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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

	
   

	
	

40 éves a Balaton M.&K.! 

Április 14–én, fennállásának 40 évére emlékezett a zenekar. Eljöttek a 
régi alapítók, karmesterek, „öreg” zenészek és barátok, a fesztiválok 
szereplői más együttesek vezetői. Szeretettel idézték a kezdeti időket, és 
szívélyes barátsággal köszöntötték egymást. Természetesen a programra 
színvonalas műsorral is készült az együttes, tudása legjavát mutatta meg. A 
nagyszámú közönség szép pillanatoknak lehetett részese. 

2018. XII. évfolyam 4. szám. május	
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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2018.	 április	 16‐án	
13.00	 órai	 kezdettel	 nyilvános	 testületi	
ülést	 tartott	 a	 Községháza	 tárgyaló	

termében.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 lejárt	 határidejű	 határozatok	
végrehajtásáról	 szóló	 jelentést,	valamint	a	két	ülés	
között	 történt	 fontosabb	 intézkedésekről	 szóló	
szóbeli	tájékoztatót	elfogadta.	

A	 képviselő‐testület	megismerte	 és	 elfogadta	 a	
Balatonkeresztúri	 Rendőrőrs	 „Beszámoló	 Balaton‐
máriafürdő	 település	 közrend,	 közbiztonsági,	
közlekedésrendészeti	 helyzetéről	 2017.”	 című	
előterjesztését.	 Az	 önkormányzat	 megköszöni	 a	
Balatonkeresztúri	 Rendőrőrs	 munkáját	 a	 község	
közrendjének,	közbiztonságának	biztosításában.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 az	 Alapszolgáltatási	 Központ	
2017.	 évi	 működéséről	 és	 tevékenységéről,	 a	
családsegítő	 szolgálat,	 valamint	 a	 gyermekjóléti	
szolgálat	 2017.	 évi	 tevékenységéről	 adott	
beszámolót	elfogadta	és	jónak	értékelte.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 „Balatonmáriafürdő,	 Rákóczi	
u.	 és	 Csatornapart	 u.	 forgalomtechnikai	 terve”	
tárgyú	 előterjesztést	 megtárgyalta	 és	 a	 tervben	
foglaltakat	 elfogadta.	 A	 képviselő‐testület	 felkérte	
továbbá	 Galácz	 György	 polgármestert,	 hogy	 a	
forgalomtechnikai	 tervben	 szereplő	 feladatokra	
vonatkozó	 beszerzési	 eljárást	 folytassa	 le	 és	 a	
legkedvezőbb	 ajánlattevővel	 a	 szerződést	 kösse	
meg.	 A	 forgalomtechnikai	 tervben	 szereplő	
feladatok	 elvégezéséhez	 szükséges	 forrást	 a	
képviselő‐testület	 2018.	 évi	 költségvetési	
rendeletében	a	tartalék	terhére	biztosította.	

A	 képviselő‐testület	 elfogadta	 a	 társadalmi	
szervezetek	 2017.	 évi	 támogatásáról	 adott	
pénzügyi	és	szakmai	elszámolásokat.	

A	képviselő‐testület	a	2018.	évi	lakossági	víz‐	és	
csatornaszolgáltatás	támogatására	pályázatot	nyújt	
be	a	Magyar	Államkincstár	felé.	A	képviselő‐testület	

meghatalmazza	 a	 polgármestert	 az	 állami	
támogatás	 igénylésének	 benyújtására	 és	 a	
pályázattal	kapcsolatos	teendők	lebonyolítására.	

A	 képviselő‐testület	 a	 3B	 Turisztikai	
Egyesületnek	 a	 2018.	 évi	 nyári	 szezonra	 történő	
felkészülésről	 szóló	 beszámolóját	 megtárgyalta	 és	
elfogadta.	

A	 képviselő‐testület	 Galácz	 György	
polgármestert	személyes	érintettsége	miatt	kizárta	
„Galácz	 Rudolf	 Attila	 és	 Galácz	 György	
balatonmáriafürdői	 lakosok	 ingatlanrész	 vásárlási	
kérelem”	napirend	döntéshozatalából.	A	képviselő‐
testület	 Galácz	 Rudolf	 Attila	 és	 Galácz	 György	
balatonmáriafürdői	 lakosoknak	 a	 Balatonmária‐
fürdő,	 Vasút	 u.	 4.	 sz.	 434	 hrsz.	 alatti	 ingatlan	
területükkel	 határos	 –	 kb.	 3	 m	 széles	 ‐	 területsáv	
megvásárlására	 vonatkozó	 kérelmét	 támogatta.	 A	
felmerülő	költségek	a	vevőket	terhelik.	A	képviselő‐
testület	 felkérte	 a	 vevőket,	 hogy	 a	 kerítést	 2018.	
november	 30‐ig	 az	 új	 telekhatárvonalra	 helyezzék	
át.	 A	 képviselő‐testület	 felhatalmazta	 az	
alpolgármestert	 a	 földmérési	 munkák	 elkészülése	
után	 kialakult	 terület	 vételárának	 megfizetését	
követően,	 az	 ingatlanterület	 eladására	 vonatkozó	
adás‐vételi	 szerződést	 kösse	 meg.	 A	 képviselő‐
testület	 felkérte	 a	 jegyzőt,	 hogy	 a	 vevőket	 a	
döntésről	tájékoztassa.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 Marcali	 Kistérségi	 Többcélú	
Társulás	Társulási	Megállapodásnak	módosításáról	
szóló	 előterjesztést	 megtárgyalta	 és	 az	 alábbi	
határozatokat	hozta:	
a) a	Társulási	Megállapodás	 törzsszövegét	 és	 1.	

sz.	 mellékletét	 az	 előterjesztéshez	 mellékelt	
formában	jóváhagyta.	

b) a	 Társulási	 Megállapodás	 1.	 sz.;	 2,	 sz.;	 3.	 sz.	
függelékének	módosítását	az	előterjesztéshez	
mellékelt	 formában	2018.	április	1‐i	hatályba	
lépési	időponttal	jóváhagyta.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megismerte	 a	 VP6‐19.2.1.‐10‐
8.1.5‐17	 kódszámú,	 „Hagyományokkal	 rendelkező	
gasztronómiai,	 kulturális	 valamint	 kézműves	
rendezvények,	 fesztiválok	 támogatása”	
megnevezésű	 pályázati	 felhíváshoz	 kapcsolódó	
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projektötletet,	 mely	 illeszkedik	 az	 elképzeléseihez	
és	 az	 éves	 rendezvénytervéhez,	 támogatta	 a	
pályázat	benyújtását	az	alábbiak	szerint:	
A	 projekt	 címe:	 Balatoni	 Nyár’18	 —	 MÁRIAI	
NAPOK	—	Balatonmáriafürdő	
A	rendezvény	időpontja:	2018.	július	27.	–	29.	
Hullám	utcai	strand	1175/3	hrsz.	
Igényelt	támogatási	összeg:	2.100.000,‐	Ft	

A	 rendezvényt	 a	 támogatói	 döntés	 kézhezvétele	
nélkül	 is	megkezdi,	 azonban	 a	megvalósítás	 során	
figyelembe	 veszi	 a	 felhívásban	 rögzített	
kötelezettségeket.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzata	 a	
Balatonmáriafürdő,	 Alkotás	 u.	 9/D.	 számú,	 181/4	
hrsz‐ú	ingatlan	esetében	az	árverésen	gyakorolható	
elővásárlási	jogával	nem	kívánt	élni.	

A	képviselő‐testület	a	gyermekek	védelméről	és	
a	 gyámügyi	 igazgatásról	 szóló	 1997.	 évi	 XXXI.	
törvény	 szerinti	 gyermekjóléti	 és	 gyermekvédelmi	
feladatok	 ellátásáról	 szóló	 előterjesztést	
megtárgyalta	 és	 értékelte.	 Balatonmáriafürdő	
Község	 Önkormányzat	 Képviselő‐testülete	 az	
előterjesztésben	 foglaltakat	 elfogadta	 és	 ennek	
keretében	 a	 Marcali	 Óvodai	 Központ	 Csillagvirág	
Művészeti	Modellóvoda,	a	Család‐	és	Gyermekjóléti	
Szolgálat	 valamint	 az	 Alapszolgáltatási	 Központ	
beszámolóit	és	tevékenységét	jónak	értékelte.	

A	 képviselő‐testület	 megismerte	 az	 Emberi	
Erőforrások	Minisztere	által	–	a	belügyminiszterrel	
és	a	nemzetgazdasági	miniszterrel	egyetértésben	–	
a	 2018.	 évi	 központi	 költségvetéséről	 szóló	 2017.	
évi	 C.	 törvény	 3.	 melléklet	 II.	 4.	 a)	 pontja	 szerinti	
Közművelődési	 Érdekeltségnövelő	 Támogatásra	
kiírt	 pályázati	 felhívását.	 Balatonmáriafürdő	
Község	 Önkormányzat	 Képviselő‐testülete	
felhatalmazta	 a	 polgármestert	 a	 pályázat	 benyúj‐
tására,	 az	 Andrássy	 Mária	 Közösségi	 Házhoz	
történő	 színpad	 és	 nézőtéri	 székek	 beszerzése	
tárgyban,	5.040.000,‐	Ft	költséggel.	
Az	 igényelt	 támogatás	 összege	 (60%)	 3.024.000,‐	
Ft,	önerő	összege	2.016.000,‐	Ft.	
A	 saját	 forrás	 összegét	 a	 képviselő‐testület	 az	
önkormányzat	 2018.	 évi	 költségvetéséről	 szóló	
4/2018	 (II.20)	 önkormányzati	 rendeletében	 a	
tartalék	terhére	biztosította.	

A	 képviselő‐testület	 megismerte	 a	 helyi	
önkormányzatokért	 felelős	 miniszter,	 az	
államháztartásért	 felelős	 miniszterrel	 közösen	
meghirdetett	 pályázati	 felhívását	 a	 Magyarország	
2018.	évi	központi	költségvetéséről	szóló	2017.	évi	
C.	 törvény	 3.	 melléklet	 II.	 2.	 pont	 c)	 pont	 –	
belterületi	 utak,	 járdák,	 hidak	 felújítása	 –	 szerinti	
önkormányzati	 feladatellátást	 szolgáló	 fejlesztések	
támogatásra.	 Balatonmáriafürdő	 Község	
Önkormányzat	 Képviselő‐testülete	 felhatalmazta	 a	
polgármestert,	 hogy	 a	 fenti	 felhívásra	 pályázatot	
nyújtson	be,	a	szükséges	nyilatkozatokat	megtegye,	
aláírja.	
A	pályázat	 tárgya:	Balatonmáriafürdő,	Keszeg	utca	
(495	 hrsz)	 Vasút	 tér	 és	 Szív	 utca	 közti	 szakaszán	
meglévő	 betonburkolatú	 járda	 felújítása.	 Költsége	
műszaki	 ellenőri	 szolgáltatással	 együtt	 bruttó	
17.660.950,‐	Ft.	
A	 támogatás	 összege:	 15.000.000,‐	 Ft,	 önerő	
összege	 2.660.950,‐	 Ft.	 A	 saját	 forrás	 összegét	 a	
képviselő‐testület	 az	 önkormányzat	 2018.	 évi	
költségvetéséről	 szóló	 4/2018.	 (II.20)	
önkormányzati	 rendeletében	 a	 tartalék	 terhére	
biztosította.	

A	 képviselő‐testület	 megismerte	 az	 Ötujj	 Kft.	
kérelmét,	és	engedélyezi,	hogy	a	Hullám	utcai	büfé	
épület	északi	teraszát	áthelyezze	a	nyugati	oldalra,	
a	 már	 meglévő	 terasz	 folytatásaként	 közterület	
használatáról	szóló	6/2018.(III.	20.)	önkormányzati	
rendelet	 szerinti	 közterület	 használati	 díj	
ellenében.	 A	 képviselő‐testület	 felkérte	 a	 polgár‐
mestert,	 hogy	 a	 közterület‐használati	 megállapo‐
dást	a	vállalkozóval	kösse	meg.	

	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	

Képviselő‐testülete	 a	 Vidékfejlesztési	 Operatív	
Program	 Irányító	 Hatósága	 által	 kiállított	
Támogatói	 Okirat	 alapján	 tudomásul	 vette,	 hogy	 a	
„Külterületi	 helyi	 közutak	 fejlesztése,	 önkor‐
mányzati	 utak	 kezeléséhez,	 állapotjavításához,	
karbantartásához	 szükséges	 erő‐	 és	 munkagépek	
beszerzése”	 elnevezésű,	 VP6‐7.2.1‐7.4.1.2‐16	
azonosító	 számú	 támogatási	 konstrukcióval	
kapcsolatos	 pályázat	 támogatási	 intenzitása	 és	
költségei	az	alábbiak	szerint	módosulnak:	
Támogatás	intenzitása:	90%	
Igényelt	támogatás	mértéke	(Ft):	9.292.419,‐	Ft	
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Saját	forrás	(Ft):	1.032.491,‐	Ft	
Összköltség:	10.324.910,‐	Ft.	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzata	 a	
pályázat	 megvalósításához	 szükséges	 bruttó	
516.246,‐	 Ft	 önerőt	 biztosított	 az	 önkormányzat	
2018.	évi	költségvetésében.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	megismerte	és	elfogadta	az	LNL	
Group	Kft.	 ajánlatát	a	Községháza	épületében	2	db	
digitális	 hirdetőtábla	 felszerelésére	 vonatkozóan	
55.000	Ft	+	Áfa/db	összegben.	A	képviselő‐testület	
felkérte	 a	 polgármestert,	 hogy	 100.000	 Ft/db	
összegben	kerüljön	beszerzésre	2	db	TV	készülék.	A	
fenti	összegeket	a	képviselő‐testület	a	költségvetési	
rendelet	tartalék	terhére	biztosította.	

A	 testület	 hozzájárult	 ahhoz,	 hogy	
Balatonmáriafürdő	Község	Önkormányzata	a	„Helyi	
klímastratégiák	 kidolgozása,	 valamint	 a	
klímatudatosságot	 erősítő	 szemléletformálás”	
elnevezésű,	 KEHOP‐1.2.1.	 azonosító	 számú	
támogatási	konstrukcióra	pályázatot	nyújtson	be.	A	
képviselő‐testület	 felkérte	 a	 polgármestert,	 hogy	
vizsgálja	 meg	 a	 konzorciumban	 való	 indulás	
lehetőségét,	 továbbá	 kérte,	 hogy	 a	 pályázat	
benyújtása	 előtt	 a	 pályázat	 tartalmáról	 rövid	
összefoglalót	készítsen	és	tájékoztassa	a	képviselő‐
testületet.	

A	 Testület	 a	 3B	 Turisztikai	 Egyesület	
Balatonmáriafürdő	 Község	 településrendezési	
eszközeinek	 módosítására	 tett	 javaslatát	
megvitatta,	 beadványát,	 így	 ebben	 a	 formában	 a	
képviselő‐testület	 nem	 tudta	 támogatni.	 A	
megalapozott	 döntéshez	 szükséges	 egy	 előzetes	
hatásvizsgálat	 elkészíttetése,	 mely	 az	 Egyesület	
feladata	 és	 költsége.	 A	 teljes	 költségviselés	
ugyanígy	vonatkozik	a	településrendezési	eszközök	
módosítás	 összegének	 bekerülésére	 is,	 melyről	
nyilatkozni	 kell.	 A	 nyilatkozatnak	 arra	 is	 ki	 kell	
térni,	 hogy	 elutasítottság	 esetén	 az	 előre	
megfizetett	díj	nem	igényelhető	vissza.	A	képviselő‐
testület	csak	a	kellően	előkészített	és	megalapozott	
kérelem	esetén	tud	érdemben	dönteni.	A	képviselő‐
testület	 felkérte	 a	polgármestert,	 hogy	 a	döntésről	
az	érintetteket	tájékoztassa.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 2018.	 évi	 ülés‐	 és	
munkatervében	 elfogadta,	 hogy	 az	 üdülőhelyi	
fórum	 időpontját	 2018.	 június	 16.	 13:00	 órára	
módosítja,	 melynek	 helyszíne	 az	 Andrássy	 Mária	
Közösségi	Ház	(8647	Balatonmáriafürdő,	Bajcsy‐Zs.	
u.	257‐258.)	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	2018.	május	havi	 zárt	ülésen	
dönt	 a	 díszpolgári	 cím	 és	 Balatonmáriafürdőért	
Kitüntető	Címek	adományozásáról.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2018.	 április	 23‐án	 8.00	 órai	
kezdettel	 rendkívüli,	 nyilvános	 testületi	 ülést	
tartott	a	Községháza	tárgyaló	termében.	

A	 képviselő‐testület	 elfogadta	 a	 Települési	
támogatásokról	 szóló	 önkormányzati	 rendelet	
módosítását.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2018.	 április	 23‐án	 8.00	 órai	
kezdettel	 rendkívüli,	 nyilvános	 testületi	 ülést	
követően	rendkívüli,	zárt	ülést	tartott	a	Községháza	
tárgyaló	termében.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 –	 az	 Önkormányzat	
Közbeszerzési	Szabályzatának	53.	pontja,	illetőleg	a	
közbeszerzésekről	 szóló	 2015.	 évi	 CXLIII.	 törvény	
(Kbt.)	 77.	 §	 (4)	 bekezdése,	 továbbá	 az	 eljárásban	
közreműködő	 bírálóbizottság	 szakmai	 javaslata	
alapján	 –	 a	 „Balatonmáriafürdői	 védőnői	 szolgálat	
fejlesztése	 –	TOP‐4.1.1‐15‐SO1‐2016‐00008	kivite‐
lezési	 szerződés	 keretében”	 tárgyú	 közbeszerzési	
eljárást	eredményesnek	nyilvánította.	
Az	 eljárásban	 az	 alábbi	 ajánlatok	 a	 Kbt.	 81.§	 (5)	
bekezdés	alapján	nem	kerültek	bírálásra:	

1.HÁZ‐SZÁM	Kft.	

2.Balaton‐Út	Kft.	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	a	BAU	Építőipari,	Kereskedelmi	
és	 Szolgáltató	 Kft.	 ajánlattevő	 ajánlatát	
érvényesnek	 nyilvánította.	 Balatonmáriafürdő	
Község	 Önkormányzat	 Képviselő‐testülete	 az	
eljárás	nyertesének	a	BAU	Építőipari,	Kereskedelmi	
és	Szolgáltató	Kft.	ajánlattevőt	hirdette	ki,	mivel	az	
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ajánlattevő	 ajánlata	 a	 Kbt.	 76.	 §	 (2)	 bekezdés	 b)	
pontja	 szerinti	 értékelési	 szempontot	 figyelembe	
véve	 a	 legjobb	 ár‐érték	 arányt	 tartalmazó	 ajánlat	
volt	 (összpontszám:	 801,50).	 Az	 Ajánlattevő	 által	
megajánlott	ár	(nettó	38.686.385,‐	Ft)	meghaladja	a	
rendelkezésre	 álló	 fedezet	 (nettó	 38.582.677,‐	 Ft)	
mértékét,	 ezért	 Balatonmáriafürdő	 Község	
Önkormányzat	 Képviselő‐testülete	 a	 különbözeti	
103.708,‐	 Ft	 +	 áfa	 összeget	 a	 2018.	 évi	
költségvetésében	 saját	 forrásként	 biztosította.	 A	
képviselő‐testület	 felkérte	 a	 polgármestert,	 hogy	 a	
Kbt.	 79.	 §	 (2)	 bekezdésében	 meghatározott,	 az	
eljárás	 hivatalos	 eredményét	 és	 egyéb	 adatait	
tartalmazó	 írásbeli	 összegezés összeállítása	 és	
minden	 érintett	 ajánlattevő	 részére	 történő	
megküldése	 iránt,	 továbbá	 a	Kbt.	 37.	 §	 (1)	 bek.	 h) 
pontja	 szerinti	 eljárás	 eredményéről	 szóló	
tájékoztató	 hirdetménynek	 a	 hivatalos	 lapban	
(Közbeszerzési	Értesítő)	történő	közzététele	iránt	–	
a	 közbeszerzési	 szakértő	 igénybevételével	 –	
határidőben	 intézkedjen.	 A	 képviselő‐testület	
felkérte	továbbá	a	polgármestert,	hogy	a	vonatkozó	
törvény	 előírások	 értelmében	 a	 nyertesként	
megjelölt	 szervezettel	 a	 2014‐2020	 programozási	
időszakban	 az	 egyes	 európai	 uniós	 alapokból	
származó	 támogatások	 felhasználásának	 rendjéről	
szóló	 272/2014.	 (XI.	 5.)	 Korm.	 rendelet	 98.§	 (4)	
bekezdésében	 meghatározott,	 az	 irányító	 hatóság	
által	 végzett,	 közbeszerzési‐jogi,	 támogathatósági,	
elszámolhatósági,	 valamint	 műszaki	 szempontú	
utóellenőrzés	 eredményéről	 szóló	 értesítést	
követően,	az	eljárásban	meghatározott	 időpontban	
a	szerződés	megkötéséről	intézkedjen.	

A	képviselő	‐	testület	soron	következő	ülésének	
időpontja:	 2018.	 május	 14.13.00	 óra,	 helyszíne:	
Községháza,	 Balatonmáriafürdő,	 Gróf	 Széchényi	
Imre	tér	9.	

A	 képviselő‐testületi	 ülések	 –	 a	 zárt	 ülések	
kivételével	–	nyilvánosak,	azokon	bárki	részt	vehet.	
A	 testületi	 ülésről	 készített	 jegyzőkönyvek	
megtekinthetők	 a	 hivatalban,	 illetőleg	 a:	
www.balatonmariafurdo.hu	honlapon.	

	

Galácz	György	
polgármester	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hatodik	 éve,	 hogy	 a	 két	 szomszédos	 Balaton‐
parti	 település,	 Balatongyörök	 és	 Balatonmária‐
fürdő	 a	 Balatoni	 Hajózási	 Rt‐vel	 karöltve	 az	
előszezonban	közösen	előfinanszírozza	a	kerékpár‐
szállításra	 is	 alkalmas	 elő‐és	 utószezoni	 hajó‐
járatokat	a	két	település	között.	Az	elmúlt	években	
Szigliget,	 majd	 Badacsony	 is	 csatlakozott	 a	
kezdeményezéshez.	Minden	év	május	 elsején	más‐
más	 település	 ad	 otthon	 a	 megállapodás	
ünnepélyes	 aláírásának,	 idén	Balatongyörök	 volt	 a	
házigazda.	

A	 közös	 program	 mindig	 jó	 alkalom	 a	
települések	 közti	 kapcsolatok	 szorosabbá	 tételére	
is.	A	vendégeknek	a	 falu	olyan	részeit	 igyekeztünk	
bemutatni,	 amely	 eddig	 talán	 kevéssé	 volt	 ismert	
számukra:	 a	 régi	 villákat.	 A	 kulturális	 séta	 után	 a	
nemrég	 megnyitott	 Héttányéros	 Étteremben	
pihentünk	 kicsit,	 majd	 biciklivel	 áttekertünk	 a	

Szezonnyitó hajós szomszédolás 

         MEGHÍVÓ 
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	

Képviselő‐testülete	 értesíti	 a	 tisztelt	 üdülőingatlan	
tulajdonosokat,	hogy 

2018. június 16-án (szombaton) 13.00 órakor 

ÜDÜLŐFÓRUMOT	tart.	

Helye: Andrássy	Mária	Közösségi	Ház 
8647	Balatonmáriafürdő,	
Bajcsy‐Zs.	u.	257‐258.	

NAPIREND:	
1. Beszámoló	 a	 község	 2017.	 évi	

gazdálkodásáról,	 a	 2018.	 évi	 tervek,	
közérdekű	információk	
Előadó:	Galácz	György	polgármester	

2. A	2018.	évi	költségvetés	ismertetése	
Előadó:	Galácz	György	polgármester	

3. Lakossági	észrevételek,	hozzászólások,	
javaslatok	
Előadó:	Galácz	György	polgármester	
	

Tisztelettel	várunk	minden	érdeklődőt! 
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Szent	 Mihály‐dombi	 kápolnához,	 ahol	 Deák	 Ákos	
atya	 ismertette	 annak	 történetét.	 Ezek	 után	 már	

csak	 egy	 rövid,	 de	 annál	 érdekesebb	 	 kóstolás	
következett	Gáspár	Vilmos	Pálinkaházában.	

	
Villányi	Éva	

Bertha	Bulcsú	Művelődési	ház,	Balatongyörök	

Kedves	györöki	Házigazdák!	
Köszönjük	a	szívélyes	vendéglátást!	
	

	
	

Szeszélyes	 időjárása	 miatt	 gyakran	 illetik	 az	
áprilist	 a	 bolondos	 jelzővel.	 Iskolánkat	 tekintve	 a	
hónapra	 inkább	 a	 mozgalmasság	 és	 változatosság	
volt	jellemző.	

Április	 11‐én	 megtartottuk	 költészet	 napi	
megemlékezésünket,	 nagyon	 sok	 szép	 verset	
szavaltak	 a	 gyerekek.	 Saját	 készítésű	 riport‐
filmjüket	 is	 bemutatták.	 A	 műsort	 összeállította:	
Huszárné	Kiss	Katalin	és	Szabóné	Szécsi	Judit.	

12‐én	és	13‐án	a	 leendő	kisiskolások	beíratása	
zajlott.	14	első	osztályosunk	lesz.	

Szülői	értekezlet	volt	iskolánkban	április	16‐án,	
ahol	a	szülők	szép	számmal	megjelentek.	

17‐én	 és	 20‐án	 papírgyűjtési	 akciót	 szervez‐
tünk,	 melynek	 bevételéből	 az	 osztályok	 osztály‐
kirándulásaik	költségeihez	tudnak	hozzájárulni.	

19‐én	 a	 Balatonkeresztúri	 Iskoláért	 Közalapít‐
vány,	 ezen	 belül	 kedves	 támogatóink	 jóvoltából	
Tamásiban	 csoportos	 pedagógusképzésen	 vettünk	
részt,	és	a	napba	múzeumlátogatást	is	beiktattunk.	

Április	 21‐én,	 kihasználva	 a	 Balatonkeresztúr	
településen	 meghirdetett	 lomtalanítást,	 sok	 régi,	
sérült,	használhatatlan	holmitól	szabadultunk	meg,	
nagy	feltűnést	keltve	az	Ady	Endre	utcában.	

A	hónap	végét	kis	lazítással	töltjük,	illetve	32	fő	
három	 napos	 Balaton	 körüli	 kerékpártúrára	 indul,	

ami	 nem	 könnyű	 feladat.	 A	 túra	 szervezője	
Gelencsér	 Lászlóné,	 segítő	 pedagógus	 Meretei	
Jánosné.	

Versenyeredmények:	
 A	gyerekek	megyei	mezei	futóversenyen	vettek	
részt;	 a	 Marcaliban	 megrendezett	 Alap‐műveleti	
matematika	versenyen	középmezőnyben	végeztek;	
Somogyváron	 történelmi	 versenyen	 jártak.	 Az	
április	 27‐i	 marcali	 magyar	 nyelvi	 versenyek	
eredményeire	még	várnunk	kell.	
 A	 megyei	 katasztrófavédelmi	 versenyen	 a	 8.	
osztályos	 fiúk:	 Garai	 Levente,	 Gorzó	 István,	 Háli	
Gábor,	és	Papp	Benedek	2.	helyezést	értek	el.	
 A	diákolimpián	focistáink	szépen	szerepeltek.	
 Kézilabdás	 lányaink	 bekerültek	 az	 országos	
döntőbe.	
 Területi	 diákolimpiai	 atlétika	 versenyen	
csapatban	 a	 lányok	 2.	 helyezést	 értek	 el.	 Ugyanitt	
Pusztai	Lili	1.	helyezett,	Skellecz	Dorka	2.	helyezett	
lett.	Hamarosan	mehetnek	a	megyei	döntőbe.	
 A	 4.	 osztály	 az	 iskolagyümölcs	 program	
keretében	 kiírt	 pályázaton	 vett	 rész,	 ahol	 rajzos,	
origamis	 és	 versírási	 képességeiket	 mutathatták	
meg	a	gyerekek,	3.	helyezést	értek	el.	
 Április	 14‐én	 a	 balatonberényi	 szavaló‐
versenyen	 Kovács	 Zsanett,	 Horváth	 Nóra	 és	
Wenczel	Virág	első	helyezést	ért	el.	

Iskolagyűléseinken	 tanulóink	 rendszeresen	
találkoznak	 a	 versenyeken	 szereplő	 gyerekek	
nevével,	 sőt	 sikereikben	 osztozva,	 büszkén	
megtapsoljuk	 őket.	 Így	 ösztönzünk	 minél	 több	
tanulót	 a	 szorgalmas	 tanulásra	 és	 a	 kitartó	
sportolásra.	

Monostoriné	Fekete	Otília	

                	
Hirdetés 

Két	szobás,	fűthető	albérletet	keresek	hosszú	távra	
Márián	vagy	Keresztúron.	Érd.:	20/456‐5230	

                 
–	 Friss,	 minőségi	 élelmiszerekkel	
várja	 Önt	 a	 Kincses	 Somogy	
termelői	piac	Balatonmáriafürdőn,	
a	 faluközpontban:	 szombat	
délelőttönként,	 illetve főszezonban	
hetente	többször	is.	

Festetics Iskola 
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A	 helybeli	 és	 nyaralótulajdonos	 vitorlázók	

1988.	 május	 21‐én	 egyesületet	 hoztak	 létre,	 hogy	
szervezettebb	közösségben,	rendezettebb	körülmé‐
nyek	 között	 hódolhassanak	 kedves	 sportáguknak.	
Első	elnöküknek	Galácz	Attilát	választották,	akinek	
vezetésével	 megfogalmazták	 az	 egyesületi	 életet	
szabályozó	 Alapszabályt,	 önerőből	 megvásárolták	
az	 akkor	 még	 elhanyagolt	 csatornapartot	 és	
belevágtak	 a	 kikötőépítés	 nagy	munkájába.	 Évekig	
tartott	a	Ny‐i	majd	K‐i	oldal	kiépítése,	Kiss	Gábor	és	
Hohman	 Zoltán	 elnökök	 vezetésével,	 a	 tagság	
támogatásával,	 megküzdve	 papírmunkával,	 kivite‐
lezés	 nehézségeivel.	 Elkészültek	 a	 beálló	 helyek,	
lépcsők,	 kerítés,	 kapuk,	 áram,	 vízellátás.	 Kialakult	
egy	 jól	 működő,	 használható	 rendszer.	 Mivel	 az	
egész	 település	 fejlődött,	 hosszabb	 lett	 a	 szezon,	
már	a	hídról	történő	daruzást	meg	kellett	szüntetni.	
A	 jelenlegi	 elnök	 Joó	 Tamás	 vezetésével,	 sikeres	
pályázat	révén,	és	az	Önkormányzat	támogatásával	
sólya	és	daruzó	hely	épült,	megújult	a	klubház,	és	ez	
évben	 a	 régi	 fa	 oszlopok	 cseréjére	 is	 sor	
kerülhetett.	

	

 
A	 vitorlázás	 is	 fejlődött.	 A	 korai	 évek	 saját	

építésű	 fa	 hajóit	 modernebb,	 üvegszál	 erősítésű	
műanyag	testek	váltották	fel,	újabb	szerelvények	és	
vitorla	 típusok.	 A	 túrázók	 messzebb	 is	 elmerész‐
kedtek,	 bejárták	 az	 egész	 Balatont.	 Az	 ösztönzé‐
sükre	alapított	„Vándorkupát”	legtöbbször	korelnö‐
künk,	 Pápes	 István	 nyerte	 el.	 A	 versenyeken	 való	
részvétel	 is	 folyamatosan	 növekszik,	 a	 saját	 és	
környékbeli	 háziversenyektől	 a	 „Kékszalag”‐ig	
egyre	szebb	eredményeket	érünk	el.	Rendszeresen	
ott	 vagyunk	 a	 „Balaton‐átúszás”biztosításán.	
Programokat	 január	elsejei	 kihajózástól	 a	 szilvesz‐
teri	 regattáig	 több	 alkalommal	 is	 szervezünk.	
Együttműködünk	 a	 helyi	 szervezetekkel,	 közös	
programokat	szervezünk.	

A	 30	 éves	 jubileum	 alkalmából	 2018.05.21.‐én	
10h‐kor	 a	 Helytörténeti	 Múzeum	 bemutató‐
termében	 kiállítást	 nyitunk	 meg,	 majd	 11	 órakor	
ünnepi	közgyűlést	tartunk.	

	
Joó	Tamás	elnök 

Impresszum 
Mária Infó; Havonta megjelenő információs újság. Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 

8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9., Pf. 22. Tel.: 06-85-375-266; 
Nyilvántartási száma: 163/743/1/2007.; ISSN 2062-5995 (nyomtatott), ISSN 2062-6002 (online) 

Felelős szerkesztő: Benczik Ildikó; Tel.: 30-933-9329, e-mail: kozhazbmf@gmail.com, megjelenik 350 példányban; 
Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400 

30 éves a Túravitorlás Egyesület 

2015	Szilveszteri	Kupa	csapata 

Új	klubház	
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Május	 első	 napjaiban	 az	 érkező	 nyaraló‐
tulajdonosok	 a	 Rákóczi	 utcában	 azzal	 szembesül‐
tek,	hogy	ismét	útépítési	munkák	zajlanak,	egyelőre	
járda	 bontással,	 rombolással,	 ami	 a	 feladattal	 vele	
jár.	 Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzata	
pályázatot	nyújtott	be	a	Belügy‐minisztérium	által,	
az	 önkormányzati	 feladatellátást	 szolgáló	 fejlesz‐
tések	 támogatása	 kiírt	 un.	 EBR	 pályázaton.	 Az	
elnyert	 támogatás	 összege	 15.000.000	 Ft,	 amelyet	
testületi	 döntés	 alapján	 5.199.096	 Ft	 önrésszel	
egészít	ki.	

A	munka	menete	az	alábbi	ütemezéssel	zajlik.	
Az	út	egyes	szakaszain	szilárd	burkolatú	közút	

padka	helyreállítása,	és	járda	felújítása:	
	
I. ütem:	Balatonmáriafürdő	Rákóczi	utca	(Dália	

utca	és	Őrház	utca	közti	szakaszán)	‐	járda	
II. ütem:	 Balatonmáriafürdő	 Rákóczi	 utca	

(Csatornapart	 utca	 és	 Szilágyi	 utcai	 közti	
szakaszán)	‐	padka	

I. ütem határidő:	2018. 05. 31.	napjáig,	
II. ütem	 határidő:	2018. 09. 01. – 2018. 10. 31. 
között.	

 

 

1. Támogassa Csillagvirág Művészeti 
Modellóvodánkat! 

A	felajánlásokból	befolyó	összeget	művészeti	
eszközök	vásárlására	fordítjuk. 

Kedvezményezett	neve:	„Óvodáért” Alapítvány 

8647	Balatonmáriafürdő,	Keszeg	u.	16.		

Adószáma:	19198145‐1‐14	

Kedvezményezett	számlaszáma:	11743095‐
22122005	

	

2. Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány 

8648	Balatonkeresztúr,	Ady	E.	u.	52.	

Adószám:	18764284‐1‐14	

Számlaszám:	66900045‐10002560	
 

3. Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő 
Községek Tűzoltó Egyesülete 

8648	Balatonkeresztúr,	Ady	E.	u.	52.	

Adószám:	18783690‐1‐14	

4. BALATONKERESZTÚR – 
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉGEK POLGÁRŐR 
EGYESÜLETE 
 
8648	Balatonkeresztúr,	Ady	E.	u.	52.	

Számlaszám:	66900045‐11009924	

Adószám:	18779350‐1‐14	

5. Balatonkeresztúr - Balatonmáriafürdő 
Községek Sport és Kulturális Egyesületet	

A	 törvényi	 változások	 ez	 évtől	 lehetővé	 teszik,	
hogy	minden	adózó	nem	csak	alapítványok,	hanem	
legálisan	működő	egyesületek	javára	is	felajánlhatja	
adója	 1%‐át.	 A	 Balatonkeresztúr-Balaton-
máriafürdő Községek Sport és Kulturális 
Egyesülete	is	rendelkezik	ilyen	APEH	engedéllyel.	

Kérünk	 Önöket,	 hogy	 adójuk	 1%‐nak	 a	
felajánlásával	 támogassa	 az	 egyesületet,	 illetve	
annak	valamennyi	tagszervezetét	(Bárdos	Lajos	Női	
Kar,	 Őszidő	 Nyugdíjasklub,	 Fergeteges	 Forgatag	
Táncbarát	 Kör,	 Sportkör,	 Gyöngyvirág	Népdalkör).	
Ehhez	 csupán	 annyit	 kell	 tennie,	 hogy	 az	
adóbevalláskor	az	adó	1%‐ról	rendelkező	papírra	a	
következő	adószámot	írja	rá:	

18774128-1-14 

6. Balatonmáriafürdő – Balatonkeresztúr és 
Környéke Horgász Egyesület 

8648	Balatonkeresztúr,	Ady	E.	u.	52.	

Adószám:	18760431‐1‐14	

7. Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület 

8647	Balatonmáriafürdő,	Ady	E.	u.	9.	

Adószám: 18768484‐1‐14	

8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. 

Adószám: 18783690-1-14

Adó 1% 

Járda felújítás 
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Balaton M.& K. Fúvószenekar rövid története. 
 

1977‐ben	 Tengerdi	 Győző a	 balatonkeresztúri	
iskola	 ének‐zene	 tanára,	 az	 úttörőcsapat	 vezetője,	
az	 iskolai	 énekkar	 mellett	 zenekar	 létrehozását	
határozta	el.	Az	együttes	a	Balatonkeresztúri Úttörő 
Fúvószenekar	 nevet	 kapta,	 amelynek	 az	 első	 kar‐
nagya	 Pápai	 István	 a	 marcali	 zeneiskola	 rézfúvós	
tanára	lett.	A	kezdeti	 időszakban	a	zeneiskola	nem	
tudott	 minden	 gyereknek	 hangszert	 kölcsönözni,	
ezért	 gyűjtéssel	 és	 a	 helyi	 ÁFÉSZ	 segítségével	
vették	az	első	hangszereket.	

1980	 őszén	 Hajas	 Béla	 vette	 át	 a	 zenekar	
vezetését,	 aki	 jelenleg	 is	 vezeti.	 Ötletére	 az	 első	
tanév	 végén,	 1981.	 június	 14.‐ére	 megszerveztek	
egy	 hétvégi	 találkozót	 környékbeli	 zeneiskolákkal,	
fúvószenekarok	 számára.	 A	 marcali	 és	 keszthelyi,	
szintén	 úttörő	 zenekarok	 jöttek	 el	 hozzánk,	 és	 a	
balatonmáriafürdői	 strandon	 lezajlott	 az	 első	
Balatonkeresztúri	 Fúvószenekari	 Találkozó.	 Az	
1990‐es	 évek	 elején	 a	 zenekar	 mellé	 Gelencsér	
Lászlóné	és	Meretei	Jánosné	tanítónők,	az	általános	
iskola	 tanulóiból	 mazsorett	 csoportot	 alakítottak.	
Egyre	 gyakoribbak	 voltak	 a	 fellépések,	 melyek	 a	
legnagyobb	 motivációt	 jelentették.	 Az	 1990‐es	
években	 volt	 olyan	 rekord	 esztendő,	 hogy	 84	
fellépést	 és	 3	 külföldi	 utazást	 teljesített	 a	 zenekar.	
Ekkor	már	Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő és 
Marcali Összevont Ifjúsági Fúvószenekara	 nevet	
viselte	 az	 együttes.	 1998‐ban	 jött	 létre	 a	 Balaton	
M.&	K.	Amatőr	Kulturális	Egyesület,	amelynek	a		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

keretében	 ma	 is	 működik	 a	 fúvószenekar,	 amely	
számos	más	fúvós	együttessel,	mazsorett	csoporttal	
tart	 fenn	 több	 évtizedes	 szakmai	 és	 baráti	
kapcsolatot.	 A	 hazaiakon	 túl	 kiterjedt	 nemzetközi	
kapcsolatokkal	 is	rendelkeznek,	a	működésük	alatt	
bejárták	 Európát	 Bulgáriától	 Spanyolországig,	
Olaszországtól	Svédországig.	

	
A	 fúvószenekar	állandó	karnagyai	Pápai	 István	

és	 Hajas	 Béla,	 míg	 segítő	 karnagyok	 Tengerdi	
Győző,	 Szőke	 Géza,	 Varga	 Ferenc,	 Bogdánfalvi	
Zoltán	 voltak.	 Az	 elmúlt	 másfél	 évtizedben	
időszakosan,	 nagyobb	 produkciókban	 a	 zenekar	
volt	 tagja,	 svájci	 zenekarok	 vezetője,	 Tóth	 Bence	
karnagy	 is	dirigálta	 az	 együttest.	A	Balaton	M.&	K.	
Fúvószenekar	a	működési	évtizedei	alatt	országos,	
megyei	 versenyeken,	 sok	 első	 és	 különdíjat	
szerezve,	 eredményesen	 szerepelt.	 A	 művészeti	
munkának	a	legjelentősebb	eredményét,	a	szakmai	
csúcsot	 2007‐ben	 a	 WASBE	 nemzetközi	 minősítő	
bizottság	 a	 nagyon	 magas	 D	 kategóriában	 elért,	
ezüst	minősítése	jelentette.	
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Az	elmúlt	négy	évtizedben	közel	200	keresztúri,	
máriai,	 újlaki,	 kéthelyi,	 berényi	 és	 marcali	 fiatal	
zenélt	 a	 fúvós	 együttesben,	 közülük	 jó	 néhányan	
több	 évtizede	 ma	 is	 aktív	 tagok.	 A	 zenekar	 széles	
repertoárjával	napjainkban	is	országosan	népszerű	
és	 kedvelt	 együttes,	 amelyet	 három	 közösségektől	
kapott	 díja	 is	 fémjelez:	 Balatonmáriafürdőért	 Díj	
(1999),	 Balatonkeresztúrért	 Díj	 (2000),	 Somogy	
Polgáraiért	Díj	(2005).	

	
Jubileumi koncert 
 

A	 Balaton	 M.&	 K.	 Fúvószenekar	 2018.	 április	
14‐én	 jubileumi	 hangversennyel	 emlékezett	 meg	
fennállásának	 negyvenedik	 esztendejéről.	 A	
balatonkeresztúri	 Bene	 Ferenc	 Sportcsarnokban	
rendezett	 két	 és	 fél	 órás	 koncerten	 a	 közönség	 –	
köztük	 régi	 zenekari	 tagok	 –	 az	 együttes	 elmúlt	
évtizedeiből	 válogatott	 darabokat	 hallgathatott.	Az	
estén	 köszöntötték	 a	 régi	 karnagyokat,	 együttes	
alapítókat,	 vezetőket,	 szülőket	 és	 a	 tagokat.	 A	
fenntartó	 önkormányzatok	 (Balatonkeresztúr,	
Balatonmáriafürdő,	 Marcali)	 polgármesterei,	 a	
térség	 országgyűlési	 képviselője	 és	 baráti	
együttesek	 vezetői	 köszöntötték	 a	 jubiláló	
együttest.	

	

	

	
Még	 Hamburgból	 is	 érkezett	 küldöttség.	 A	

koncerten	 a	 Nyúli	 Mazsorett	 csoport	 táncolt,	 a	
Marcato	 Ütőegyüttes	 tagjai,	 valamint	 Gájer	 Bálint	
énekes	pedig	közreműködött.	Vezényelt	Hajas	Béla	
és	 Tóth	 Bence.	 Az	 ünnepséget	 fogadás	 zárta	 a	 Bél	
Mátyás	 Látogatóközpontban.	 Önkormányzatok	
(Balatonkeresztúr,	 Balatonmáriafürdő,	 Marcali)	
polgármesterei,	 a	 térség	 országgyűlési	 képviselője	
és	baráti	együttesek	vezetői	köszöntötték	a	jubiláló	
együttest.	

	
A	Balaton	M.	&	K.	Zenekar	ezúton	köszöni	az	est	

megrendezéséhez	kapott	támogatásokat.	
	

Huszár	Mihály	
Hajas	Béla	

																

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Központi fizető strandjára keres: 
strandpénztárost, strandi jegyellenőrt.	

Az	 álláshely	 betölthető	 2018.	 június	 1.	 –	 2018.	
augusztus	 31.	 között,	 határozott	 időtartamra.	
Jelentkezés:	Település	Üzemeltetési	Iroda	
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