
Meghívó 

Szeretettel várunk mindenkit 

a Balatonszepezd Község Önkormányzata által szervezett 

töklámpás felvonulásra 

 

Gyülekező a Bertha Bulcsu Közösségi Ház előtt. 

Útvonal: meglepetés 

Időpont: 2019. november 15. (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. 
 

 

Szervezte: Balatonszepezd Község 

Önkormányzata 
 

 
 

 

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 
 

2019. NOVEMBER 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Balatonszepezd Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete az alakulóülést 2019. október 24-én megtartotta. A 

képviselők a megbízóleveleket átvették és az esküt letették. 

 

2019. novembertől kezdődően a képviselők fogadóórát tartanak az alábbiak 

szerint: 

Varga József képviselő ügyfélfogadása: 8 – 9 óráig 

 minden hónap első péntek 

Bíró Imre alpolgármester ügyfélfogadása: 8 – 9 óráig 

 minden hónap második péntek 

Kovács Sándor képviselő ügyfélfogadása: 8 – 9 óráig 

 minden hónap harmadik péntek 

Inhof Tamás  képviselő ügyfélfogadása: 8 – 9 óráig 

 minden hónap negyedik péntek 

 

Az ügyfélfogadás helye: Önkormányzat – földszinti tanácsterem. 

 

dr. Sebestyén László 

polgármester 
 

Időközi polgármester választás 
 

Balatonszepezden 2019. december 8-án kerül sor az időközi polgármester 

választásra. A választással kapcsolatos információk az önkormányzat honlapján 

ill. a választás.hu honlapon találhatók. 

http://www.balatonszepezd.hu/


HIRDETMÉNY 

Balatonszepezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tű-

zifa 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 életvitel-

szerűen és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.  

A kérelmek 2019. 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, 2019. október 28. 

             dr. Sebestyén László

                   polgármester 

HIRDETMÉNY 
 

Értesítjük Kedves Betegeinket, hogy ingyenes influenza  

elleni védőoltás beadatására lesz lehetőség 

a krónikus betegségben szenvedők, illetve a 60 év felettiek részére.  

Zánka 2019. november 11-én 12,00-13,00 óráig 

Balatonszepezd 2019. november 12-én 9,00-9,30 óráig 

Szentantalfa 2019. november 13-án 9,30-10,00 óráig 

Balatoncsicsó 2019. november 13-án 11,30-12,00 óráig 

Tagyon, Szentjakabfa, Óbudavár betegeinek Zánkán 

2019. november 14-én 9,00-9,30 óráig 

Telefonos bejelentkezésre az alábbi telefonszámon van lehetőség. 

Orvosi rendelő: 06-87/468-181 

Orvosi rendelő: 06-30/978-7884 

Kérjük, oltási kiskönyvét hozza magával. 

 

Zánka, 2019. október 28. 

Dr. Oláh Kálmán 

háziorvos 

*** 

 

KULTURÁLIS HÍREK 

Október 

3-án, csütörtökön dr. Sebestyén László köszöntötte az egybegyűlteket az idősek 

napján. Idén id. Horváth Istvánnét és Mohos Károlyt köszönthettük kiemelt 

tisztelettel. Ezt követően a Sramli Kings adott műsort, amit finom vacsora követett.  

6-án, vasárnap az Országos Könyvtári Napok keretében Csizmazia Sándor római 

katolikus plébános előadását hallgathattuk meg Kapcsolódás az egyházakhoz, 

felekezetekhez címmel.  

23-án Nemzeti ünnepünk alkalmából a Veszprémi Petőfi Színház színészei, Módri 

Györgyi és Dominek Anna zenés-verses előadásával emlékeztünk a 63 évvel ezelőtti 

eseményekre. Ezt követően a Gulyás Lajos emlékművet koszorúztuk meg közösen.  

26-án, szombaton a Könyvtárban a Filmklub keretében a Csúnya Borka c. színes 

magyar animációs film került levetítésre. 

 

Decemberi előzetes 

1-én, vasárnap 17 órakor Adventi gyertyagyújtás - Csizmazia Sándor római 

katolikus plébános gondolatai. 

13-án, pénteken Kratochvil Károly Székely Hadosztály parancsnok vezérkari 

ezredes tábornok születésének 150. évfordulójára szoboravató ünnepségre kerül sor.  


