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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. június 18-án 
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 elfogadja. A képviselő-testület 
tudomásul vette, hogy az ebr42 rendszerben 
benyújtott 401 554 számú pályázat – mely a 2018. 
március 16-ai nagy mennyiségű eső, viharos szél és 
a Balaton vízállása miatti kártételek védekezésének 
vis maior támogatására nyújtott be – visszavonásra 
került a megfelelő dokumentáció hiánya miatt. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a településkép védelméről 
szóló rendelet-tervezet véleményezési eljárását 
2018. június 12. napjával lezártnak tekintette, a 
határidőben beérkezett NMHH véleményét 
tudomásul vette. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság véleményét megismerte, de a nevezett 
más jogszabályban kijelölt természetvédelmi 
kategóriákat a HÉSZ szabályozási terve, mint 
kötelező elem tartalmazza, így más kategóriaként 
ebben a rendeletben szabályozni azt, amiről 
magasabb szintű jogszabály, illetve másik 
önkormányzati rendelet is rendelkezik nem 
szándéka a képviselő-testületnek. 

 
Balatonmáriafürdő község településrendezési 

eszközei 12. számú módosítása során a beruházó 
elkészíttette és megküldte Balatonaliga – 
Balatonszentgyörgy vasút vonalszakasz átépítés I. 
ütemének környezeti hatástanulmányát és a 
beruházás környezetvédelmi engedélyének 
határozatát. A hatástanulmány és a 
környezetvédelmi engedély alapján Balatonmária-
fürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a módosításhoz nem tartja 
szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását. 
Balatonmáriafürdő község településrendezési 
eszközei 12. számú módosításának partnerségi 

egyeztetését az önkormányzat lefolytatta. Az eljárás 
részeként tartott lakossági fórumon és az azt 
követő 8 napon belül kifogás, partneri vélemény, 
észrevétel a módosítással kapcsolatban nem 
érkezett. Fentiek alapján Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete lezárt-
nak tekinti településrendezési eszközei 12. számú 
módosításának partnerségi véleményezési szaka-
szát és javasolja a végső szakmai véleményezési 
szakasz megkezdését, továbbá felhatalmazta az 
ARKER STÚDIÓ Kft-t a végső szakmai vélemé-
nyezési dokumentáció elkészítésére. 

 
1.) A képviselő-testület a 374 hrsz-ú 

ingatlanövezeti átsorolásával kapcsolatos telepü-
lésrendezési eszközök módosítására vonatkozó 
igényt elfogadta, a településrendezési eszközök 
módosítási eljárását a 374 hrsz-ú ingatlan esetében 
lefolytatja. A tervezett módosítás Balaton-
máriafürdő község hatályos településfejlesztési 
koncepciójának fejlesztési elképzeléseivel nem 
ellentétes, így Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
településfejlesztési koncepcióját változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 

2.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a határozat 1. pont szerinti 
településrendezési eszközök módosítását az OTÉK 
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
megfelelően készítteti el. 

3.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a határozat 1. pont szerinti 
településrendezési eszközök módosítását 
egyszerűsített eljárás keretében folytatja le, 
melynek során a partnerségi egyeztetést annak 
szabályai szerint lefolytatja és lezárja. 

4.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az eljárásban eseti partnernek a 
módosítással érintett ingatlan tulajdonosait, 
valamint az elsőfokú építési hatóságot határozta 
meg. 

5.) Balatonmáriafürdő Község Képviselő-
testülete a határozat 1. pont szerinti település-
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rendezési eszközeinek módosításához szükséges 
dokumentációk elkészítésére szerződést köt az 
Arker Stúdió Kft-vel, mint tervezővel, a tervezési 
ajánlatuk alapján. A szerződés megkötésével 
megbízta Galácz György polgármestert. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a B.M.I.L. Kft. (1024 Budapest, 
Ady E.u.19.) képviseletében eljáró Fehér Andor 
ügyvezetőnek a Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 1-3. 
sz. (94 hrsz.) alatti ingatlanon található helyi 
védelem alatt lévő Szálló-iroda épület 
Balatonmáriafürdő község Szabályozási Tervében 
és Helyi Építési Szabályzatában történő helyi 
védelem megszűntetésének ügyében benyújtott 
kérelmét, valamint ifj. Lőrincz Ferenc települési 
főépítész úr szakvéleményében foglaltakat 
figyelembe véve az alábbi döntést hozta. A 
képviselő-testület a Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 1-
3. sz. (94 hrsz.) alatti ingatlanon található Szálló-
iroda épület helyi védelem fenntartását az épülettel 
kapcsolatban megváltozott körülményeket 
megismerve nem tartja indokoltnak, ezért annak 
megszüntetését támogatta. Felkérte a 
Polgármestert, hogy a Helyi Építési Szabályzat 
szükséges módosításait végeztesse el, illetve a 
tulajdonost a döntésről tájékoztassa. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a „Hang-és 
fénytechnikai eszközök értékesítése, beszerzése” 
tárgyú előterjesztést. A képviselő-testület 
támogatta az önkormányzat tulajdonában álló 
fénytechnikai eszközök beszerzését, továbbá 
felkérte a polgármestert, hogy a fénytechnikai 
eszközök beszerzésére további kettő ajánlatot 
terjesszen a képviselő-testület elé. Balatonmária-
fürdő Község Önkormányzata Élő György 
hangtechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó 
ajánlatát nem támogatta. A képviselő-testület 
felkérte a polgármestert, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő hangtechnikai eszközök szakmai 
felülvizsgálatát végezze el, és a szeptemberi 
nyilvános testületi ülésre terjessze elő, döntést a 
szakmai felülvizsgálat alapján hoz. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte és az előterjesztés 

szerinti tartalommal jóváhagyta a Balaton-
keresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 
Információ Biztonsági Szabályzatát, Pénzkezelési 
Szabályzatát, valamint Iratkezelési Szabályzatát. 

 
A képviselő-testület megismerte a Festetics 

Kristóf Általános Iskola Szülői munkaközösség 
panaszbejelentését az iskolai étkeztetésre 
vonatkozóan, és felkérte a polgármestert, hogy az 
illetékesekkel folytatott tárgyalás alapján 
tájékoztassa a szülőket, hogy az iskolaépület 
felújítása után a vállalkozó helyben megteremti a 
főzési lehetőséget. Törekedni fog arra, hogy az étel 
minősége jelentősen javuljon. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. 
évben könyvtári szolgáltatásról adott beszámolóját. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az M7 Takarékszövetkezetnél 50.800.000 Ft 
összegben Kincstárjegyet vásároljon egy éves 
futamidőre. 

 
A képviselő–testület júliusban ülés szünetet 

tart, soron következő ülése 2018. augusztus 13-án 
13:00 órakor lesz, (Helyszín: 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 
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A Balatoni Hajózási Zrt. harmadik alkalommal, a 

várossá válásának 50. évfordulóját ünneplő Siófok 
város támogatásával, a MOL Nagyon Balaton 
rendezvénysorozat keretében, a Magyar Vitorlás 
Szövetség szakmai lebonyolításával amatőr 
vitorlásversenyre és két napos családbarát 
fesztiválra invitálta Magyarország településeit 
Siófok. 50 csapat vett részt a vitorlásversenyen, 
készítette el települési bemutatkozó standját és 
mutatta be kulturális programját. 

 

Balatonmáriafürdő csapata 2018. évben is nagy 
létszámmal vett részt a programon. A 
Balatonmáriafürdői Táncklub latin táncos 
produkciója Ördögh Nóra műsorvezetőnek is 
nagyon tetszett. A vitorlás csapat 8 fős 
legénységgel, míg a sárkányhajó versenyben 10 fős 
csapattal indult a Sió csatornán. A települési ízek 
versenyére és települési bemutatkozó stand 
felállítására a hajóállomás parkolójában került sor. 

A sárkányhajó csapat kapitánya dr. Kónya 
Gábor volt, aki tapasztalt evezős. Irányításával 
edzett a csapat és megszorongatták még a nagyon 
erős ellenfeleket is. A „Máriai Lapátosok” 4. 
helyezést ért el a sárkányhajó szakosztályos 
résztvevők között. A vitorlásversenyben a 
szélviszonyokkal most sem volt szerencsénk. A 
halas ételek főzőversenyében szerintünk remekelt 
Cser Zoltán séfünk, a zsűri azonban egy lazacos 
ételt (!) ítélt a legjobbnak. 

A színes programkínálat a szélsőséges időjárás 
ellenére is sok látogatót vonzott a Balaton 
fővárosába. 

Tárkonyos ponty-gombóc leves, Cser Zoltán 
séf receptje. Próbálják ki önök is! 

Hozzávalók 4-6 főre: kb. 2 kg friss egész ponty, 
2 adag leveszöldség, hagyma, tejföl (v. tejszín), 
fűszerek, 2 tojás, a habaráshoz keményítő, v. liszt. 

1. Letisztítjuk és filézzük a halat. 

2 Hal-alaplét főzünk, kb. 2,5 liter vízzel, min. 2 
óra lassú főzéssel! A halcsont, fej, halbőr és 
nyesedék felhasználásával, egész hagyma, 
fokhagyma, zöldségfélék, lestyán, egész bors 
hozzáadásával készül. Leszűrjük. 

3. Apróra szelt hagymát zsiradékon üvegesre 
párolunk. Hozzáadunk szép egyenletes kis kockára 
aprított leveszöldséget. Felengedjük az alaplével. 
Fűszerezzük: só, babérlevél, fehérbors. Kiforraljuk.  

4. Pontygombóc: a nyers, szálkátlan halszeletet 
a főtt csontról, és fejről lefejtett halhúst ledaráljuk, 
pürésítjük. Fűszerek: kevés finomra dinsztelt 
hagyma, fokhagyma, aprított koriander, v. 
petrezselyem zöld, (ha van, pár apróra vágott capri 
bogyó) tojás és kevés liszt hozzáadásával közepes 
keménységű diónyi gombócokat formálunk és a 
forrásban levő levesbe belefőzzük (kb. 20 perc). 

5. Habarás: a lisztet (keményítőt) a tejföllel 
vagy tejszínnel simára habarjuk, a forró levesből 
felöntjük, (hőkiegyenlítés - így nem csapódik ki!) és 
a keveréket lassan a levesbe csorgatjuk, finoman 
kevergetve kiforraljuk. Kóstolunk (5 perc)! 
Fűszerezés: utánsózás, és bors - szükség szerint. 

Zöldfűszerek: tárkony, lestyán, petrezselyem, 
zeller, v koriander finomra vágva. Esetleg apró 
piros paprika kocka, hogy szebb legyen! Kevés 
citromlével még pikánsabb! Jó étvágyat! 

 

NEMZETI REGATTA 
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Hosszú, munkás tanév áll mögöttünk, gyermek, 
szülő és pedagógus, mind hálás, hogy vége. 

Engedjék meg kérem, hogy egy rövid 
körutazásra vigyem Önöket az iskola életébe! 

A szeptember a ráhangolódás hónapja, imádjuk. 
Itt a Festetics- napok, nagy lendülettel vágunk bele 
mindannyian a tanévkezdésbe. Kialakul a szokásos 
menetrend, ügyeletes gyerekek figyelnek a rendre. 

Októberben bizakodással telve jelentkezünk 
tanulmányi versenyekre, s még nagyobb 
reményekkel kezdünk a felkészülésbe. Az elsősök a 
füzetbe írják az első szavakat. Nemzeti emléknapra, 
és ünnepre készülünk. A gyerekeket nagy 
büszkeséggel tölti el a szereplés. 

Novemberre túl vagyunk már több 
megpróbáltatáson. Néhány verseny, az első 
dolgozatok adnak jelzést a gyerekek 
felkészültségéről. 

A decembert átjárja a meghitt, boldog ünnep 
hangulata. Jön a Mikulás, van osztálybuli, 
karácsonyi készülődés van az egész iskolában. 

Januárban itt a félév, a számonkérés ideje. Egy 
fél tanév munkájának értékelésére kerül sor. 
Tájékozódhat a szülő, gyermek és a pedagógus az 
eredményekről, kiderül, hogy ki milyen szinten 
teljesítette a követelményeket. 

Februárban a hajtós január után felüdít minket 
a vidám farsang. Magas színvonalú jelmezes 
felvonulásunk népszerűségével csak az alapítványi 
bál vetekedhet. 

A március a tanulás mellett ismét az ünnepi 
készülődéssel telik. Itt a tavasz, növekszik a jókedv, 
ismét divat a foci a szünetben. 

Április, húsvét. Tanulmányi- és sportversenyek 
szezonja. A nyolcadikosokat felvették a 
középiskolába. 

Májusban az alsó tagozaton anyák napjára 
készülnek, a tanulmányi versenyeken jobbnál jobb 

díjakat hozunk el. A felsőben viszont a 
kompetenciamérés tartja rettegésben a gyerekeket. 

Június a nyarat idézi, itt a gyereknap. Utolsó 
nekifutás a tanulásban. Az elsősök már mondatokat 
írnak, szépen olvasnak. Látjuk már a tanév végét, 
fáradt már az egész csapat. 

180 tanítási napra tekinthetünk vissza, melyet 
sok feladat, rendezvény, tanítási-tanulási folyamat 
jellemzett. Örömmel és elégedettséggel töltheti el 
szívünket a sok szép eredmény, élmény melyet a 
tanév során szereztünk. 

Köszönjük a kedves szülőknek, hogy 
megtiszteltek bizalmukkal, és ránk bízták 
gyermekeiket. Együtt örülhettünk sikereiknek, 
együtt néztünk szembe kudarcaikkal, és dolgoztuk 
fel azokat. Féltőn, szerető módon egyengettük 
lépteiket. 

Hogy, ha néha kételkedünk is benne, hivatásunk 
legszebb célja a ránk bízottak „magasba emelése” - 
ahogy a ballagók is megfogalmazták. 

Ez az, mit mi zálogul adhatunk gyermeknek, és 
szülőjének. 

Monostoriné Fekete Otília 
intézményvezető 

 
Akikre büszkék vagyunk! 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
kiváló tanulmányi eredményért és közösségi 
tevékenységéért könyvjutalomban részesítette: 
Szilágyi Bendegúz, 2. oszt. Gulyás Petra 2. oszt; 
Balogh Benjámin 2. oszt. ; Madarász Eszter 3. oszt; 
Wenczel Virág 4. oszt; Simó Bertalan 4. oszt; Simó 
Fruzsina 3. oszt; Pusztai Lili 6. oszt. és Gorzó István 
8. osztályos tanulókat. 

Gratulálunk! 

Minden tanulónak és pedagógusnak jó 
nyaralást pihenést kívánunk! 

 

Tanévzáró – Festetics Iskola 
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Ősz Idő Nyugdíjasklub 

Május 28-án két napos kirándulásra mentünk. 
Első megálló: Jeli Arborétum, sajnos a virágzásról 
lemaradtunk. Néhol azért találtunk egy-két elkésett 
virágot. A jáki templom történetéről a helyi Atya 
tartott részletes ismertetőt. Szombathely várost 
idegenvezetőnk kalauzolásával, autóbusszal jártuk 
be, azután gyalog folytattuk a városnézést: Szent 
Márton Látogató Központ, Székesegyház, Romkert, 
Zsinagóga. Rátértünk a „Szent Márton” útra, melyen 
napórát és Szombathely testvér városainak kövét 
láttuk. 

Szállásunk a Garda Hotelben volt. Másnap 
reggeli után gyalog indultunk a Püspöki Palotához. 
A palota megtekintése után Kőszegen bejártuk a 
Jurisics várat, a belvárost. Főbb látnivalók: Jézus 
Szíve templom, Arany Egyszarvú Patika múzeum, 
Hősök tornya. A bécsi kapu étteremben 
elfogyasztottuk a finom vacsorát. Utána kellemesen 
elfáradva, de rengeteg élménnyel gazdagodva 
indultunk haza. Két csodálatos napot töltöttünk 
együtt. 

Fándli Zsuzsa 
klubtag 

 

Van olyan gyermek, aki nem szereti a 
palacsintát? Ugye, hogy nincs? Tudják ezt a 
nagymamák is. Ezért az Őszidő Nyugdíjas Klub 
tagjai minden évben vendégül látják a Csillagvirág 
Művészeti Modellóvoda óvodásait egy kellemes 
délutáni palacsintázásra. Erre az idén június 5-én 

került sor az Andrássy Mária Közösségi Házban. A 
találkozás nagyon vidám hangulatban zajlott. Az 
óvodások dalos, táncos műsorral készültek. A 
nagymamák addigra megtöltötték a palacsintát 
lekvárral, kakaóval, Nutellával. Mindenki 
választhatott kedvére, mert nemcsak a gyerekek 
szeretik ám a palacsintát, hanem a felnőttek is!  

Gaál Piroska 
klubtag 

Az ősz idő klub július - augusztus hónapban 
nyári szünetet tart, klubdélután nem lesz! 

Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk! 

BMVI - Balatonmáriafürdői Vitorlás Iskola 

 
O’penBic-ek Balatonmáriafürdőn 

A szokásos időpontban, az iskolai évzárók utáni 
hétvégén lezajlott a III. BMVI Kupa 
Balatonmáriafürdőn. Idén négy egyesület 
összefogásaként az első állomása volt az I. RS Feva 
& O’penBic Kupának ez a verseny. Ebben a 
sorozatban mutatja meg magát Magyarországon 
először az Európában már népszerű O’penBic 
hajóosztály. Nem titkolt célja az osztálynak, hogy 
2019-re kivívja az MVSz ranglista státuszt. A 
hajóosztály bemutatkozására tökéletes helyszín 
volt Balatonmáriafürdő, hiszen a helyi egyesületben 
nagy népszerűségnek örvend a gyerekek körében. 

Az időjárás nem fukarkodott a széllel a három 
nap alatt. Pénteken a próbafutam idejében Igali 
Csilla versenyrendező az edzőkkel egyetértésben a 
gyerekeket a parton tartotta. Ezt követően 
szombaton egy kisebb várakozás után előbb az RS 
Fevák merészkedtek a pályára majd az O’penBic-ek 
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is kimentek. A gyerekek szuperül helyt álltak és a 
nagy szél ellenére igyekeztek teljesíteni a pályát. A 
futamokat követően egy vacsorával látták vendégül 
a helyiek az ábrahámhegyi és fonyódi csapatokat. 

Vasárnapra a szél egy kicsit alábbhagyott, az 
első futamot követően szinte teljesen leállt és 
szünet következett. A várakozásban kimerült 
O’penBic számára úgy döntött a rendezőség, hogy 
nem bonyolít több futamot, de a Fevások még két 
megmérettetést teljesítettek. 

A Balatonmáriafürdői Vitorlás Iskola új 
vízitelepén következett a díjátadó, ahol mindenki 
megkapta a jól megérdemelt „össztapsát”. Az I. RS 
Feva & O’penBic Kupa a következő héten 
folytatódik Keszthelyen, majd augusztusban 
Fonyódon és szeptemberben zárul Ábrahám-
hegyen. 

Köszönet a szponzorainknak: Aegon Biztosító, 
Garai Szikvíz, Port Burger, Balatonmáriafürdő 
Önkormányzata, 3B Turisztikai Egyesület, Magyar 
Vitorlás Szövetség, Hullám Villa, Erzsébet Sörház. 
Gáthy Gergely 

Koncert! 

Június 30-án este a Központi strand színpadán 
lépett fel a Balaton old Boys zenekar és vendégeik: 
az Originale Lustige Senioren kórus és a Marcali 3 
tenorok. 

 
Sajnos nagyon hűvös és szeles időnk volt, ami a 

vízparti programnak nem kedvez, bár így is remek 
hangulat volt. 
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Koncertsorozat a Szabadtéri Színpadon 

MEGAROX 

Csavard fel a 
szőnyeget! 

Július 7-én 

20 órakor 

Zene énekhangra és ütősökre 

Marcato Ütőegyüttes 

Calympa Énekegyüttes 

Július 14-én 20 órakor 

 

Intermezzo Latin Club           Július 21-én 

 

Radio Live 

Csak Mai Zene! 

Augusztus 4.-én 

20 órakor 

 

Folklór Est 
Somogy Néptánc 
Együttes 
Augusztus 14.-én 
20 órakor 

 

Kiállítások: 

Helytörténeti Galéria (Községháza): Varázsceruza, 
Gróf Gyöngyi grafikái 

Andrássy Mária Közösségi Ház: Gécseg András 
Balatoni történetek című kiállítása, festmények 

Gyermekprogramok: AM Közösségi Ház 

Július 13. 11:30 Szamárfüles varázskönyv 

  Hangerdő Társulat 

Július 20. 20:00 Hamupipőke (színház) 

  Imre Sándor Szeretetszínház 

Animációs programok a Helytörténeti Múzeumban 
csütörtök, péntek, szombat, vasárnap 15-17óráig. 

Jó szórakozás kívánunk minden helybélinek és 
nyaralóvendégnek! 


