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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. szeptember 11-
én 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 törvényi kötelezettségének 

eleget téve áttekintette a 2013-2018. évre szóló 
Helyi Esélyegyenlőségi Programját és úgy döntött, 
hogy a program felülvizsgálata nem szükséges, a 
programot a jelenlegi tartalommal hatályban tartja 
az új Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig. 

Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény alapján meg kívánta alkotni a 2018-
2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. 

E célból HEP Fórum összehívását 
kezdeményezi. A fórum elnökének a polgármestert 
javasolja. 

A HEP Fórum tagjainak: 
- a Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat családsegítőit 
- a Védőnői Szolgálat munkatársát 
- a Háziorvosi Szolgálat munkatársát 
- az oktatási és nevelési intézmények 

gyermekvédelmi felelőseit 
- a Közös Hivatal esélyegyenlőségi 

munkatársát és szociális ügyintézőjét 
- a Balatonkeresztúri Rendőrőrs 

képviselőjét 
- a területen illetékes civil szervezetek és az 

esélyegyenlőségi célcsoportok képviselőit 
javasolja. 

 

A képviselő-testület a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosztály SOB/2/547-
33/2018. ügyiratszámú, a Balatonmáriafürdő, 

Rákóczi utca, Csatornapart és Vilma utca építési 
engedélyezésének ügyében hozott határozatot 
tudomásul vette és felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a projekttel kapcsolatos további hiányosságok 
megoldása érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és az új eljárást indítsa meg a 
Balatonmáriafürdő, Rákóczi utca, Csatornapart és 
Vilma utca építési engedélyezési ügyében. A 
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
közlemény útján tájékoztassa a helyi lakosságot a 
Rákóczi utca valós helyzetéről. 

 
1./ Balatonmáriafürdő Község Képviselő-

testülete a NIF Zrt. megbízásából, a FÖMTERV Zrt – 
UnitefZrt. – Via Futura Kft. – TURA-Terv Kft. 
Konzorcium által tervezett Balatoni bringakör 
kerékpáros útvonal fejlesztés Balatonmáriafürdő 
közlekedési területeit érintő szakasza közül a 
Rákóczi Ferenc utcának, Szív utca és Ady Endre 
utca közti közlekedési területét, valamint a Rákóczi 
Ferenc utca, a 733 hrsz-ú lakóút, a vasútterület és 
az övcsatorna által határolt telektömböt kiemelt 
fejlesztési területté jelölte ki. 

2./ Balatonmáriafürdő közigazgatási területét 
érintő Balatoni bringakör kerékpáros útvonal 
fejlesztés megvalósíthatósága érdekében 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy település-
rendezési eszközeit módosítja és a Balaton utcára 
jelölt kerékpárút nyomvonalát a szabályozási 
terven áthelyezi a Rákóczi Ferenc utca, Templom 
utca – Viola utca közti szakaszára, valamint a 
szükséges helyeken módosítja a közlekedési 
területek szabályozási nyomvonalát. 

3./ E határozat 2. pont szerinti módosítás 
Balatonmáriafürdő Község hatályos település-
fejlesztési koncepciójának fejlesztési elképzelései-
vel nem ellentétes, így az eljárás során 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Településfejlesztési Koncepció-
ját változatlan tartalommal hatályban tartotta. 

4./ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete e határozat 2. pont szerinti 
településrendezési eszközök módosítását az OTÉK 
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési 

B 

Hírek a hivatalból 



 

 3 

tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
megfelelően készítteti el. 

5./ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az eljárásban eseti partnernek 
határozta meg az elsőfokú építésügyi hatóságot, 
valamint érintettség esetén a módosítással 
(kisajátítással, telekalakítással) érintett ingatlanok 
tulajdonosait. 

6./ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete e határozat 2. pont szerinti 
településrendezési eszközök módosítását 
tárgyalásos eljárás keretében folytatja le, mely 
során a partnerségi egyeztetést annak szabályairól 
szóló 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendeletében 
foglaltak szerint lefolytatja és lezárja. 

7./ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete e határozat 2. pont szerinti 
településrendezési eszközeinek 14. számú 
módosításához szükséges dokumentációk 
elkészítésére szerződést köt az Arker Stúdió Kft-
vel, mint tervezővel, a tervezési ajánlatuk alapján. A 
szerződés megkötésével megbízta Galácz György 
polgármestert. 

A képviselő-testület a TOP-5.3.1-16 kódszámú, 
„Helyi identitás és kohézió erősítése” című 
felhívásra benyújtott pályázata kapcsán nyilatkozik, 
hogy a helyi közművelődésről szóló 2/2016.(II.17.) 
önkormányzati rendelettel módosított 
2/2015.(II.19.) önkormányzati rendeletét nem 
kívánta módosítani, azt változatlan tartalommal 
fenntartja. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte Buzás János 
ajánlatát a www.balatonmariafurdo.hu weboldal 
elkészítésére, az új weboldal üzemeltetésére 
vonatkozóan és azt elfogadta az alábbi 
összegekben: 

Új települési weboldal elkészítése: 100.000 
Ft/weboldal 

Új weboldal üzemeltetése: 30.000 Ft/hó 
 
A képviselő-testület támogatta a BFM-280 

típusú sószóró és kardántengely (műtrágyaszóró) 
eszköz beszerezését 210.990 Ft + Áfa összegben. A 

szükséges forrást az önkormányzat a 2018. évi 
költségvetési tartalék terhére biztosította. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2018. szeptember 20-án 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az 53/2015.(III.24.) számú 
határozatát akként módosította, hogy a 
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány alapító 
okirata 10.6 pontja alapján a kuratórium elnökének 
Péter Orsolyát, tagjainak Pappné Erős Juditot, Tanai 
Tímeát, Lukács Tibort jelölte ki határozatlan 
időtartamra. 

 
A képviselő-testület soron következő ülése: 

2018. október 15.-én 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 

 
 

 

Fotó: Czagány János 



 

 4 

T Á J É K O Z T A T Ó 

Tisztelt Lakosság! 

A III. számú fogászati vegyes körzet 

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balaton-
újlak, Csákány, Somogyzsitfa, Szőkedencs 
lakossága számára 2018. október 1. napjától 

a fogászati ellátás helye: 

8700 Marcali, Orgona u. 5. 

Rendelési ideje: 

hétfő: 13.00 – 18.00 

kedd: 13.00 – 18.00 

szerda: 7.30 – 12.30 

péntek: 7.30 – 12.30 

Iskolafogászat, csütörtök: 7.30 – 12.30 

Rendel: dr. Pentz Nóra fogorvos 

---------------------------------- 

Szociális célú tűzifa igényelhető 

 
Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 22/2018.(IX.14.) önkor-
mányzati rendelete alapján az önkormányzat a 
rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből 
térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan 
rászoruló személynek, aki Balatonmáriafürdő 
községben bejelentett lakó - vagy tartózkodási 
helyén életvitelszerűen él és a rendeletben 
meghatározott feltételeknek megfelel. 

 
Szociális célú tűzifára jogosult: 

 
a) akinek a családjában az egy főre számított 

havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 325 %-át (92.625 Ft-ot), 
egyedülálló, 70 év feletti személy esetén jövedelme 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 360 %-át (102.600 Ft-ot) nem haladja meg és) 

fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendel-
kezik, és erről nyilatkozik és 

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét a 
rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 
2018. december 28. napjáig benyújtja. 

 
A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a 
kérelem elbírálása során előnyt élvez: 

 
a) az aktív korúak ellátására, 
b) az időskorúak járadékára, 
c) a települési támogatásra (e támogatásban 

részesülők közül különösen a lakásfenntartási 
költségekhez nyújtott települési támogatásra) 
jogosult személy, valamint 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
család. 

 
Kivételes méltánylást érdemlő esetben a 

képviselő-testület a rendeletben meghatározott 
jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat 
szociális célú tűzifajuttatást. 

 
Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül 

– függetlenül az ingatlanban lévő személyek és 
háztartások számától – csak egy kérelmező részére 
állapítható meg támogatás. 

Az egy személynek vagy családnak adható 
támogatás 1-5 m3 lehet. 

 
A jogosult részére megállapított tűzifa 

térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a 
Településüzemeltetési Iroda útján gondoskodik 
legkésőbb 2019. február 15. napjáig. 

 
A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez 

szükséges nyomtatvány átvehető a Balaton-
keresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban 
(Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.). 

 
 
Mestyán Valéria                         Galácz György 
címzetes főjegyző                              polgármester 
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Iskolai hírek – Szeptember 

Rendhagyó ez a tanévkezdés, hiszen az 
iskolaépület belső felújítása miatt több telephelyen 
kezdtük meg az oktató-nevelő tevékenységet. A 
változások ellenére biztosítja nevelőtestületünk az 
eddig is megszokott törődést, odaadást, a minőségi, 
szervezett nevelői munkát. 

Az EFOP 4.1.3-17-2017-00152 „Megújuló 
köznevelés Balatonkeresztúr és térségében” című 
Siófoki Tankerület által benyújtott pályázat 
megvalósításához Balatonkeresztúr község 40 
millió forinttal járul hozzá. Így teljesülhet az az 
álom, miszerint 2019. első hónapjaiban már nem 
csak külsőleg, hanem belsőleg is megújult iskolába 
tudunk visszaköltözni, és ott kiteljesíteni 
pedagógiai- és nevelési céljainkat. 

A telephelyek közti mozgást pedagógusaink 
koordinálják, ők és tanulóink is jól alkalmazkodtak 
az extrém körülményekhez. Az új iskola 
elkészültéig türelmet és megértést kérek minden 
tanulónktól, szülőtől és partnerektől. 

Az új tanévet 139 tanulóval, köztük egy 
magántanulóvak kezdtük meg szeptember 03-án, 
és 180 tanítási nappal zárjuk június 14-én. 

Az alsó tagozaton nagy örömömre minden 
osztályban két nevelő tanít a matematika és a 
magyar nyelv- és irodalom tantárgyak köré 
csoportosítva az egyéb tantárgyakat. 
Délutánonként felváltva tartják napközis foglal-
kozásaikat, ahol lehetőség nyílik a még több 
gyakorlásra. 

Kovácsné Végh Diána ettől a tanévtől kezdve az 
intézményvezető-helyettesi feladatokat látja el az 
iskolában. 

5. osztály: 22 fő - Osztályfőnök: Zsigmond 
Kinga. Pedagógiai programunk módosításának 
köszönhetően, az osztálylétszám és egyéb tényezők 
függvényében engedélyezte a Siófoki Tankerület, 
hogy az osztályban csoportbontásban oktathassuk 
a német nyelvet. 

6. osztály: 16 fő - Osztályfőnök: Somogyi Zsolt. 

7. osztály: 18 fő - Osztályfőnök: Rácz Ferenc. 

8. osztály: 13 fő - Osztályfőnök: Lukácsné Tuli 
Ildikó. 

Programjaink szeptember hónapban: 

- Szeptember 21-én, pénteken iskolásaink a 
település különböző szervezeteit keresték fel 
„Globális célok a fenntartható fejlődésért” 
címszóval. A gyerekek pedagógusok kíséretében 
látogattak el a helyszínekre és készítettek riportot 
az óvodában, iskolában, rendőrségen, családsegítő 
szolgálatnál, településüzemeltetésnél, postán, 
benzinkútnál. 

- 22-én családi sportnapot tartottunk. 
- Szeptember 24-től 28-ig tartó időszakban 

az ENSZ által meghirdetett Világ Legnagyobb 
Tanórájához csatlakoztunk. 

A 21-én készített riportokat elemezve 
összegeztük a tanulókkal, hogy a felkeresett 
szervezetek nagyon sokat tesznek a 17 globális cél 
eléréséért. Szem előtt tartják például a 
takarékosságot, az egyenlőtlenségek csökkentését, 
a felelős fogyasztást és termelést, a környezet 
megóvását. Ezért a gyerekek valamennyi 
szervezetnek a Világ Védő címet adományozták. 

 
 
 

 

Ősz Idő Nyugdíjas Klub 

Augusztus 28-án megtartottuk találkozásunkat 
a nyugdíjas klubban. Arnold János köszöntötte a 
megjelenteket. Örömmel üdvözöltük egymást, a 
nyári szünet alatt mindenki feltöltődött, megújult 
erővel vágtunk bele a következő programok 
megbeszélésébe. 

Szeptember 11-én egy gyönyörű kiránduláson 
vettünk részt, amit programszervezőnk, Anfer Lajos 
gondos munkájának köszönhetünk. Szlovéniában 
jártunk, és megtekintettük a 16 m magas Száva 
vízesést, amelyhez több mint ötszáz lépcső vezetett. 
Ezt követte Bled. A festői kisváros szinte mesébe 
illő környezetében, Szlovénia északnyugati részén, 
egy smaragdzöld tó található, közepén egy szigettel, 

Becsengettek… 

Civil 
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amit a hajón átkelve körbe tudtunk sétálni. A 
félelmetesen magas, és ugyanakkor csodás szikla 
tetején egy lovagvár uralkodik, ami egykor a 
Jugoszláv királyi család otthona volt, ma múzeum 
és csodás kirándulóhely. Az esti közös vacsora után 
megfáradva, de élményekben gazdagon tértünk 
haza. 

Ráchel Mária Judit 
klubtag 

 

Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és 
Környéke Horgász Egyesület 
 

Tájékoztató horgászversenyről: 
Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr és Kör-

nyéke Horgász Egyesület 2018. szeptember 22-én 
08 óra és 13 óra között, a kéthelyi bányatónál 
tartotta őszi horgászversenyét. A versenyen 27 fő 
vett részt és összesen 77,37 kg halat fogott. Az 
időjárás nem kedvezett a résztvevőknek. Az előző 
napi 28 C után, 15 C hőmérséklettel kezdtük a 
versenyt, majd ehhez jött még 50-60 km-es szél is. 

 

 
 
A helyezések: 
1. Szente Attila 13,85 kg 
2. Dr. Fliszár Vilmos 12,80 kg 

3. Süle Ferenc 11,27 kg 
4. Csikós Attila 9,26 kg 
5. Vörös Zsolt 8,95 kg 

 
A helyezettek 

serleget, oklevelet és 
horgász cikkre 
beváltható vásárlási 
utalványt kaptak. 

Az eredmény-
hirdetést követően 
Bíró József horgász-
társunk által készített forró babgulyás melegített 
fel bennünket. 

Bende Ottó 
egyesület elnöke 

 
Idősek napja – október 1. 
 
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította 

október 1-jét az Idősek Világnapjává. 

„Olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan 
öreg, mint a kétségeid. Olyan fiatal, mint az 
önbizalmad, olyan öreg, mint a félelmed. Fiatal, 
mint a hited, öreg, mint a csüggedésed. Fiatal 
vagy, amíg befogadod a szépség, az öröm, a 
merészség, a nagyság, az ember, a Föld, a 
végtelenség hírnökeit.”                  (Albert Sweizer) 

Idősek napja Balatonkeresztúron: 

A szép ünnepségnek a Bene Ferenc Sport-
csarnok adott otthont idén is. A résztvevőket 
Kovács József polgármester köszöntötte. A 
legidősebbekről külön is megemlékeztek. Az 
iskolások irodalmi műsora után az Ősz Idő Klub 
tagjai közül többen is szerepeltek versekkel. A 
vacsorát megelőzően Mészáros Elek énekes operett 
slágerekkel szórakoztatta az időseket. 
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Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete anyagi támogatást nyújt a 
felsőfokú tanulmányokat folytató helyi fiatalok 
részére. 

Pályázatot nyújthatnak be: 
- balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel 

rendelkező, 
- az ország bármely egyetemén vagy 

főiskolájának nappali tagozaton tanuló, és 
- az első diploma megszerzésére irányuló tanul-

mányokat folytató fiatalok, akik a pályázat benyúj-
tásakor a 25. életévüket még nem töltötték be. 

A pályázathoz csatolni kell a felsőoktatási 
intézmény által kiállított igazolást a hallgatói 
jogviszony fennállásáról. 

A pályázatot 2018. október 31. napjáig kell 
eljuttatni a Balatonkeresztúri Közös Önkormány-
zati Hivatalba (cím: 8648 Balatonkeresztúr, Ady 
Endre u. 52.). 

A pályázati űrlap beszerezhető a közös 
önkormányzati hivatal 1. számú irodájában, vagy 
letölthető a www.balatonmariafurdo.hu/pages/ 
dokumentumok/letoltheto-dokumentumok menü 
alatt. 

A pályázatok elbírálását követően, a 
támogatások átadására ünnepélyes keretek között 
kerül sor, melynek helyszínéről és időpontjáról 
értesítést küldünk a pályázóknak. 

Galácz György 
 

 

Gróf Széchenyi Imre 
1858. 03. 21.- 
1905. 11. 25. 

A magyar agrár-
gazdaság felvirágozta-
tásán munkálkodott, 
több évig. A megye 
közgazdasági előadója 
volt és megírta Somogy 
vármegye monográfi-

áját. Szerteágazó közéleti, gazdasági, sportszervezői 
munkát folytatott. Egyik alapítója volt a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetének. Iskolát alapított. 
Rövid életébe rengeteg munka fért bele. Mai 
szemmel egy igazi vállalkozó-menedzser és nagy 
formátumú szervező, aki mindemellett 
tudományos, szociológiai jellegű kutatásokat 

végzett, útnak indította a dunántúli egykeellenes 
mozgalmat, publikációkat is jelentetett meg. 

Áldásos szőlőtelepítő munkálkodása révén 
született meg a Dél-Balaton mentén a szőlőkultúra 
és a településünk. Felesége, Andrássy Mária volt 
településünk névadója. 

Kérem, november 24-én, de 11 –kor egy 
tisztelgő főhajtással helyezzünk el koszorút a 
főtéri szobránál. 

Helyi Értéktár Bizottság 

⌛    ⌛ ⌛ ⌛ ⌛ ⌛ ⌛ ⌛                   
DJP pont -Digitális Jólét 
Program Pont 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
sikerrel pályázott a GINOP-3.3.1. pályázati 
programban. 

Andrássy Mária Közösségi Ház 

A nyár közepén megérkeztek az új IT eszközök. 
A program célja a 65 év felettiek képzése is. Éppen 
ezért a Közösségi Ház a következő programjaira 
várja a 65 év felettieket, kezdőket: 

 
Október 19–én, péntek 10.30 - Ismerkedés a 
számítógéppel, eszközök és alapfogalmak 
Office, Free office program szövegszerkesztő. 
 
November 16-án, péntek 10:30 - Ismerkedés az 
internet világával, eszközök. 

Program előzetes - KÖZHÁZ 

2018. november 8-án: 
IRODALMI BORKÓSTOLÓ 

A bor filozófiája 
Rátóti Zoltán színművész és 
Huzella Péter zenész műsora 
 

2018. november 23-án 18 órakor: PORTRÉ 

Vendég: Túri–Török Tibor „szépmíves” 
múzeumtulajdonos, gyűjtő, író és szobrász 
Moderátor: Csányi Zoltán 

Helyi értéktár - évforduló 

Egyetemisták, főiskolások támogatása 



 

 8 

1956 emlékezete 
M E G H Í V Ó 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete tisztelettel meghívja az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából, hogy közösen 
koszorút helyezzünk el Mindszenthy József 
bíboros-hercegprímás mellszobránál 
Balatonmáriafürdő, Rákóczi utca 
Nagyboldogasszony Kápolna kertjében 
2018. október 23-án 17 órakor. 
 

Galácz György 
polgármester 

 
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
tisztelettel meghívja az 
1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulója 

alkalmából tartandó közös megemlé-
kezésre 2018. október 23-án (kedd) 18.00 
órára. 
 
Program: 

- Mindszenthy emlékoszlop koszorúzása 
- Fáklyás felvonulás a Bél Mátyás 

Látogatóközponthoz 
- Ünnepi megemlékezés 

Ünnepi beszédet mond Monostoriné Fekete Otília, a 
Festetics Kristóf Általános Iskola intézményvezetője. 
 

A műsorban közreműködnek: Bárdos Lajos Nőikar, 
Simon Mária szavalat, Festetics Kristóf Általános 
Iskola tanulói. 

Kovács József 
polgármester 

 

 

 

 

Elkészült a védőnői szolgálat új épülete a 
Keszeg utcában. 

A fejlesztés keretében sor kerül az épület teljes 
körű akadálymentesítésére, infrastrukturális 
fejlesztésére, részletesen, az épület hőszigetelésére, 
a nyílászárók cseréjére, belső felújításra (festés, 
csempézés, vizesblokkok kialakítása), funkcionális 
terek kialakítására (multifunkcionális helyiség), a 
gépészet kialakítására, épület energetikai korszerű-
sítésre, valamint világítási rendszerek korszerűsíté-
sére, parkoló építésére, szakmai eszközök, vizsgáló-
eszközök, bútorzat, és IT eszközök beszerzésére. A 
közel 60 millió forint európai uniós támogatás 
segítségével megvalósuló fejlesztés a szolgáltatási 
színvonal emelését, az akadálymentes közlekedés 
feltételeinek megteremtését, egy többfunkciós 
helyiség kialakítását, továbbá parkoló építését, 
szakmai eszközök, vizsgálóeszközök, bútorzat, és IT 
eszközök beszerzését szolgálja. 

A projekt megvalósítása a Somogy Megyei 
Önkormányzattal együttműködve, konzorciumi 
megállapodás keretében zajlott. 

Ünnepélyes átadás 2018. október 30-án, du. 
14 órakor. 

A kismamák és családok bizonyára örömmel 
veszik birtokba a korszerű létesítményt. 

Sikeres pályázat 
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