
KULTURÁLIS HÍREINK 
 

Júniusi programok: 

2017. 06. 24. 18.00 Évadnyitó Balatonkoszorúzás 

Program helyszíne: Bertha Bulcsu Közösségi Ház; Központi Strand 

B.B. Közösségi Ház: 18.00 Zalahalápi Kézművesek kiállításának megnyitója; 

Központi Strand: 17 órától Fanyűvők - játékarzenál;  

19.00 Balatonkoszorúzás; Ünnepi beszéd, 

A program ideje alatt: kézműves foglalkozások, élőzenés-táncos est, Kardos 

József szolgáltatja a zenét, és zsíros kenyérrel vendégel meg mindenkit a 

Tópart büfé.  

A Zalahalápi Kézművesek kiállítása két hétig minden nap 18-20 óráig 

megtekinthető. 

 

2017.07.01. 18 órától Szepezdi Gasztronómiai Nap 1. – Marhagulyás 

vacsora 

Program helyszíne: Balatonszepezd – Csónakház 

Kitelepülnek a helyi bortermelők és vállalkozók is. Ezen a napon főszerephez 

a marhagulyás jut, melyet 19 órától lehet kóstolni!  

 

HIRDETMÉNY 
 

Dr. Oláh Kálmán háziorvos értesíti a lakosságot, hogy 

2017. június 06-23-ig szabadság miatt nem rendel. 

Helyettesít: Dr. Rothstädter Ágnes köveskáli háziorvos 

Telefon: 87/478-047, 06/30-686-8289 

Rendelés: 

hétfő             8,00-12,00 Köveskál 

kedd:  8,00-10,00 Zánka 
szerda:  8,00-11,00 Mindszentkálla 

                     12,00-13,30 Szentbékkálla 

csütörtök: 9,00-11,00 Köveskál 

                     11,30-13,00 Monoszló 

                   14,00-15,30 Zánka 

péntek: 8,00-11,00 Köveskál 
 

 

Felelős kiadó: dr. Sebestyén László polgármester - Balatonszepezd Község Önkormányzata 

8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27. Telefon: 87/468-591 

e-mail: balatonszepezdph@t-online.hu    honlap: www.balatonszepezd.hu 

Szerkesztő: Arany Enikő 

SZEPEZDI TÜKÖR 
 

 

2017. JÚNIUS 

 
 

 
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

A SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSRÓL 

- Balatonszepezd Község Önkormányzata szerződést kötött a Balatonszepezd 

IV/I. ütem szennyvíz csatornázási munkák kivitelezésére. A kivitelező, a 

Hydrocomp Mélyépítő Kft szerződése szerint, a csatornaépítési munkákat 

2017. május 31-i határidőre elkészítette. 

- A minősítések, a rész-műszaki átadás lefolytatása után a DRV Zrt részére 

az elkészült hálózat üzemeltetésre átadásra kerül, várhatóan 2017. június 30 

–i időpont körül (a pontos időpontról az érintettek külön értesítést kapnak). 

Ezen időpont után lehetséges az ingatlanokra kiépített szennyvízbekötés 

saját területen belüli, saját költségen történő elkészíttetése, majd ennek 

megtörténte után az üzembe helyezését lehet kezdeményezni a 

szolgáltatótól. (DRV Zrt. Balatonfüredi Üzemvezetősége Balatonfüred, 

Germering u. 32. telefon: 06-87/581-517.) 

- Az ingatlanon belüli csatorna vezetékről (alapvezeték) nem kell tervet 

készíttetni, minden ingatlan tulajdonos a saját költségén kell, hogy 

megépítse a lakóépület (ingatlan) és kiépített szennyvíz tisztító akna 

(szolgáltatási pont) közötti vezetéket. A csatornára csak kommunális 

szennyvíz vezethető, csapadékvíz bevezetése tilos. A vezeték anyaga 

vízzáró anyagú csővezetékből és vízzáró kötésekkel készülhetnek. Bővebb 

felvilágosítás a szolgáltató honlapján található. 



- A tisztító aknára történő rákötést a szolgáltató (DRV Zrt) szakemberei a 

helyszínen ellenőrzik, akiktől előzetesen az ingatlan tulajdonosok a 06-

87/581-517 telefonszámon kezdeményezhetik a bekötés üzembe helyezését.  

- Az üzembe helyezési eljárás díjköteles. Az önkormányzattal történő 

megállapodás alapján azonban 2017. november 30-ig az eljárási díj 

díjmentes, ezt követő időszakban az ingatlan tulajdonos 11.900 Ft + 27% 

Áfa befizetésének igazolásával tud teljesíteni. A szennyvíz szolgáltatás az 

ingatlanok részére az átvétel időpontjától indul, melyre külön szerződést 

köt a szolgáltató.  

- A telken belüli munkák elvégzésére célszerű szakember segítségét igénybe 

venni, az Önkormányzat nem tud javasolni vállalkozót. Az illegális 

rákötéseket a szolgáltató bírságolja. 

- Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy az érvényben lévő környezetvédelmi 

törvény alapján 2018. évtől azok az ingatlanok, melyek szennyvízcsatorna 

bekötéssel rendelkeznek és nincs szolgáltatási szerződésünk, a jegyző 

környezetvédelmi díj megfizetésére kötelezheti. 

- A csatornázási munkálatokat követően szükséges kivárni az utak megfelelő 

tömörülési idejét. Ezért az önkormányzati utcák végleges helyreállítását 

szeptember-október hónapban végezzük el. Elnézést kérünk az ideiglenesen 

helyreállított utcákon való lassabb és kényelmetlenebb közlekedésért. 

- Az önkormányzati csatornázási munkák befejezéseként a 71-es főút érintett 

szakaszára az őszi hónapokban – a közút kezelőjével történt megállapodás 

alapján – teljes szélességben új aszfalt réteg kerül.  

Kérdések esetén hívható: 

- az önkormányzati szennyvíz beruházás kivitelezője: Czinder Attila 

építésvezető telefon: 30/2355556 

- projektmenedzser: Ádám László 30/9895794 

 

*** 

 
TÁJÉKOZTATÓ A STRANDOKRÓL 

Balatonszepezd önkormányzati üzemeltetésű strandjaival kapcsolatosan 

figyelmükbe ajánlom az alábbi információkat. 

A Központi strand június 17-én, a Víriuszi és a Szepezdfürdői strand június 

24-én nyit. Valamennyi strandon megtörtént a vízminőségvizsgálat, a 

mederkotrás és megrendeltük a hínárirtást is. A homokozókba új homok kerül. 

A zöldterületek karbantartása szerződés szerint, a vízimentő szolgáltatás az 

egész idényben folyamatos lesz. 

A tervek szerint a Szepezdfürdői strand megújul a nyár folyamán. A 

strandra ezévben új fogadóépületet terveztetett az önkormányzat és 

reményeink szerint a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával, jelentős 

önkormányzati önrésszel kiegészítve új strandi fogadóépület létesül. Ennek 

érdekében került elbontásra a régi büfé épülete. 

A kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárás folyamatban van. 

Eredményes közbeszerzést követően a kivitelezési munkák júliusban indulnak. 

A strand nem zár be az építkezés idejére. Mivel az építkezés 

kényelmetlenséggel jár, a lakosság és a nyaraló tulajdonosok megértését 

kérjük. A strandot az építkezés ideje alatt nyitva tartjuk az építési terület 

elkerítése mellett. Az önkormányzat változatlanul biztosítja a strand 

üzemeltetését, a WC használatot, a biztonságos strandolás feltételeit – 

vízimentő jelenlétét, a zöldterület karbantartását.  

A Víriuszi strandon a homokozó fölé napvitorla kerül a megfelelő árnyékolás 

érdekében és nyitásra elkészül a strandi lépcső is. 

Örömmel értesítjük a Központi strandra járókat, hogy júniusban elkészül a 

várva várt wifi, és a szolgáltatás az idei nyáron már rendelkezésükre fog állni. 

Új világítás és hangosítás is létesül. Remélem, hogy Önt és családját is 

strandjaink vendégei között üdvözölhetjük! 

 

Kellemes strandolást, jó pihenést kívánunk! 

dr. Sebestyén László 

polgármester 

 

 


