
Megújul az önkormányzat épülete 

 

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 

fejlesztéseinek támogatására kapott forrás felhasználásával megújul 

Balatonszepezden az önkormányzat és a közös hivatal kirendeltségének 

épülete. 

Az Árpád u. 27. szám alatti épület energetikai korszerűsítése keretében 

homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés, új tető és új nyílászárók 

készülnek.  

A közel 6,5 M Ft-os állami támogatáshoz a képviselő-testület több, mint 

10 M Ft önrészt biztosított a támogatott projektelemek kivitelezésére. A 

beruházás egyéb kiegészítő munkáira további 3,6 M Ft-ot biztosított az 

önkormányzat, melyből az épület belső festése, valamint a bejárat 

akadálymentesítése történik meg. 

A kivitelezés folyamatban van, a HAUS-Ber Kft. október végére fejezi 

be a munkákat. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

SZEPEZDI TÜKÖR 
 

 

2018. OKTÓBER 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.balatonszepezd.hu/


KULTURÁLIS HÍREINK 
 

Szeptember  

22-én Megújult forgatókönyvű szüreti mulatság volt idén. A piacon 

kezdődött a műsor népzenével, egy kis táncbemutatóval és közös tánccal, majd 

szüreti dalokat énekeltünk együtt. Ezt követően Dóra Áron verbuvált férfiakat 

közös gyakorlatra, melyhez egy lelkes ifjú hölgy is csatlakozott. Majd 

humorosan éltettük a szőlőt, és a bort. A Közösségi Házban egy artista család 

vicces, létrás bemutatójával folytattuk a programot. Finom, egy tál ételben volt 

részünk, majd az Elixír zenekar játszotta a talp alá valót. A szőlős-kosár is 

elkelt baráti összefogásnak köszönhetően. Mindenkinek hála, aki hozzátett 

ehhez a vidám falusi ünnephez akár egy morzsányit is. 

27-én Hegyiné Havasi Valéria díszpolgárrá avatásán vehettünk részt, mely 

személyes és boldog ünnepe volt falunk közösségének. 

29-én Virius Vince emlékművét áldotta meg Csizmazia Sándor atya, ami 

sokak közös összefogásának, kétkezi munkájának gyümölcse. Nagyon szépen 

sikerült az ünnepség, ahol méltó módon, név szerint sorolta fel a 

Gesztenyevirág Nőegylet mindenki munkáját. Köszönet érte mindenkinek! Ezt 

követően Hangodi László Úr (történész) és Szabó Kristóf Úr (családtag) tartott 

tudományos, de személyes hangvételű előadást, mely méltó zárása volt a 

2018-as Virius Vince emlékévnek.  

 

 
 

Október 

4-én szépkorú lakosainkat ünnepeljük meg, ahol Vásári Mónika és Bozsó 

József énekes-táncos előadása lesz látható. A szepezdi gyerekek vidám táncos 

koreográfiája teszi felejthetetlenné és örömtelivé az eseményt. A Szepezdi 

Öltögetők ajándékozzák meg a vendégeket. A vacsorát a helyi Konyha-Kert 

Bisztró és Bár készíti számukra az önkormányzat megbízásából.  

23-án 16 órai kezdettel emlékezünk meg hazánk hőseiről  a Bertha Bulcsu 

Közösségi Házban, ezt követően közös koszorúzás Gulyás Lajos emlékműnél. 

TÁJÉKOZTATÁS 

A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSRŐL 
 

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a téli rezsicsökkentés 

végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 

1364/2018.(VII.27.) Korm. határozat szerint a Kormány egyetért azzal, hogy a 

12.000 Ft összegű téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes 

gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri 

természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével 

összefüggésben. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások 

nem jogosultak az igénybejelentésre. 

Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány átvehető és benyújtható a 

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatalban (8251 Zánka, Iskola u. 11.) valamint 

a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltségében 

(8252 Balatonszepezd, Árpád u. 27.), illetve a nyomtatvány letölthető az 

önkormányzat honlapjáról is. 
 

AZ IGÉNYBEJELENTÉS VÉGSŐ HATÁRIDEJE:  

2018. október 15. (hétfő) 
 

A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA JOGVESZTŐ! 

HÁZTARTÁSONKÉNT CSAK EGY IGÉNYLŐLAP 

NYÚJTHATÓ BE! 
 

Háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott 

bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek 

közössége értendő. 

Az igénylő személy csak akkor jogosult támogatásra, ha az adott háztartás a 

bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye. 

A támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, 

például a szállítási, darabolási költségeket. 

Az igénybejelentés megalapozottságát az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság ellenőrzi. 

Amennyiben az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat 

szabálysértési, vagy büntetőeljárást kezdeményez. 

2018. október 15-ig csak az igénybejelentés megtételére van mód, az igényelt 

támogatás átvételi lehetőségéről a Kormány további ez irányú döntései 

értelmében adunk tájékoztatást. 
 

dr. Sebestyén László 

polgármester 


