
Balatonszepezdi Téli Esték 
 

Meghívó 
 

Szeretettel várunk mindenkit a Balatonszepezd Község Önkormányzata 

által szervezett töklámpás felvonulásra 
 

Gyülekező a Bertha Bulcsu Közösségi Ház előtt. 

Útvonal: meglepetés 
 

Időpont: 2018. november 16. (péntek) 18 órától 

forralt bor, tea, pecsenyezsíros kenyér lila hagymával, sült gesztenye, sült tök  

 
 

 

 

 

 

 

Mindenki hozzon magával töklámpást!!! 

Jöjjön el, töltsön velünk egy szép estét, hogy a  

szepezdi közösségi életet még színesebbé tegyük. 
 

A belépés díjtalan! 

Balatonszepezd Község Önkormányzata 

 
KULTURÁLIS HÍREINK 

 

Október  

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

József énekes-táncos előadása, valamint a szepezdi gyerekek vidám táncos 

koreográfiája tette felejthetetlenné és örömtelivé az eseményt. Ezt követően a 

Szepezdi Öltögetők ajándékozták meg a vendégeket és ízletes vacsorában is volt 

részük, amit a Konyha-.Kert Bisztró készített számukra az önkormányzat 

megbízásából.  

23-án 16 órai kezdettel emlékeztünk meg közösen hazánk hőseiről  a Gulyás 

Lajos emlékműnél, előtte pedig Sebestyén László polgármester úr mondta el ünnepi 

beszédét, majd a szabad ötletek színháza adott műsort a Bertha Bulcsu Közösségi 

Házban. 
 

November  

16-án 18 órakor Töklámpás felvonulás 

23-án 17 órakor Nagy Attila festő barátunk előadását hallgathatjuk meg "Minden 

KOR másképp csinálja" - címmel. 

SZEPEZDI TÜKÖR 
 

 

2018. NOVEMBER 

 
 

 

Kirándulás Győrbe 

Időpont: 2018. december 6. csütörtök 

Indulás a balatonszepezdi buszmegállóból 6,30 órakor. 

Programok:  

 Audi Hungária Zrt gyárlátogatás   

 Szent László Látogató Központ Kincstár - Apor kiállítás - Szent 

László herma megtekintése   

 Karácsonyi vásár           

Ebéd: a Duna étteremben    

Költségek: belépődíjak: felnőtt 1.800,- Ft.  

Ebéd fizetése a buszon történik! 

A buszköltséget az Önkormányzat finan-

szírozza. 

Jelentkezni személyesen a belépő díjak 

összegének befizetésével az Önkormányzatnál Hofferné Orbán Judit 

ügyintézőnél lehet ügyfélfogadási időben, hétfőn, pénteken 8 és 11 

óra, szerdán 13 és 16 óra között. 

Jelentkezési határidő: legkésőbb 2018. november 30.  

 

                                                                             Szeretettel várunk mindenkit! 



Közcélú felhívás 
 

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
 

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során? 

Ne hagyja annyiban! 

Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg! 

Vegye fel velünk a kapcsolatot! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: panasz@cchr.hu  

Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 
 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt 

pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem 

változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 

Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 

is kérhető a hiperaktivitás témájában. 
 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

HIRDETMÉNY 
 

Balatonszepezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú 

tűzifa támogatás igénylésének szabályairól szóló 12/2018. (X.31.) 

önkormányzati rendeletében foglaltakra tekintettel térítésmentesen tűzifát 

biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki a településen bejelentett 

állandó lakóhelyén él életvitelszerűen és a lakásának fűtését fatüzelésre 

alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.  
 

A kérelmek 2018. november 1. és november 30. napja között  

a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltségén  

az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti  

formanyomtatványon nyújthatók be. 
 

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint a vele közös háztartásban 

élő(k) jövedelmének mértékét igazoló iratokat.  

Térítésmentesen jogosult legfeljebb 2 m3 szociális célú tűzifára az az ügyfél, 

akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át (99.750,-Ft-ot), 

egyedül élő esetén 400 %-át, (114.000,-Ft-ot). 

Térítésmentesen jogosult legfeljebb 5 m3 tűzifára az az ügyfél, ahol az egy főre 

jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a fenti bekezdésben meghatározott 

mértéket, és a közös háztartásban élők száma eléri az 5 főt. 
 

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére 

állapítható meg a támogatás.  
 

A kérelmek elbírálása során előnyt élvez: 

a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív 

korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak 

természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési 

támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz 

kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban 

részesülők) jogosult él,  

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket nevelnek,  
 

Az elbírálás során előnyt élvez az a kérelmező, aki rendezett lakókörnyezetet 

tart fenn. 
 

A tűzifa támogatás térítésmentes házhoz szállítással történik, melynek átvételét 

a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. 
 

A támogatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át 

másnak és csak a kérelemben megjelölt ingatlanon használhatja fel. 
 

A szociális tűzifa igényléséhez formanyomtatvány letölthető a község 

honlapjáról, vagy beszerezhető ügyfélfogadási időben az önkormányzati 

hivatalban. 
 

Balatonszepezd, 2018. november 5. 

dr. Sebestyén László 

polgármester 
 

 

 

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 
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