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1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonszepezd  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2020.
szeptember 23-án 7.30 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 
Varga József képviselő     

Igazoltan távol: Inhof Tamás 
Kovács Sándor képviselők

Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Rozgonyi Viktória jegyző, jegyzőkönyvvezető

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.

A napirendet a képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadja. 

Napirend:  
1) A  „Viriusi  strand  szaniterkonténerek  beszerzése”  elnevezésű  projekt  keretében

egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítására és egységes vizuális megjelenésű
öltözőkabinok létesítésére érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

2) A  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütemére  benyújtandó  pályázat
projektmenedzseri/pályázatírói feladatainak ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

3) Ajánlattevők  kiválasztása  költségvetési  rendeletek,  gazdasági  tevékenység
könyvvizsgáló általi felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

4) Ajánlattevők  kiválasztása  az  irattárban  található  dokumentumok  rendszerezésére,
selejtezésére
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

5)  A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Rozgonyi Viktória jegyző
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6) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) A  „Viriusi  strand  szaniterkonténerek  beszerzése”  elnevezésű  projekt  keretében
egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítására és egységes vizuális megjelenésű
öltözőkabinok létesítésére érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Az  előző  ülésen  több  gazdasági  szereplő
megkereséséről  döntöttek  a  „Viriusi  strand  szaniterkonténerek  beszerzése”  elnevezésű
projekt keretében egységes arculati tájékoztató eszközök kialakítására és egységes vizuális
megjelenésű öltözőkabinok  létesítésére.  A megjelölt  határidőig  három ajánlat  érkezett,  a
legkedvezőbb  a  MEDILOGIC  Mérnöki  Kft.  Mivel  kértek  átcsoportosítást,  a  határozatot
javasolja  úgy  elfogadni,  hogy  a pályázati  támogatás  által  nem fedezett szükséges  forrást
biztosítják  a  tartalék  terhére.  Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  ezzel  kapcsolatban  kérdése,
észrevétele, hozzászólása?

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

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

124/2020. (IX.23.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  „Viriusi  strand
szaniterkonténerek  beszerzése”  elnevezésű
projekt  keretében egységes  arculati tájékoztató
eszközök  kialakítása  és  egységes  vizuális
megjelenésű öltözőkabinok létesítése tárgyában
indított  beszerzési  eljárásban  a  MEDILOGIC
Mérnöki Kft. (8174 Balatonkenese, Blaha Lujza u.
8.)  által  adott  összesen  bruttó  10.811.256  Ft
összegű ajánlatot fogadja el.

A  pályázati  támogatás  által  nem  fedezett
szükséges  forrást  a  2020.  évi  költségvetésről
szóló  önkormányzati  rendelet  tartaléka  terhére
biztosítja. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2) A  Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütemére  benyújtandó  pályázat
projektmenedzseri/pályázatírói feladatainak ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Szintén  az  előző  ülésen  kértek  ajánlatokat  a
Kisfaludy  Strandfejlesztési  Konstrukció  IV.  ütemére  benyújtandó  pályázat
projektmenedzseri/pályázatírói  feladatainak  ellátására.  A  legkedvezőbb  ajánlatot  a  Pro
Veszprém  Kft.  tette.  Mivel  a  strandfelújítási  pályázat  benyújtásáról  elvi  egyezség  van,
javasolja  a  pályázatírót  elfogadni.  Kérdezi,  hogy  valakinek  van-e  kérdése,  észrevétele,
hozzászólása?

Varga József képviselő: Megjegyzi, hogy ugyan volt némi szóváltás arról, hogy javasolták a
veszprémi céget, de most látszik, hogy a másik három cég közel  háromszoros árajánlatot
adott.

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Abban  a  tévhitben  voltak,  hogy  csak  egy
pályázatról van szó, ha ezt megkétszerezik, már nem is olyan nagy a különbség.

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 –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

125/2020. (IX.23.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  Kisfaludy  Strandfejlesztési
Konstrukció  IV.  ütemére  benyújtandó  pályázat
projektmenedzseri/  pályázatírói  feladatainak
tárgyában  indított  beszerzési  eljárásban  a  Pro
Veszprém  Kft.  (8200  Veszprém,  Óváros  tér  9.)
által adott összesen bruttó 1.028.700 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

3) Ajánlattevők  kiválasztása  költségvetési  rendeletek,  gazdasági  tevékenység
könyvvizsgáló általi felülvizsgálatára
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Ezt és a következő napirendet egyben indokolná.
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Előjöttek az elmúlt időszakban olyan problémák, hogy iratokat nem találtak, nem volt meg
szerződés, ezért javasolta a könyvvizsgálat és az iratrendezés ismételt napirendre tűzését.
Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Varga József képviselő: Azt gondolja, hogy négy héttel a választás előtt már nem kíván ezzel
foglalkozni.

Bíró Imre alpolgármester: Folyik  egy elég komoly államkincstári  ellenőrzés is,  ráadásul  a
tartalék elég feszített, ez a kettő pedig kb. kétmillió forint költség lenne. Szerinte érdemes
lenne a következő időszakra áttolni.

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 a
határozati javaslatot nem fogadta el.

4) Ajánlattevők  kiválasztása  az  irattárban  található  dokumentumok  rendszerezésére,
selejtezésére
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Az előző napirendnél már elmondta az indokait.
Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?

dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Az irattár rendezésének örülne a hivatal.

Bíró Imre alpolgármester: Valóban rendbe kéne tenni, de közel az év vége és a tartalék nem
tudják, mire kell még.

Varga József képviselő: Ugyanazt  tudja elmondani,  hogy a választások után kellene ilyen
döntést hozni.

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 a
határozati javaslatot nem fogadta el.

5)  A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Rozgonyi Viktória jegyző

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: Átadja a szót jegyző asszonynak.

dr. Rozgonyi Viktória jegyző: Az időközi választás előkészítése során megállapításra került,
hogy egy tag tisztsége lemondással megszűnt, egy tag pedig a jelen választási eljárásban nem
tud  közreműködni.  A  választási  törvény  szerint  a  lemondott  tag  helyébe  a  póttagok
megválasztására irányuló indítványban a soron következő póttag lép, a második póttag pedig
helyettesíti a  választásban közreműködni  nem tudó tagot.  Póttag  hiányában a képviselő-
testületnek  új  póttagot  kell  választania.  A  bizottság  póttagjainak  javasolt  személyek
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nyilatkoztak  arról,  hogy  a  tisztséget  vállalják,  és  hogy  nem  áll  fenn  velük  szemben
összeférhetetlenségi ok. 

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

Bíró Imre alpolgármester: Kérdezi,  hogy a bizottság tagjai  védelmére a vírus miatt kell-e
bármilyen óvintézkedés, esetleg plexifal?

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: Több  oldalas  iránymutatást  kaptak  a  Nemzeti  Választási
Irodától a választás lebonyolítására. Össze fogják írni, hogy mire van szükség azon felül, amit
küldenek a szavazólapokkal együtt, és le is kell ülni majd átbeszélni a teendőket.

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 –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

126/2020. (IX.23.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete Balatonszepezd Község Helyi
Választási Bizottság póttagjainak

Fazekas Árpádné     8252 Balatonszepezd, Árpád u.
51.
Tóth Olga       8252 Balatonszepezd, Gesztenyesor u.
1.
Garamvölgyi Tímea   8252 Balatonszepezd, Kisköz u.
19.

szám alatti lakosokat megválasztja.

Felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  bizottság
póttagjainak polgármester előtti eskütételéről  a
megválasztásukat  követő  5  napon  belül
intézkedjen.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

6) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: Kéri,  hogy  jegyző  asszony  ismertesse  az
előterjesztést. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, észrevétele, hozzászólása?

dr.  Rozgonyi  Viktória  jegyző: A  Balatonfüredi  Tankerületi  Központ  a  következő  tanév
felvételi körzeteinek megállapításához minden évben beszerzi az önkormányzatok előzetes
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véleményét, amely tartalmazza a nyilvántartásban szereplő, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában  tartózkodási  hellyel  rendelkező  hátrányos  helyzetű  általános  iskolába  járó
gyermekek  létszámát  intézményi,  tagintézményi  bontásban.  Balatonszepezd  közigazgatási
területére vonatkozó, kötelező felvételt biztosító általános iskola a tervezet szerint a Bozzay
Pál  Német  Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola.  A  nyilvántartásában  nem  szerepel
hátrányos helyzetű gyermek.

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 3 igen szavazattal –
egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza:

127/2020. (IX.23.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  a  Balatonfüredi  Tankerületi
Központ  által  összeállított,  Balatonszepezd
Község  közigazgatási  területére  vonatkozó
kötelező  felvételt  biztosító  általános  iskolai
körzethatárral egyetért. 

A  Zánkai  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Jegyzőjének  nyilvántartásában  Balatonszepezd
településen  lakóhellyel,  ennek  hiányában
tartózkodási  hellyel  rendelkező,  hátrányos
helyzetű  általános  iskolába  járó  gyermek  nem
szerepel.

Határidő: 2020. október 15.
Felelős: polgármester

Több  napirendi  pont  nem  lévén  dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester  megköszöni  a
nyilvános ülésen való részvételt, és azt 7.50 órakor bezárja.

K.m.f.

        dr. Bocskov Petrov Jordán   dr. Rozgonyi Viktória
       polgármester               jegyző
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