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Készült: Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. október 2-
án 9.10 órakor megtartott rendkívüli 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 7
órára  meghirdetett  ülést  sajnos  két  órás  késéssel  kezdik,  amiért  elnézést  kér,  forgalmi
dugóba került. 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) Döntés a 051/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

2) Beszerzési eljárás indítása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Döntés a 051/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester: A Balatonszepezd külterületi 051 hrsz-ú ingatlant
sikerült megosztani, és bejegyzésre kerültek a 051/1, 051/2 és 051/3 hrsz-ú ingatlanok. A
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051/3  hrsz-ú  ingatlan  tulajdonosa  1/1  tulajdoni  hányadban  Balatonszepezd  Község
Önkormányzata  lett.  Az  önkormányzat  2020.  március  6.  napján  szándéknyilatkozatban
rögzítette, hogy a 051/3 hrsz-ú ingatlant a telekalakítást követő 30 napon belül adásvételi
szerződés  megkötésével  értékesíteni  kívánja  Kondorosi  Krisztina  részére,  erről  a
vagyonrendelet  alapján  testületi  döntést  kell  hozni.  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:

128/2020. (X.2.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  az  1/1  tulajdoni  hányadát
képező Balatonszepezd  külterület  051/3 hrsz-ú,
fásított terület megnevezésű ingatlant Kondorosi
Krisztina, 2011 Budakalász, Wesselényi u. 27. sz.
alatti  lakos  részére  315.683  Ft  vételár  mellett
értékesíti.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi
szerződés  aláírására,  és  az  egyéb  szükséges
intézkedések megtételére. 

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

2) Beszerzési eljárás indítása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester: A  szociális  célú  tüzelőanyag  vásárláshoz
kapcsolódó támogatásáról  szóló  támogatói  okiratában  foglaltak  alapján  az  önkormányzat
666.750 Ft támogatást kapott. A beszerzési szabályzat értelmében pályázati támogatásból
megvalósuló projektek esetén az ajánlattételre felkért gazdasági szereplőket és a beszerzési
eljárás bírálati szempontját  a képviselő-testület határozza meg. Javasolja,  hogy a testület
hatalmazza  fel  a  döntés  meghozatalára  és  a  szerződés  megkötésére  is.  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:
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129/2020. (X.2.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

Balatonszepezd  Község  Önkormányzatának
Képviselő-testülete  a  beszerzési  szabályzat  12.
pontja  alapján  a  szociális  célú  tüzelőanyag
vásárláshoz  tárgyában  lefolytatandó  beszerzési
eljárásban  az  alábbi  gazdasági  szereplőket  kéri
fel ajánlattételre:

•BAKONYERDŐ Zrt. - 8500 Pápa, Jókai M. u. 46.
•Hidegkúti Ebt. - 8247 Hidegkút, Fő u. 67/A.
•VERGA  Veszprémi  Erdőgazdaság  Zrt.  -  8200

Veszprém, Jutasi út 10.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  eljárás
lefolytatására,  a  bontási,  értékelési  feladatok
ellátására, a döntés meghozatalára, a szerződés
megkötésére és az egyéb szükséges intézkedések
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Több  napirendi  pont  nem  lévén  dr.  Bocskov  Petrov  Jordán  polgármester  megköszöni  a
nyilvános ülésen való részvételt, és azt 9.13 órakor bezárja.

K.m.f.

        dr. Bocskov Petrov Jordán   dr. Rozgonyi Viktória
       polgármester               jegyző
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