KULTURÁLIS HÍREINK
Január
11-én 17,00 óra - Takács Feri bácsi „Tavaszi felkészülés” - című
előadásán vehettünk részt. Mindenki „tele tarisznyával” távozott. Soksok hasznos tudnivalóval gazdagodtunk és igyekszünk azokat a
hétköznapjainkba is beépíteni.

SZEPEZDI TÜKÖR
2019. FEBRUÁR

Február

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2018. évben tovább épült, szépült, gazdagodott Balatonszepezd
Az elmúlt esztendőben folytatódott a település infrastrukturális fejlesztése.
1. A 100 M Ft-os kormányzati támogatással sikeresen megvalósult az útés járdafelújítási projekt. (januári számban megjelent)
9-én 19,00 óra - Farsangi jelmezes bál lesz, ahova szeretettel várjuk
maskarás vendégeinket. Idén is számíthatunk egy meglepetés előadásra.
Grósz Zoltán élő zenével szórakoztatja majd az egybegyűlteket.
15-én 16,00 óra - dr. Jelenits István /Magyar Corvin-lánccal
kitüntetett Széchenyi-díjas piarista szerzetes, teológus, író/ irodalmi
előadását hallgathatjuk meg "Ahogy most látjuk Ady Endrét"- címmel. A
költő halálának 100 évfordulója alkalmából.
március
1-én 17,00 óra - dr. Székely János /A Szombathelyi Egyházmegye
megyéspüspöke/ előadását hallgathatjuk meg: „A mai világ az
evangélium fényében” - címmel.
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

2. Az ősz folyamán kívülről teljesen új megjelenést kapott az Árpád u.
27. szám alatti önkormányzati épület. (januári számban megjelent)
3. A Magyar Turisztikai Ügynökség az önkormányzat pályázata alapján
2017. évben 40 M Ft-ot biztosított a Szepezdfürdői strandi fogadóépület
megépítésére. Több eredménytelen közbeszerzési eljárás után 2018.
márciusban a támogatói okirat módosításával lehetővé vált, hogy a
fogadóépület megépítése helyett a támogatást a Központi, a Viriusi és a
Szepezdfürdői strand szolgáltatási színvonalát javító beruházásokra,
eszközbeszerzésekre használhassa fel a képviselő-testület. A módosított
projekttartalom alapján mindhárom strandon a szabadidősportok
feltételeinek javítása, a homokozók UV-B sugárzás elleni védelme,
hiányzó padok, szeméttárolók, kerékpártárolók beszerzése, a vízbejutás
feltételeinek javítása, és új pénztárosfülkék kialakítása történt meg. A 3
strandon végrehajtott, közel azonos nagyságú beruházás nagymértékben
javította a község strandjainak elavult, hiányos infrastruktúráját, így
valamennyi Balatonszepezdre látogató turista és nyaralóvendég részére
magasabb szolgáltatási színvonalat tudunk biztosítani a strandokon.

4. Az elmúlt évben sikerült megoldani egy régi problémát, ugyanis a
községben nem működött étterem. Az önkormányzat pályázati eljárást
követően adta bérbe a Központi strand bejáratánál lévő büfét, mely az
átalakítást követően Konyha-kert bisztró-bár néven a nyár elején kezdte
meg működését. A vállalkozó a szepezdi rendezvényeken is megjelenik.
5. Ugyancsak évek óta problémás ügy Szepezden a lomtalanítás
megszervezése. Tavaly még központi depóhelyen történt a lomok
elhelyezése. A képviselő-testület döntött arról, hogy 2019-től bevezeti a
házhoz menő lomtalanítást. Az új megoldás az idei évben kerül
kipróbálásra, a részletekről információs lapon tájékoztatjuk az
érintetteket.
6. Az önkormányzat a költségvetésében rendelkezésre álló forrásból,
több, mint 3 M Ft felhasználásával tavaly ősszel elvégeztük a helyi utak
karbantartását, kátyúzását. Új térburkolatot kapott az önkormányzati
épület parkolója is.
7. Az önkormányzat az elmúlt 2 évben megterveztette a Tűzoltó, Dobó
u., Szegedi köz, Kisfaludy u., Lomb u., Fenyves u. Váradi u. és Jókai
utcák érintett szakaszainak felújítását, melyre az építési engedélyek
megvannak.
8. 2018-ban méltó módon emlékezett meg Balatonszepezd Virius Vince
halálának 100. évfordulójáról. A több előadásból álló rendezvénysorozat
záró eseménye a Virius Vince emlékmű avatása volt szeptember 29-én.
Az emlékmű áthelyezését az önkormányzat végezte, a körülötte lévő park
kialakításában a Gesztenyevirág Nőegylet működött közre.
9. Tavaly gondot fordított a képviselő-testület az egyházi kőkereszt és a
Panoráma sétányon lévő Nagy Pál síremlék helyreállítására is.
10. Több éve húzódó probléma a Tűzoltó utca külterületi szakaszának
önkormányzati tulajdonba vétele. Decemberben elindítottuk az
útlejegyzési eljárást a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági
Főosztályán.
11. Nagy sikerrel zajlottak a nyári idegenforgalmi szezonban szervezett
gasztronómiai nagyrendezvények, melyek lebonyolításához nyújtott

segítséget köszönjük az Arany Horog Horgászegyesületnek, a Sportkör
tagjainak és a SZESZ-nek. A rendezvények lebonyolításához új
hangosító berendezés került beszerzésre.
12. A Panoráma sétányon kisebb kiegészítő beruházások történtek, a BB
udvarán lévő kemence fölé új tető készült.
A tavalyi évben lezárt projektek - csatorna beruházás és Panoráma sétány
kialakítása - éves garanciális bejárása megtörtént, a feltárt hiányosságok
kijavítása nagyrészt megtörtént.
2019-ben
 áprilisra elkészül a Fürdő utca közvilágítás korszerűsítése és új
közvilágítás épül a Fűzfa utcában. Ezt követően az utak
forgalomba helyezése megtörténhet.
 5 önkormányzat telek villamos ellátása megtörténik tavaszra.
 Hozzájárult a képviselő-testület ahhoz, hogy a Viriusi strandon új
viharjelző állomást létesítsen a Katasztrófa-védelmi Igazgatóság,
mely a tervek szerint az idei szezonban már működni fog.
 Új, Balatonszepezd természeti és építészeti szépségét bemutató
könyv kiadása a célunk, melyhez a tavalyi évben adományokat is
gyűjtöttünk.
 Szeretnénk a falu belső turisztikai információs rendszerét fejleszteni,
új, fából készült, egyedi tájékoztató táblák kihelyezését tervezzük
10 helyen a településen.
 Napirenden van a csónakkikötő létesítésének ügye a Balaton-parton.
Ehhez az új Balaton tv előírásait is figyelembe kell venni.
 Ismét megpróbáljuk bérbe adni a galériát, szeretnénk, ha nyárra
működne a kávézó.
 A képviselő-testület felkészült a következő pályázatokra, várja a
falufejlesztési program kiírásait. Elkészült a Berta Bulcsu
Közösségi Ház korszerűsítési terve, melyre jogerős építési
engedélyt szereztünk és a kiviteli tervek is rendelkezésre állnak.
Barátsággal:
dr. Sebestyén László
polgármester

