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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

1/2021. (I.7.) 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  Helyi  Építési
Szabályzatáról  és  Szabályozási  tervéről  szóló  18/2016.
(XII.30.)  önkormányzati  rendelet  és  a  településkép
védelméről  szóló  17/2017.  (XII.27.)  önkormányzati
rendelet  módosítására  irányuló  eljárás  megindítását
kezdeményezem az alábbi változások végrehajtása miatt:

• a  HÉSZ  11.  §  (6)  bekezdésének  hatályon  kívül
helyezése

• a  Balatonszepezd  033/11  hrsz-ú  út  nyomvonalának
áthelyezése

• a Kökényes utca 1363/3 és 1363/4 telkek szabályozása
a közcsatorna tényleges helyzetének megfelelően

• Lke-3 lakó övezetben előírt minimális telekméret 1000
m2-ről  800  m2-re  való  módosítása  a  kialakult
telekterületekkel összhangban

• A 07/12 hrsz-ú telek övezeti jelének kijavítása Kk-Tu
téves jelölésről Kb-Tu jelre

• a HÉSZ 3. § Értelmező rendelkezések kiegészítése az
épületmagasság  számítás  módjával  és  a  melléképült
telken történő elhelyezésének szabályozásával

• a  helyi  védelem  alá  helyezett  épületek  jelölésének
kiegészítése  és  a  helyi  értékvédelmi  terület
lehatárolásának jelölése a Szabályozási terveken

• a  településkép  védelméről  szóló  önkormányzati
rendelet kiegészítése a vízparti területekre vonatkozó
egyedi és helyi építészeti követelményekkel,  továbbá
a  távközlési  antenna  létesítésének  megkönnyítése
érdekében az ezt korlátozó rendelkezés törlése.

Felkérem a települési főépítészt a szükséges intézkedések
megtételére.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester



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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

2/2021. (I.7.) 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 megállapítom, hogy hogy a 276/4, 276/5
és  276/6  hrsz-ú  ingatlanokon  létesítendő
konferencia-,  és  rendezvényközpont  tárgyában
folyamatban  lévő  településrendezési  eszközök
módosítása  tekintetében  a  Partnerségi
egyeztetés  keretében  a  tervezett
övezetmódosításra  vonatkozó  észrevétel,
javaslat nem érkezett. 

A  képviselő-testület  a  Környezetvédelmi
hatástanulmány  elkészítését  nem  tartja
szükségesnek, így a Településrendezési eszközök
módosítására  vonatkozó  egyeztetési  anyag
Állami  főépítésznek  történő  megküldésével
egyetértek.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester



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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

3/2021. (I.7.) 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 Balatonfüredi Tankerületi Központ által
összeállított,  Balatonszepezd  Község
közigazgatási  területére  vonatkozó  kötelező
felvételt biztosító általános iskolai körzethatárral
egyetértek.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester



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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

4/2021. (I.7.) 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  „Balatonszepezdi  Központi  Strand
megújítása”  elnevezésű  projekt  keretében  az
egységes  arculati  tájékoztató  pontok
létrehozására, az egységes vizuális megjelenésű
öltözőkabin  létesítésére  és  az  árnyékolók,
napvitorlák  elhelyezésére ajánlattételre  kérem
fel az alábbi gazdasági szereplőket:

1. Medilogic Kft.
    8174 Balatonkenese Blaha u. 8.

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

3. Aqua-Profi Kft.
    8163 Csajág, Sport u. 7.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester



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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

5/2021. (I.7.) 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  „Balatonszepezdi  Központi  Strand
megújítása”  elnevezésű  projekt  keretében  a
vizesblokk  felújítására,  átalakítására  (baba-
mama szoba kialakítására),  a  kültéri  zuhanyzó
felújítására,  valamint  egy  új  kültéri  zuhanyzó
telepítésére ajánlattételre  kérem  fel  az  alábbi
gazdasági szereplőket:

1. Csécs és Társa Bt.
    8253 Révfülöp, Káli út 36.

2. Szabadi-Bau 
    8251 Zánka, Glóbusz u. 3.

3. Stefan-Épker Kft.
    8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester



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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

6/2021. (I.7.) 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  „Balatonszepezdi  Központi  Strand
megújítása”  elnevezésű  projekt  keretében  a
kamerarendszer  kiépítésére ajánlattételre
kérem fel az alábbi gazdasági szereplőket:

1. SUN POWER TEAM Hungary
    2724 Újlengyel Határ u. 12.

2. VARGAVILL 94 Kft.
    8264 Szigliget, Hóvirág út 21.

3. Duna-Kábel 2000’ Kft.
    2428 Kisapostag, Zrínyi M. u. 6.

4. Packers Energo Light kft.
    1223 Budapest, Katakomba u. 16.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester



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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

7/2021. (I.7.) 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 „Balatonszepezdi Szepezdfürdői Strand
megújítása” elnevezésű projekt keretében a  két
kültéri  zuhanyzó  kiépítésére  ajánlattételre
kérem fel az alábbi gazdasági szereplőket:

1. Csécs és Társa Bt.
    8253 Révfülöp, Káli út 36.

2. Szabadi-Bau 
    8251 Zánka, Glóbusz u. 3.

3. Stefan-Épker Kft.
    8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester



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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

8/2021. (I.7.) 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 „Balatonszepezdi Szepezdfürdői Strand
megújítása”  elnevezésű  projekt  keretében
egységes  arculati  tájékoztató  pontok
létrehozására,  egységes  vizuális  megjelenésű
öltözőkabinok  létesítésére  és  az  árnyékolók,
napvitorlák  elhelyezésére ajánlattételre  kérem
fel az alábbi gazdasági szereplőket:

1. Medilogic Kft.
    8174 Balatonkenese Blaha u. 8.

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

3. Aqua-Profi Kft.
    8163 Csajág, Sport u. 7.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester



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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

9/2021. (I.7.) 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 „Balatonszepezdi Szepezdfürdői Strand
megújítása” elnevezésű projekt keretében  1 db
szaniterkonténer  beszerzésére,  abban
gyermekmosdó  és  baba-mama  szoba
kialakítására  ajánlattételre  kérem  fel  az  alábbi
gazdasági szereplőket:

1. Scordiscus Kft. 
    1074 Budapest, Munkás utca 7/B. II. em. 38.

2. Tranz-org Kft. 
    2360 Gyál, Szövetkezet u. 4.

3. Exvoto Kft.
    1188 Budapest, Határ utca 64. 1.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester



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

Ügyiratszám: BSZ/17-1/2021.

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:

10/2021. (I.7.) 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 „Balatonszepezdi Szepezdfürdői Strand
megújítása” elnevezésű projekt keretében a wifi
elérhetőség kialakítására és napelemes lámpák
kiépítésére  ajánlattételre  kérem  fel  az  alábbi
gazdasági szereplőket:

1. SUN POWER TEAM Hungary
    2724 Újlengyel Határ u. 12.

2. VARGAVILL 94 Kft.
    8264 Szigliget, Hóvirág út 21.

3. Duna-Kábel 2000’ Kft.
    2428 Kisapostag, Zrínyi M. u. 6.

4. Packers Energo Light kft.
    1223 Budapest, Katakomba u. 16.

A  beszerzési  eljárás  bírálati  szempontja  a
legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat.

Balatonszepezd, 2021. január 7.

   Bíró Imre
polgármester


