenképpen javasolja.   

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:

118/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  2021  évet  Mindszenty
emlékévvé  nyilvánítja,  egyidejűleg  az  ehhez
kapcsolódó kulturális pályázatokon részt vesz. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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13) Vaddisznó  csapdák  üzemeltetésére  vonatkozó  ajánlatok  bekérése  (szóbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Olvasta  képviselő-társa  facebook  bejegyzését,
elmondaná, hogy ő folyamatosan tett javaslatokat, a kilenc hónap alatt a belterületi kilövést
is sikerült elintézni. A csapdák vásárlását leszavazták, ami arról szólt volna, hogy ne várjanak
a Csobánc Vadásztársaságra, amíg elhelyezi a vaddisznócsapdákat, hanem vegyék meg, adják
át a vadásztársaság kezelésébe és üzemeltessék. Ezt követően egy gyors ötlettől vezérelve
képviselő-társai  elkészítettek  egy  vaddisznócsapdát.  Az  elmúlt  ülésen  azért  nem  tudta
támogatni,  mert ez vadgazdálkodási  feladatokat rótt volna az önkormányzatra.  E-mailben
kért  képviselő-társaitól  törvénynek  megfelelő  javaslatot.  Jelen  van  Sári  Ferenc  erdő-  és
vadgazdálkodó, aki tud vélhetően segíteni. 

Varga József képviselő: Az előző öt éves ciklusban is eljutottak odáig, hogy a rendőrséggel
megbeszéltek mindent, de akkor is az volt a probléma, hogy nem lehet belterületen lőni, ez
most is kiderült. Nem a vaddisznócsapdát szavazták le, a másfél millió forintot szavazták le. 

Sári Ferenc erdész: Köszöni a meghívást. Van a témában gyakorlata, végeztek vadbefogást.
2017  óta  a  jogszabályi  környezet  nem  változott.  2017  előtt  az  volt  a  gyakorlat,  hogy  a
vadászati hatóság  határozatban hívta fel  arra vadásztársaságot,  hogy  vaddisznócsapdákat
helyezzenek ki a vadlétszám csökkentésére, ezt saját költségen elvégezték. Azóta a községek
hozzájárulnak a vadásztársaság ezen költségeihez. 

Inhof  Tamás  képviselő: Abban  egyetérthetnek,  hogy  a  belterületi  vadászatnál  van  egy
joghézag.  A  vadbefogó  mindenki  szerint  alkalmas  a  vadbefogásra.  Az  együttműködési
megállapodás  tervezete  szerint  a  Csobánc  Vadásztársaság  fogja  csinálni  az  üzemeltetést,
élesítést. Van egy vadász, aki ezt majd felügyeli. A szerződést át kell nézni, és egyeztetni kell,
hogy  pontosan  hová  helyezik  ki  a  vadbefogót.  Jelen  pillanatban  nem  tudják  a
vadásztársaságot kikerülni.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Úgy  látja,  hogy  a  területileg  illetékes
vadásztársaság  nem  tud  vagy  nem  akar  itt  munkát  végezni.  A  kérdés,  hogy  a  Csobánc
Vadásztársaság nélkül van-e más mód a kérdés megoldására?

Sári  Ferenc  erdész: A  belterületi,  a  vadászterületen  kívüli  vadbefogás  nincs  szabályozva,
joghézag. Szerinte a vadászati hatóságtól kell határozat, hogy engedélyezzék a vadbefogást.
Ez  egy  balesetveszélyes  tevékenység,  orvvadászatnak  is  minősülhet.  A  Csobánc
Vadásztársaság nem kerülhető ki, az ő vadja lesz, ami befogásra kerül. Szerinte onnantól,
hogy befogják, a vadásztársaság lesz a tulajdonos,  nem is kérdés, hogy el  kell  szállítania,
számára  nonszensz,  hogy  ezért  fizetnek.  Azt  nem  javasolja,  hogy  az  önkormányzat  a
vadgazdálkodás felelősségét felvállalja. 

Bíró  Imre  alpolgármester: A  vadászati  hatóság  kezdetektől  tudja,  hogy  mi  a  probléma,
többször  is  tárgyaltak  velük.  Ők  sem  mondtak  mást,  mint  hogy  a  vadgazda  a  Csobánc
Vadásztársaság. Ők ezt nem akarják működtetni, hanem át akarják adni működtetésre.

Inhof  Tamás  képviselő: Átadja  az  együttműködési  megállapodás  tervezetét,  javasolja
következő ülésen megtárgyalni. Talán most jön az az időszak, amikor jobban lehet használni
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ezt a berendezést. Erre idő is kell,  meg kell  szoktatni  a vadakkal, etetni, ez egy hosszabb
folyamat. 

Sári Ferenc erdész: Szerinte ez a vadlétszám csökkentésére alkalmatlan. Amíg külterületen
nem tudja a vadásztársaság megoldani  a vadlétszám csökkentését,  addig csak a lakosság
megnyugtatására lesz jó, talán még kisebb eredményt is el lehet érni. Amíg külterületen nem
csökken  a  vadlétszám,  addig  pénzkidobásnak  tartja.  Olyanért  fizetnének  a  Csobánc
Vadásztársaságnak, ami törvényi kötelezettsége.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: A megállapodás tervezetben a vadásztársaság jogszabályi
kötelezettségei  szerepelnek,  mint  ellátandó  feladatok.  Olyanért  kér  plusz  pénzt,  amit  a
vadászati törvény számára előír.

Sári  Ferenc  erdész: Ő  is  ezt  gondolja,  a  vadásztársaság  megvezeti  a  környező
önkormányzatokat, kötnek arra szerződést, amire a törvény van. A vadásztársaságnak van
felelőssége, ezt a felelőséget kell érvényesíteni a képviselő-testületnek.

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Jogi személyként a vadásztársaság peresíthető, bírói úton ki
lehet kényszeríteni a jogszabályi kötelezettségeket, össze lehet állni pertársaságban akár. Ha
a vadásztársaság a feladatot törvényi kötelezettségként nem teljesít, akkor vajon fogja-e a
szerződésből eredő kötelezettségként teljesíteni?

Bíró Imre alpolgármester: A per évek, addig a vaddisznók szaporodnak, azonnali megoldás
kell. 

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Akkor megnézik a szerződést,  erdész úr, jegyző
asszony és aljegyző úr is, és a következő ülésen újra napirendre tűzik.

14) Az  önkormányzati  strandokon  lévő  ingatlanok  és  egyéb  területek  használatának
felülvizsgálata (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Kikérte  a  központi  strandon  lévő  szolgáltatók
szerződéseit  és  ingatlan  bérleti szerződéseket,  és  sajnálattal  tapasztalta,  hogy  a Balaton-
Dekor  Bt.,  mint  vízibicikli-kölcsönző  nem  szerepel  bérlőként.  Nem  találta  ennek  korábbi
évekből sem nyomát. Indítványozza ennek pénzügyi vizsgálatát, illetve kéri a vállalkozást, ha
van szerződése, akkor mutassa be. 

Varga József képviselő: Meglepte, nem gondolná, hogy bárki is azt hiheti, hogy egy ilyen
központi helyen bármely vállalkozást szerződés nélkül üzemeltetne. Az is meglepte, hogy ez
polgármester úr facebook oldalán is megjelent, korrektebb lett volna először utánanézni. A
Bt-nek természetesen van szerződése arra, amit bérel, és éves bérleti díjat is fizet, a számla
alapján az első féléves díjat befizette. kell Komolyan azt gondolta valaki, hogy a strandon
szerződés nélkül van ott? A facebook oldalon ez jelenik meg, és az a baj, hogy azoknak az
embereknek, akik nincsenek itt a testületi ülésen, ezt a vállalkozást minősíti. A szerződés itt
van. Az akkori testület 8 év ezelőtt 200.000 Ft/év bérleti díjat állapított meg. 
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dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  bérleti  konstrukciókat  majd  át  kell  nézni.  A
hivataltól nem kapta meg a szerződést, nem találták meg. 

Varga József képviselő: Először miért nem a vállalkozót kérdezi meg? Miért a facebookon?
Ez rágalmazás. Kéri polgármester urat, hogy a facebook oldalon kövesse meg a vállalkozást
olyan nyilvánossággal, amivel neki az mondták, hogy gazember. Kiemelni egy vállalkozást,
ami hat balatonszepezdi embernek ad munkát, évek óta a legjobb adózók. Ezt a vállalkozást
minden alkalommal meghurcolja. Előtte informálódjon.

Bíró Imre alpolgármester: Nagyon rossz üzenete van, nem kell egyből a facebookra kirakni
egy olyan rágalmat,  aminek semmi alapja.  Az emberek könnyen ítélnek, utána védekezni
nagyon nehéz, nem lehet visszacsinálni.

Varga  József  képviselő: Annak  idején  50  autó  szemetet  vittek  el  onnan,  hogy  tudjanak
kölcsönzőt üzemeltetni, ez kb. 2 millió forint volt. A nyolc év alatt nincs nullán a kölcsönző,
több a ráfordítás, mint a nyereség. Igyekeztek egy színvonalas kölcsönzőt létrehozni, és ezt
tapossa polgármester úr.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Még felhívja a figyelmét képviselő úrnak, hogy 170
m2-t használ.

Varga József képviselő: 90 m2-t használ, lemehetnek lemérni.

Szarka Ilona „Őszikék” Nyugdíjas Klub elnöke: Kérdezi jegyző asszonytól, hogy lehetséges,
hogy ez a szerződés nincs meg?

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: Úgy,  hogy  átkerültek  innen  a  feladatok  és  az  új  kollégák
helyettesítéssel  látják  el.  Azt  tudták  elvinni,  amit  megkaptak.  Az  itteni  iratok  elég  rossz
állapotban vannak, volt is erre előterjesztés, hogy rend legyen. Utána fognak nézni, mert ha
számlát állítottak ki, akkor kell, hogy nyoma legyen. Egyébként van egy jövő májusig tartó
államkincstári  ellenőrzés  mind  a  16  költségvetési  szervre  vonatkozóan.  Amíg  a  kollégák
helyettesítéssel látják el a szepezdi feladatokat, addig ilyenek előfordulhatnak.

Szarka Ilona „Őszikék” Nyugdíjas Klub elnöke: Akkor az összes többi szerződés megvan?

dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Nem tudja, hogy az elmúlt évekből megvan-e az összes.

Inhof Tamás képviselő: Van a Víriuszi  strandon is egy kérdéses ingatlan,  kérdezi,  hogy a
bérlő  részéről  történt-e  befizetés,  illetve  a  szerződés  szerint  neki  ki  kellett volna  nyitnia
nyáron. Ha már a strandi ingatlanokról szól az előterjesztés, és ha beszélnek egyről, aminél
előjött, hogy hiba van, akkor vegyék elő a másikat is, hátha abban is van hiba.   

dr. Kiss Balázs Tamás aljegyző: Úgy tudja, hogy nem történt befizetés.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A vitát lezárja. A dolgot ki fogják vizsgálni.

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: Kérdezi,  hogy  születik-e  bármilyen  határozat  ennél
napirendnél?  A  napirend  szerinte  arról  szól,  hogy  valamennyi  strandon,  valamennyi
szerződést felül kell vizsgálni.
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Inhof Tamás képviselő: Ha polgármester úr nem kifejezetten a Balaton-Dekor Bt-t szerette
volna kipécézni, akkor van több is, amiről kellene beszélni. 

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Javasolja,  hogy  arról  döntsenek,  hogy  a
strandokon lévő szerződéseket 2020. december 31-ig felülvizsgálják.

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:

119/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  strandi  bérleti
(területbérleti) és használati szerződéseket 2020.
december 31. napjáig felülvizsgálja.

Határidő: 2020. december 31.
Felelős: polgármester

Vegyes ügyek

V1) Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjrendszer  2021.  évi
fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Kér jegyző asszony segítségét.

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: Az  önkormányzat  minden  évben  csatlakozik  az
ösztöndíjpályázathoz,  amivel hátrányos  helyzetű,  szociálisan  rászoruló,  felsőoktatásban
tanuló fiatalokat tudnak támogatni. 2020. október 1-ig csatlakozhatnak, 2020. október 5-ig
kell kiírni a pályázatokat. Tavaly 1 pályázót részesített a testület 25.000 Ft támogatásban. 

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:

120/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  2021.  évre  csatlakozik  a
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Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz.

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról
szóló Nyilatkozat  aláírására és a pályázati kiírás
közzétételére.

Határidő: 2020. október 1.
Felelős: polgármester

V2) A 106/2020. (VIII.14.) Bsz. önkormányzati határozat módosítása (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ahogy jegyző asszony az ülés elején elmondta, a
Villasor zánkai közterület, a 106/2020. (VIII.14.) Bsz. önkormányzati határozatot javasolja úgy
módosítani,  hogy a  Villasor  megnevezés  helyett Dózsa  György  utca  szerepeljen.  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:

121/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  106/2020.  (VIII.14.)  Bsz.
önkormányzati  határozatot  az  alábbiak  szerint
módosítja:

A  képviselő-testület  a  bringakörút
nyomvonalának a Villasor helyett Dózsa György
utcára való ideiglenes áthelyezését támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

V3) Felkészülés a koronavírus-járvány második hullámára (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Sajnos  egyre  több  fertőzött  van,  ezért,  ha  ez
fokozódik, az operatív törzset javasolja összehívni, hogy tegyen javaslatokat. Számolni kell
azzal, hogy a költségvetésből a rászorultak részére élelmiszert, eszközöket szerezzenek be,
ahogy  az  év  elején  is  tették. Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  kérdése,  észrevétele,
hozzászólása?
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Inhof Tamás képviselő: Azt  gondolja,  indokolt  ez.  A választástól  függetlenül  jó lenne,  ha
közösen  tudnák  véghez  vinni.  Javasolja,  hogy  egy  összeget  hagyjanak  jóvá,  amiből
fertőtlenítőt,  maszkot,  kesztyűt,  vitamint és immunerősítőt  állítsanak össze  csomagban a
rászorulóknak.  Szívesen vállalja,  hogy  összeírja,  hány  embert  érint,  és  hogy  pontosan mi
lenne  a  csomagban.  A  csomagok  kihordásában  mindenki  tudna  segíteni,  a  falugondnok
tehermentesítése miatt várják majd a civil szervezetek segítségét is. 60 körüli csomag biztos
lesz, szét tudják egymás között osztani. Javasol egy keretösszeget elfogadni, 500 ezer és 1
millió forint között.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Egyetért. Ebben eddig is tudtak együttműködni.

Szarka  Ilona  „Őszikék”  Nyugdíjas  Klub  elnöke: Természetesen segítenek,  ez  eddig  is  jól
működött a kijárási korlátozás alatt. Az idősekhez el kell jutni, beszélgetni kell velük, mert
nem csak anyagi támogatást várnak, érzelmi segítségre is szükségük van.

Bíró Imre alpolgármester: Ezt eddig is megtették. 

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  csomagok  összeállítására  1  millió  forint
keretösszeget javasol elfogadni.

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:

122/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  koronavírus-járványra
tekintettel  a  rászorulók  részére  maszkot,
kesztyűt,  fertőtlenítőszert,  vitamint  és
immunerősítőt juttat.

A költségeket a költségvetés tartaléka terhére 1
millió Ft keretösszegig biztosítja.

Határidő: 2020. október 1.
Felelős: polgármester

V4) Pénzügyi beszámoló (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Hangsúlyozza, hogy az előző ülésen is napirenden
volt,  de  képviselő-társai  felelőtlen  magatartása  miatt  nem  került  sor  a  beszámolóra.  A
táblázatok  kiküldésre  kerültek.  A  polgármesteri  tisztség  átvételekor  44  millió  Ft  volt  a
bankszámlán, amikor utoljára nézte, akkor 63 millió Ft. Azt is tudni kell, hogy legalább 10
millió Ft összegű elvonás érte Balatonszepezdet a koronavírus miatt. Megfelelő tartalékkal
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rendelkeznek, ez kb. 20 millió Ft. Megállapítható, hogy túlköltekezés nem volt. Tudja, hogy
bizonyos  körökben  irritáló  a  kulturális  tevékenység,  de  a  kulturális  célokra  szolgáló
előirányzatnál is kb. 10 millió Ft van, ami nem lett elköltve. Kérdezi, hogy valakinek van-e
kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Varga József képviselő: Nem a kulturális tevékenység irritáló, nem a programokkal volt baj.
Nem a facebookról  akartak  értesülni,  nem láttak programtervet,  hogy mi  lesz,  mennyibe
kerül, ki lesz a felelős. Örülnek, hogy vannak rendezvények, csak egy képviselő-testület nem
így működik, legalábbis ők úgy gondolják, hogy nem így működik.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  költségvetést  megszavazták,  nem  lehet
kívánalom  egy  képviselő  részéről,  hogy  a  programszervező  mellette  üljön,  és  minden
karakter leütéséhez engedélyt kérjen.

Varga József képviselő: Akkor a következő év programját sem szükséges bemutatni?

dr.  Bocskov Petrov Jordán polgármester: De be kell  mutatni,  be fogják mutatni.  Az  idei
program  átesett  bizonyos  változtatásokon,  de  a  költségkeretet  tartották.  A  Szeretem
Szepezdet rendezvényei alkalmanként kijönnek 150.000 Ft-ból, és nagyon tartalmas estek
ezek.

Bíró Imre alpolgármester: A költségvetést nem ezekkel a programokkal szavazták meg. A
programokra, a programszervezőre ő is kíváncsi.

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A vírus miatt felborult sok minden,  nemcsak a
rendezvények. A korábbi rendezvényszervező 2,5 millió forintba került, a mostani év végéig
értve kb. félmillió Ft, így jelentős költségmegtakarítás van. 

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:

123/2020. (IX.10.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  pénzügyi  beszámolót
elfogadja.

Több  napirendi  pont  nem  lévén  dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester  megköszöni  a
nyilvános ülésen való részvételt, és azt 10.20 órakor bezárja.

K.m.f.

        dr. Bocskov Petrov Jordán   dr. Rozgonyi Viktória
       polgármester               jegyző
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