
• Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támoga-
tására kapott forrásból kívánjuk felújítani az önkormányzat épületének 
homlokzatát, kiegészítve a szükséges energetikai korszerűsítéssel. 

• 2018-as terveink között szerepel 11 belterületi út érintett szakasza, 
valamint 1,3 km járda felújítása. A megvalósításhoz szükséges forrás 
(100.000.000,- Ft) már beérkezett az önkormányzat számlájára. 
 

Az új esztendőhöz minden kedves Szepezdinek jó egészséget, sikeres évet 
és kitartást kíván! 
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Kedves Szepezdi Lakosok, Nyaralók! 

Újra elrepült egy év! 2018. van! 
Engedjék meg, hogy vállalásaink teljesítésének beszámolójával, az elvégzett 
munka egy éves visszaemlékezésével köszöntsem Önöket 2018. év elején.  

• Újjáépítettük a Virius strandhoz vezető lépcsőt a 71-es út felől. Az 
esztétikus új lépcső fa korláttal szegélyezve biztonságosabbá tette a 
közlekedést. A strandhoz kapcsolódó jó hír, hogy az önkormányzat 
megteremtette a lehetőségét a vasúti átjárótól a strandig egy gyalogos 
sétány kialakításának, kényelmes megközelítést biztosítva a 
strandolóknak.  

• A csónakházi rendezvényterülethez kiépítettük az új Park sétányt, 
amelyet az önkormányzat és a HALKER Kft. közösen finanszírozott. 

• Jelentős fejlődésen esett át a központi strand. Kiépítettük az ígért WIFI 
hálózatot, kandeláberekkel világítjuk meg az esti partot, 
hangosbemondót telepítettünk. Az elrozsdásodott vízi bejárókat 
rozsdamentes lépcsőkre cseréltük.  

• A MÁV elkészítette az Ifjúsági strandhoz vezető sorompós vasúti 
átjárót. Az önkormányzat vállalásának megfelelően megterveztette az 
átjáróhoz tartozó menekülő sávot. Ennek kivitelezése a tulajdonos 
részéről reméljük minél előbb megvalósul.   

• Elvégeztettük Krizsán András DLA tervező úrral az Ifjúsági strandi 
fogadóépület korábbi terveinek korszerűsítését. A Magyar Turisztikai 
Ügynökségnél pályáztunk a beruházás megvalósítására. 40 M Ft-os 
támogatást nyertünk. Az önkormányzat további 42 M Ft-ot tett a 



pályázathoz. Jelenleg a kivitelező keresése folyik. (Ezidáig sajnos 
sikertelenek voltak a közbeszerzési kiírások.) 

• Elkészültek a Kerteki út közvilágítás-bővítésének kiviteli tervei. A 
megvalósítás 2018-ban esedékes.  

• Elkészült Balatonszepezd Arculati Kézikönyve, amelyet állami 
támogatásból, a település rendezési tervét is készítő vállalkozó, a Pro 
Arch Építész Stúdió Bt. állított össze. 

• Pályáztunk a Balaton Fejlesztési Tanácshoz a szepezdi Panoráma 
sétány megépítésére. A terveket Miklós Balázs főépítész úr készítette. 
Az 50 %-os intenzítású pályázaton 9,6 M Ft-ot nyertünk. A sétány 
díszburkolatot kapott, amely a katolikus templomtól vezet a temetőig. 
Lépcsőt alakítottunk ki a 71-es út felől. Négy különböző megjelenésű 
impozáns, fa szerkezetű pihenőterasz is épült a sétányhoz, a fa ácsolat 
stílusával harmonizáló, kényelmes fapadokkal. A sétányt és a 
domboldalt tavasszal nyíló pompázatos növényzettel ültettük be. 

• Végül, de nem utolsó sorban decemberben átvettük a IV/1 csatorna 
pályázat során megvalósult munkát a Hydrocomp Kft-től. Több mint 
160 ingatlan kapott csatorna bekötési lehetőséget. Talán fontos 
megemlíteni azt is, hogy a kivitelezés sem az önkormányzatnak, sem a 
lakosoknak nem jelentett plusz anyagi terhet. Gyönyörűen megújultak 
a csatornázással érintett utak is. A tervezett félpályás helyreállítást 
túlteljesítve, teljes szélességben közlekedhetünk az új úton. Ugyancsak 
teljes szélességben sikerült felújítani a 71-es út érintett szakaszait. A 
kivitelezésért köszönet jár a Via Vomito Kft-nek. 

 
Rendezvényeink: 

Csizmazia Kenéz rendezvényszervező közreműködésével 34 alkalommal 
tartottunk különböző kulturális rendezvényt, irodalmi estéket, könnyű és 
komolyzenei programokat.  

Hagyományosan megtartottuk nyári gasztronómiai rendezvényeinket. A 
rendezvényeket a HALKER Kft. támogatta. A bevételt továbbra is 
jótékonysági célokra fordítjuk. 

Az önkormányzat évente két alkalommal rendez buszkirándulást: tavasszal 
Sopront és Fertőd környékét látogattuk meg, ősszel Kőszeg és Szombathely 
volt az úti cél. 

Tovább működtettük 2017. évben is a Szepezd Tv-t és a képújságot Vass 
Gyula közreműködésével. Ő készít rendszeresen felvételeket a képviselő-
testület rendes üléseiről. Hegyiné Havasi Valéria nagy lelkesedéssel fogott az 
új könyvtár beindításához. A könyvtári munkája mellett ingyenes rajztábort 
hirdetett a nyáron gyermekek részére, melynek nagy sikere volt. A tanfolyam 
sikerén fellelkesedve a téli hónapokban okostelefon tanfolyamot hirdetett, 
valamint felnőtteknek rajztanfolyamot. Köszönjük! 

Tóth Gábor Ákos kezdeményezésére szepezdi lakosokból és nyaralókból álló 
társaság jött létre, Szepezdet Támogatók Köre elnevezéssel, Németh Ferenc 
tiszteletbeli elnökletével. Megalakult a Virius Vince Emlékbizottság Szabó 
András főkoordinátor vezetésével. Balatonszepezden működő civil 
szervezeteket az önkormányzat 2017. évben is támogatta, mindegy 1,8 M Ft-
tal. A szociálisan rászorulókat továbbra is, folyamatosan támogatja az 
önkormányzat. Szociális tűzifa pályázaton 44 m3 tűzifát nyert a település, 
amelyet több mint 20 rászoruló család, illetve egyén kapott meg. A karácsonyi 
ünnephez kapcsolódóan pénzbeli támogatást is sikerült kiosztanunk. 

A napokban sikeres pályázatot követően hirdetett eredményt a testület a volt 
Aranyhíd Étterem további üzemeltetéséről. 

*** 

Kedves Szepezdiek! 

Engedjék meg a 2018. évi fejlesztésekről is tegyek említést. 

• Virius Vince halálának 100. évfordulója alkalmából az önkormányzat 
méltó módon kíván megemlékezni munkásságáról és vállalja a Virius 
Emlékmű áthelyezését a Virius u. – Dózsa Gy. u. sarkán elhelyezkedő 
önkormányzati területre. 

• Folyamatban van a Bertha Bulcsu Közösségi Ház átalakítása, külső 
felújítása és energetikai korszerűsítés tervezése. Megújulnak a 
közösségi terek, beépítésre kerül az épület padlástere és úgy 
gondoljuk, sokak megelégedésére liftet is tervezünk az épülethez. A 
tervek szerint a közösségi ház udvara és színpada is felújításra kerül. 
A tervvel igyekeznünk kell, mert eséllyel csak jogerős építési 
tervdokumentációval pályázhatunk.  


