2018. XII. évfolyam 10. szám. november

M ÁRIA I NFÓ
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa

Elkészült a Védőnői Szolgálat új épülete

Hírek a Hivatalból
mérleget megküldeni az adott év május 31. napjáig.
Ezen túlmenően az Önkormányzat részére a
szociális szövetkezetek működését ellenőrzően az
OFA pályázat keretében benyújtott kifizetési
kérelmeket is kötelesek megküldeni azok
benyújtását követő 3 napon belül.

Beszámoló a képviselő–testület munkájáról

B

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. október 17-én
nyilvános testületi ülést tartott a
Községháza tárgyaló termében.

2. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert, hogy amennyiben a szövetkezet
bármely dokumentumot határidőre nem küldi meg,
és a hiányt felszólítás ellenére sem pótolja a
megadott határidőn belül, úgy kezdeményezze a
képviselő-testületnél az Önkormányzat tagságának
megszüntetését.

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 az iskolák felvételi körzete
tekintetében a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf
Általános Iskola kijelölését a 2019/20. tanév
vonatkozásában fenntartotta, nem kíván más
javaslatot tenni.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 2018. október 17-én nyilvános
testületi ülést követően zárt ülést tartott a
Községháza tárgyaló termében.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete Galácz György polgármestert a
2018. évi munkájának elismerése napirend
tárgyalásából
személyesen
érintettségére
tekintettel kizárta.

Balatonmáriafürdő
Község
önkormányzat
Képviselő-testülete – mint másodfokon eljáró
hatóság – egy balatonmáriafürdői lakos 2018.
szeptember 19. napján benyújtott fellebbezését
elutasította, és az elsőfokú döntést hozó hatóság –
II/1527-2/2018. számú határozatban közölt, a
kérelmező lakásfenntartási költségekhez nyújtott
települési támogatás megállapítása iránti kérelmét
elutasító döntését helyben hagyta.

A
képviselő-testület
Galácz
György
polgármesternek a település fejlődése, fejlesztése
érdekében 2018. évben végzett munkáját
megköszönte, elismerte és részére nettó
1.000.000,- Ft jutalmat állapított meg, mely összeg
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/H. § (1) figyelembevételével
került meghatározásra. A jutalom fedezetét a
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 4/2018. (II.20.) számú
rendelet
szerint
belső
átcsoportosítással
biztosította.

A képviselő-testület egy fő balatonmáriafürdői
lakos részére az EFOP-3.9.2-16-2017-00014 számú,
„Humán
kapacitások
fejlesztése
térségi
szemléletben Észak-Somogyban” projekt keretében
az általános iskolások részére meghirdetett
ösztöndíj felhívásra benyújtott pályázata alapján a
2018/2019. tanévre 125.000,- Ft tanulmányi
támogatást állapított meg. A megállapított
támogatást 10 havi egyenlő részletben kell
folyósítani, a második tanulmányi félévre járó
támogatás a tanulmányok folytatásának igazolását
követően folyósítható.

1. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a szociális szövetkezetek
önkormányzati tagsági viszonyát megtárgyalta és
az alábbi döntést hozta.

A képviselő–testület soron következő ülése
2018. november 12-én (hétfő) 13:00 órakor lesz,
helyszín: Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf
Széchényi Imre tér 9.).

A Komo-Family Szociális Szövetkezet és a König
Clean Takarító Szociális Szövetkezet, amelyek
működésében Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata tagként szerepel, kötelesek minden
évben az előző év szövetkezeti munkájáról szóló
2

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

Projekt átadás

Varga Zsanett védőnő büszkén vezette körbe a
szülőket. A babák megismerkedtek az új
környezettel, körbe tipegtek, vagy másztak, és
kipróbálták a játékokat.

Október végén ünnepélyes keretek között
átadták a térségi feladatokat ellátó Védőnői
Szolgálat új épületét a Keszeg utcában.
Az épületben a tágas, világos fogadótér mellett
foglalkoztató – játszó szoba is van, a baba–mama
klub igényes környezetben tarthatja programjait.

Ismét gazdagabb lett a település egy modern
középülettel.

Az eredményes szakmai munkavégzéshez
minden tárgyi és eszközfeltétel biztosított.
A megnyitón megjelent Móring József Attila úr,
országgyűlési képviselő, Huszti Gábor úr, a Somogy
megyei Közgyűlés alelnöke is.
Természetesen jelen volt Kovács József úr
Balatonkeresztúr polgármestere, és Horváth lászló
úr, Balatonberény polgármestere, valamint dr. Sütő
László úr, Marcali város polgármestere. Galácz
György polgármester örömmel adta át a Védőnői
Szolgálat munkatársainak a szép épületet.
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2018. október 15.
BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálat fejlesztése
A kedvezményezett neve: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata
A projekt címe: Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálat fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 59.890.650,- Ft
A projekt összköltsége: 59.890.650,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008

Sikeresen megvalósult a Balatonmáriafürdői védőnői szolgálat fejlesztése
A Balatonmáriafürdői Védőnői Szolgálatnak helyet adó épület rekonstrukciója sikeresen
megvalósult a kivitelező által vállalt határidőre. A projekt részét képezte még védőnői szakmai
eszközök, bútorok, informatikai eszközök és robogó beszerzése, melyek szintén megvalósításra
kerültek a projekt zárásig. Az európai uniós támogatás segítségével megvalósuló fejlesztés a
szolgáltatási színvonal emelését, az akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtését, egy
többfunkciós helyiség kialakítását, továbbá parkoló építését is magában foglalta.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:
A védőnői szolgálat számára felújított épületben a beruházást követően az akadálymentes közlekedés
teljes mértékben biztosítottá vált. A korábban orvosi szolgálati lakásként funkcionáló, a beruházás
kezdetekor funkció nélküli épületben került kialakításra a védőnői szolgálat. A szolgáltatási színvonal
emelése, az akadálymentes közlekedés és a helyigény növekedés indokolta a fejlesztést, mely során
kialakításra került egy multifunkcionális helyiség is, ami baba-mama programoknak,
csoportfoglalkozásoknak, várandóstornának, stb. ad helyet.
A fejlesztés keretében sor került az épület teljes körű akadálymentesítésére, infrastrukturális
fejlesztésére, az épület hőszigetelésére, a nyílászárók cseréjére, belső felújításra (festés, csempézés,
vizesblokkok kialakítása), funkcionális terek kialakítására (multifunkcionális helyiség), a gépészet
kialakítására, épület energetikai korszerűsítésre, valamint világítási rendszerek korszerűsítésére, parkoló
építésére. Korszerű szakmai eszközök is beszerzésre kerültek, látásvizsgáló tesztek és műszerek,
különböző mérőeszközök, vizsgálóeszközök, közöttük nőgyógyászati eszközök, bútorzat, és
számítástechnikai eszközök.
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Fúrt és ásott kutakkal
kapcsolatos tájékoztató

engedélyt kellett volna kérni, és ennek
következtében most fennmaradási engedély
adható ki.
b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak
esetében
arra az ásott kútra, amely a jogszabályok
értelmében (mélységének és elhelyezkedésének
függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül,
üzemeltetési engedélyt kell adni,

arra az ásott kútra, amelyre létesítésének
időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének
függvényében) engedélyt kellett volna kérni,
fennmaradási engedélyt kell adni,

minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt
kell adni.
A kérelem benyújtásához a formanyomtatvány
kitöltése szükséges.


Kút létesítésére, fennmaradására, üzembehelyezésére, megszüntetésére a jelenleg hatályos
jogszabályok szerint engedély szükséges.
Mely kutak engedélyeztetése tartozik a jegyző
hatáskörébe?

A
kérelmet
Balatonkeresztúr
Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére címezve
(8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52.) kell
benyújtani.

Feltételek
Nem érinthet a kút helye vízbázis-védelmi
védőterületet.
A kút csak talajvizet és/vagy parti szűrésű
vízkészletet használhat fel.

Az eljárás illetékköteles, melynek mértéke
3 000 Ft az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény
29.§ (1) bekezdés értelmében.

A kútból maximálisan 500 m3/év mennyiséget
lehet kitermelni.

A kérelem személyesen is leadható:

A vízi létesítmény csak ott létesíthető, ahol az
ingatlanon épület van, vagy az épület létesítésére
engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé.

Balatonberényi Kirendeltség 8649 Balatonberény
Kossuth tér 1.

A kútra magánszemély kér engedélyt.
A vízkivétel háztartási igények és/vagy házi
ivóvízigény kielégítés érdekében történik.

Balatonmáriafürdői
Kirendeltség
8647
Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9.

A kút nem gazdasági vízkivétel céljából létesül

Balatonkeresztúr, 2018. október 24.

A fenti kitételek bármelyike nem teljesül, akkor
nem a jegyző az engedélyező hatóság, ezekben az
esetekben a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz
kell a kérelemmel fordulni.

Mestyán Valéria sk.
címzetes főjegyző

Minden kút létesítése engedélyköteles 1992.
február 15. óta.

Az
engedélyezéssel
kapcsolatos
információkról részletesen tájékozódhat a
www.balatomnmariafurdo.hu megújult oldalon,
és a kérelem adatlap is letölthető.

A jegyzői engedélyezés alá tartozó kutak:
a) 1992. február 15. napja után létesült minden
kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési
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Megemlékezés
Ünnepi beszédet mondott Monostoriné Fekete
Otília a Festetics Kristóf Általános Iskola
intézményvezetője.

Október 23 Nemzeti ünnep
A Nagyboldogasszony Kápolna kertjében
(Balatonmáriafürdő, Rákóczi utca) Galácz György
polgármester és Poják Csaba alpolgármester
emlékező koszorút helyezett el az ünnep alkalmából Mindszenty József bíboros mellszobránál. A
polgármester méltatta a bíboros forradalomban
betöltött szerepét és idézett az 1956 november
4-én, a magyar rádióban elhangzott beszédéből.

A műsorban közreműködött a Bárdos Lajos Női
Kar, Simon Mária versmondó és a Festetics Kristóf
Általános Iskola tanulói.

Közlemény
Tisztelt Lakosság!

„A szabadságharc azért folyt, mert a nemzet
szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen
éljen. Szabadon akart határozni sorsa,
államának
igazgatása,
munkájának
értékesítése felől. Ennek a ténynek valóságát
maga a nép semmiféle illetéktelen előny
érdekében nem engedi elcsavarni, kiaknázni.
Új, visszaélésmentes választás szükséges,
amelyben minden párt indulhat. A választás
történjék nemzetközi ellenőrzés mellett. Én
pártokon kívül és - állásom szerint - felül
vagyok és maradok. Ebből a tisztemből
figyelmeztetek minden magyart, hogy a
gyönyörűséges egység októberi napjai után ne
adjanak
helyt
pártviszályoknak
és
széthúzásoknak. Mert az országnak sok
mindenre van most szüksége, de minél
kevesebb pártra és pártvezérre. Maga a
politizálás ma másodrendű ügy: a nemzet léte
és a mindennapi kenyér a mi gondunk.”

A III. számú fogászati vegyes
körzet
(Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő,
Balatonújlak, 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

Folytatódik a csapadékvíz
elvezető rendszer építése

A
koszorúzás
után
a
megemlékezés
Balatonkeresztúron a Mindszenti emlékoszlop
koszorúzásával folytatódott. Fáklyák világánál
sétálunk a Bél Mátyás látogatóközpontba.
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Balatonmáriafürdőn, a nyári leállás után,
folytatódnak
a
„Belvízvédelmi
rendszerek
korszerűsítése Balatonmáriafürdőn” pályázati
projekt II. szakaszának munkálatai szeptember
elejétől.

cióját a „gyermektársulat”. Felkészítő tanáraik Rácz
Ferenc és Lukácsné Tuli Ildikó, közreműködött
Huszárné Kiss Katalin.
Monostoriné Fekete Otília

Keszeg utca, Akácfa utca, Vasúti sétány, Őrház
utca és Faluház utcákat érintik a munkálatok.
Várható befejezés 2019. március hónap. Burkolt
mederfenekű árkok, hidak, kocsibejárók építése
zajlik. Az időjárás kegyes volt a kivitelezőkhöz, jó
ütemben haladnak.

Klubhírek
Október 2-án fergeteges
közös névnapi, táncos
bulit tartottunk! Arnold
János köszöntője és a
rövid programismertetője
után,
nagy
meglepetésünkre Anfer Lajosné, Magdika vezetésével,
Márko Zoltánné, Editke és az őket segítő
konyhalányok finom ebéddel leptek meg
bennünket. Mindenki megkapta ajándékát, a
hölgyek egy szép szál szegfűt, az urak pedig egy
üveg finom bort.

Iskolai hírek - október
Az iskola felújítás zajlik, de a visszaköltözést
már nagyon várjuk. Szerencsére jó ütemben folynak
a munkálatok. Hevesen folyik a tanulmányi munka,
megkezdődtek a versenyjelentkezések. Első
megmérettetés a nemesvidi rajzverseny volt, ahol
Imre Levente 4. osztályos tanuló 1. helyezést ért el,
testvére, Imre Panna 2. osztályos gyermek pedig 3.
helyezett lett.

A véget nem érő zenés mulatságban, amit állandó
zenészünk Tislér István szolgáltatott nagyon
kellemesen éreztük magunkat, jó volt újra együtt
lenni.

Az aradi vértanúk emléknapján osztályszinten
emlékeztek meg a gyerekek, az elsősök nemzeti
színűre festett 13 kavicsot helyeztek el a hősök
emlékművénél a Mindszenty téren.

Köszönjük a szervezést, a fáradságos munkát!

Október 04-én az alsó tagozatosok a Községi- és
Iskolai Könyvtárban voltak meseelőadáson az
országos könyvtári napok keretében. Október
10-én pedig 15 tanulónk vehetett részt a Marcali
Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár író-olvasó
találkozó rendezvényén, ahol Lackfi János költővel
találkozhattak.
Szintén
10-én
vízés
környezetgazdálkodás
kapcsán
hallhattak
interaktív előadást iskolánk felsős diákjai.

„Őszidő” parti!
Anfer lajos program szervezőnk és Varga Imre
klubtagunk invitálására az Őszidő Nyugdíjas Klub
tagjai szalonnasütésen vettünk részt a Varga család
pincéjénél, a melengető napsütést kihasználva.
Mindenki az ízlésének megfelelően szalonnát,
kolbászt, virslit, fóliába tekert burgonyát hozott
magával. Az árnyas fák alatt megrakott tűzet
körülállva készítettük el az ebédre valót. Igazi
fesztivált idéző hangulatban, sörpadoknál, a
házigazda új borát fogyasztva telt a nyárias őszben
a délutánunk, melyért köszönetünket fejezzük ki a
helyt adó Varga családnak!

A 3. osztály október 12-én a balatonberényi
hegyben kirándult. A gyerekeket több szülő is
elkísérte. Ott bográcsoztak, lángost sütöttek, volt
fagylalt és sok finomság. Mókás játékokkal
rukkoltak elő a nevelők.
Október 23-i megemlékezésünket 19-én
tartottuk a Bél Mátyás Látogatóközpontban. A
települési ünnepségen is előadta meglepő produk-

Ress Mária
klubtag
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PROGRAMOK - RENDEZVÉNYEK AJÁNLÓ

December 16 án reggel 7 órától

Hamvas Béla (író, filozófus) halálának 50.
évfordulója alkalmából irodalmi borkóstolót
rendeztünk. 1945-ben, miután pesti lakását
bombatalálat érte, Balatonberényben töltött több
hónapot, és itt írta a Bor filozófiája című könyvét.
Az íróról Varga Yvette tanárnő tartott ismertető
előadást.

Disznóölés és feldolgozás az üzletközpont
udvarán, déltől kóstolók, forralt bor és tea.

VÁR UDVARI DISZNÓSÁGOK

MEGHÍVÓ

Művész vendégeink, Rátóti Zoltán és Huzella
Péter
méltó
tolmácsolói
voltak
Hamvas
gondolatainak, válogatott részletek hangzottak el a
Bor filozófiája című könyvből. Huzella Péter magyar
költők borral kapcsolatos verses gondolatait
osztotta meg velünk. Nagy élmény volt az előadást
a szőlőhegyen, a könyv születési helyén, a Rubin
borászat finom borainak kóstolgatása közben
meghallgatni. A pince hangulatos környezetet adott
az esthez. Köszönjük a vendéglátást a Rubin
borászatnak.

Minden évben nagy öröm számunkra,
hogy advent időszakában köszönthetjük
időskorú polgárainkat.
Ebben az évben is a
Regens Wagner Otthon
konferencia termében
/Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. 2./
tartjuk az
Ünnepi rendezvényünket,

Meghívó!

amelyre nagy tisztelettel meghívjuk.
Időpont: 2018. december 6-án

November 23-án 17 órakor az

(csütörtök) délután 16 órakor.

Andrássy Mária Közösségi Házban

Zenés meglepetés műsor.

A „szépmíves”

A műsort vacsora követi.

Vendégünk: Túri–Török Tibor,
múzeumalapító, szobrász

Amennyiben szállítási igénye van,
szíveskedjen jelezni a

A művészt bemutatja – Csányi Zoltán.
֍
-

֍

֍

֍

֍

06/30-933-9329-es telefonszámon.

֍

Nagy szeretettel várjuk!

November 29-én 12-14 óra között
ingyenes hallásszűrés lesz a Közösségi
Házban

Képviselő társaim nevében is jó egészséget
kívánok!
Tisztelettel:

ADVENTI előzetesek:

Galácz György
polgármester

December 15-én 15 órától
KERESZTÚRI KARÁCSONYVÁRÓ
Vásárral, műsorral, disznótorossal
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