ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Balatonszepezd Község Önkormányzata állást hirdet strandi pénztáros
munkakör betöltésére.

SZEPEZDI TÜKÖR

Jelentkezési határidő: 2018. május 28.
Jelentkezni ügyfélfogadási időben
(Balatonszepezd, Árpád u. 27.).
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A felvételnél előnyben részesülnek az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek!
Balatonszepezd, 2018. május 2.
dr. Sebestyén László
polgármester

***
KULTURÁLIS HÍREINK
MÁJUSI PROGRAMOK:
2018. május 11. 19:00 óra – Nagy Attila és Csizmazia Sándor atya előadása
világi és egyházi művészet címmel
Helyszín: Bertha Bulcsu Közösségi Ház
Csizmazia Kenéz
művelődésszervező
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: Hofferné Orbán Judit

2018. MÁJUS

LOMTALANÍTÁS
A minél gördülékenyebb lebonyolítás céljából tárgyalásokat folytattunk a
Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. A lakosság és a
nyaralók igényeit képviselve, valamint szem előtt tartva a korszerű
lomtalanítás egyre népszerűbb gyakorlatát, azt igyekeztünk elérni, hogy
bevezetésre kerüljön az egyedi, egyeztetett bejelentés alapján házhoz kimenő
lomtalanító rendszer.
Korábban két módszer létezett. Az egyiknél a lakosok évente egy alkalommal
a ház elé tették ki a lomokat. Ez a megoldás több problémát vetett fel,
amelyeket mindnyájan ismerünk. A másik szisztéma szerint deponáló helyet
jelöl ki az Önkormányzat. Ennek óriási hibáját azok érzik leginkább, akiktől
fizikailag távol esik a kijelölt terület. Hátránya többek között az is, hogy a
szomszédos településekről is ide szállítják a lomokat.
A fenti két módszert váltaná ki az első helyen említett házhoz kijáró szisztéma.
Az idei évre a közszolgáltató nem vállalta az általunk javasolt módszert. Jó hír
azonban, hogy ígéretet kaptunk arra, mely szerint 2019-től így fog történni a
lomtalanítás.
A képviselő-testület egy deponáló hely kijelölését szavazta meg, amelyet a
falu dolgozói fognak őrizni.

Tehát az idei LOMTALANÍTÁS:
SZÁLLÍTÁS:
2018. május 14.
HELYE: Napsugár utca Árpád utca sarok
KIRAKÁS:
2018. május 12 – 13. 8 – 18 óráig .
Kizárólag belterületi ingatlan tulajdonosi szerződéssel rendelkezők hozhatják a
lomot.
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A pályázat kiírása: Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ).
A korábbi (8 éves) Ifjúsági strand fogadóépületi tervének
aktualizálása.
A terv benyújtása jóváhagyásra az MTÜ-nek.
A beruházás tervezői értékbecslése 82 millió forint. A támogató
40 millió forintot biztosít.
A képviselő-testület dönt a 42 millió forint önrész biztosításáról.
Közbeszerzési pályázat kiírása. Jelentős eltérés mutatkozik a
tervezés és a kivitelezés költség kalkulációjában.
újabb közbeszerzési pályázat kiírása. A rendelkezésre álló 82
millió forint beruházási összeg mellett egy érvényes ajánlat
érkezett 120 millió forintról. Magyarázat: építőanyag áremelkedés!!!
Engedélykérés az MTÜ-től határidő módosításra 2018. április
30., valamint kiegészítő állami támogatás iránti kérelem.
A terv átdolgozása az épület megjelenésének megtartása mellett,
valamint az eredeti funkciók (pénztár, öltözők, büfé, raktár)
figyelembevételével.
Az MTÜ elfogadta az átdolgozott tervet.
A projekt megvalósításához a második határidő módosítási
kérelem az MTÜ-höz 2018. október 31-i határidővel.
A határidő módosító kérelem elutasítása.
A projekt megvalósítására két hónap állt rendelkezésre.
Személyesen kerestük fel az MTÜ vezetését és kértük az eredeti
pályázati tartalom megváltoztatásának lehetőségét, szerződésmódosítást. A fogadóépület megépítéséről keserű szájízzel, de le
kellett mondanunk.
Az eredeti pályázati kiírás lehetőséget adott a pályázóknak eszköz beszerzésre is.
Kértük az eredeti szerződésmódosítás lehetőségét két ponton.
Egyrészt strand eszközök beszerzésére kértünk engedélyt,
valamint arra, hogy a pályázat ne kizárólag a szepezdfürdői
strandra vonatkozzon, hanem terjedjen ki a központi és a viriuszi
strandra is.
A szerződés módosító kérelmet az MTÜ jóváhagyólag elfogadta.

16. Roham munkába kerestük fel azon kevés vállalkozást, amelyek a
maradék rendelkezésre álló idő alatt (3 hét) az igényelt eszközöket legyártja, leszállítja, telepíti.
17. A pályázott eszközöket a kiválasztott vállalkozások határidőre április
25-re leszállították.
18. Mind három strand kapott egy-egy fitneszparkot, rozsdamentes bejáró
lépcsőket, ugrálóstéget, padokat, bicikli tárolókat, szemetes tárolókat.
A viriuszi és a szepezdfürdői strand új pénztárfülkét, valamint ácsolt
árnyékolót a homokozó fölé.
19. Az új szerződés teljesítésével a korábban tervezett szepezdi önrész (42
millió forint) így nem került felhasználásra.
20. A fogadóépület sajnos nem készült el. Öröm az ürömben azonban,
hogy az elnyert 40 millió forint állami támogatást strandjaink
szolgáltatásainak színvonala azonban jelentősen javult.
Barátsággal
Sebestyén László
polgármester

