
BALATONSZEPEZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.

Ügyiratszám: BSZ/125-2/2021.

Balatonszepezd  polgármestereként  a  478/2020.  (XI.  3.)  Korm.  rendelettel  kihirdetetett
veszélyhelyzetben  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Balatonszepezd
Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a települési
képviselők előzetes véleményét kikérve az alábbi döntést hozom:

11/2021. (II.5.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről  és a hozzá  kapcsolódó
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján
Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  feladat-  és  hatáskörében
eljárva  a  DRV  Zrt-nek  2017-ben  átadott
víziközművekkel  kapcsolatban  a  könyvelésben
szereplő  306.825.224  Ft  összegű
értékhelyesbítés könyvekből való kivezetését az
értékelési tartalékkal szemben jóváhagyom.

Felkérem  a  jegyzőt,  hogy  a  könyvelésből  való
kivezetésről gondoskodjon.

Balatonszepezd, 2021. február 5.

   Bíró Imre
polgármester
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12/2021. (II.5.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről  és a hozzá  kapcsolódó
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján
Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  feladat-  és  hatáskörében
eljárva  a  2019.  évi  költségvetési  maradvány
korrekcióját  jóváhagyom,  és  a  maradvány
összegét 46.164.171 Ft-ban állapítom meg.

Felkérem a jegyzőt, hogy a 2019. évi maradvány
korrigált  összegét  a  2020.  évi  költségvetés
módosításában szerepeltesse.

Balatonszepezd, 2021. február 5.

   Bíró Imre
polgármester
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13/2021. (II.5.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről  és a hozzá  kapcsolódó
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján
Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  feladat-  és  hatáskörében
eljárva  a  Központi  Strandon  leégett  öltöző
újjáépítésére  Bardon  Róbert  egyéni  vállalkozó
(8252  Balatonszepezd,  Árpád  u.  49.,  adószám:
67010295-1-39)  által  adott  összesen  bruttó
1.314.120 Ft összegű ajánlatot fogadom el.

A  szükséges  forrást  a  2021.  évi  költségvetésről
szóló  önkormányzati  rendelet  terhére
biztosítom.

Balatonszepezd, 2021. február 5.

   Bíró Imre
polgármester
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14/2021. (II.5.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről  és a hozzá  kapcsolódó
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján
Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  feladat-  és  hatáskörében
eljárva  a  Balatonszepezd  043/5  hrsz-ú
„gyümölcsös”  művelési  ágú  ingatlan
telekalakítását  követően kialakuló 043/7 hrsz-ú,
476  m²  területű,  kivett  közút  megnevezésű
ingatlan  önkormányzati  tulajdonba  kerülése
tárgyában  kötendő  telekalakítással  vegyes
ajándékozási szerződést jóváhagyom.

Balatonszepezd, 2021. február 5.

   Bíró Imre
polgármester
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15/2021. (II.5.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről  és a hozzá  kapcsolódó
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján
Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  feladat-  és  hatáskörében
eljárva  a  Vízimentők  Magyarországi
Szakszolgálata  és  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület
strandi  vízimentési  teendők  ellátására  irányuló
2021.  évre  vonatkozó  ajánlatát  elfogadom  és
mindhárom  strand  vonatkozásában  az  alábbiak
szerint kötök szerződést:

A vízimentési szolgáltatás időtartama: a strandok
rendjéről  és  belépődíjairól  szóló  önkormányzati
rendelet szerint:
•Műszak: 10 órás;
•Fő: 1 fő/strand;
•Vízimentő  szolgáltatás  díja:  21.733  Ft  +

áfa/nap/fő
•Rádió bérleti díja:                           800 Ft +

áfa/nap
•Albérlet  hozzájárulás  díja:   1.900  Ft  +

áfa/nap/fő.

Balatonszepezd, 2021. február 5.

   Bíró Imre
polgármester
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16/2021. (II.5.) Bsz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről  és a hozzá  kapcsolódó
egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi
CXXVIII.  törvény  46.  §  (4)  bekezdése  alapján
Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  feladat-  és  hatáskörében
eljárva  Balatonszepezd  Község  Önkormányzata
Képviselő-testülete  2021.  évi  munkatervét
jóváhagyom.

Felhívom a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét,  hogy  a  munkatervben  szereplő
napirendi pontok előkészítéséről gondoskodjon.

Balatonszepezd, 2021. február 5.

   Bíró Imre
polgármester


