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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

2019. XIII. évfolyam 6. szám. június 

 

PÜNKÖSDI Családi nap a strandon 
Június 8-án sokféle játék, sporteszköz, műsor és szórakozási lehetőség 
várta a családokat, látogatókat Balatonmáriafürdőn. 
A sárkányhajó versenyt a nagy szél miatt az övcsatornán rendeztük meg. 
(Részletes beszámoló a következő számban). 
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alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. május 13-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 elfogadta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a bűnmegelőzési – 
közbiztonsági koncepció értékelését megtárgyalta 
és a következő célokat tűzte ki: 

a.) A lakosság és a nyaralótulajdonosok 
bűnmegelőzésben való aktivitásának fokozása. 
b.) Az anyagi lehetőségek bővítése érdekében 
pályázatokon való részvétel (Polgárőrség). 
c.) Az Önkormányzat költségvetési lehetőségei 
függvényében a Polgárőr Egyesület és a rendőrség 
működésének, tevékenységének támogatása. 
d.) A Polgárőrség és az Önkormányzat szoros 
együttműködésével bűnmegelőzési tájékoztató 
anyag elkészítése és terjesztése a nyári 
idegenforgalmi szezonban, a strandok környékén 
és a frekventált helyeken. 
e.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális 
alapellátó rendszer munkatársainak bevonásával 
drog-prevenciós előadások szervezése az óvodások 
és az általános iskolások részére. 
f.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális 
alapellátó rendszer munkatársainak bevonásával 
bűnmegelőzési előadások szervezése az időskorú 
lakosság részére. 
g.) A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése. 
h.) A képviselő-testület koncepciójának 
megvalósítását kétévente értékelni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta és értékelte. 

A képviselő-testület 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. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete az Alapszolgáltatási Központ 
2018. évi működéséről és tevékenységéről, a 
családsegítő szolgálat, valamint a gyermekjóléti 
szolgálat 2018. évi tevékenységéről adott 
beszámolót elfogadta és jónak értékelte. 

A képviselő-testület megtárgyalta a Magyar 
Falu Program keretében „Orvosi eszköz” címmel 
kiírt pályázati felhívásra benyújtandó támogatási 
igény előterjesztést. A képviselő-testület támogatta 
a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
egészségügyi alapellátásának háziorvosi eszközök 
beszerzésével történő fejlesztésére irányuló 
támogatási igény benyújtását max. 3.000.000 Ft 
összeg erejéig. Felkérte a polgármestert a pályázat 
elkészítésére, benyújtására, kedvező támogatói 
döntés esetén felhatalmazást adott a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, szerződés aláírására, a 
projekt teljes körű megvalósítására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzai 
Képviselő-testülete megtárgyalta a T-Alfasystem 
Kft. kérelmét a Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi 
Imre tér 9. szám alatt lévő önkormányzati épület 
(Községháza) földszintjén található, külön 
bejárattal rendelkező irodahelyiség bérleti díj 
mérséklésére vonatkozóan az alábbiak szerint 
állapította meg: 

Az irodahelyiség kedvezményes bérleti díja: 
10.000 Ft/hó, mely összeget a testület 2019. 
december 31-ig állapított meg a vállalkozó részére. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy értesítse a kérelmezőt a testület döntéséről és 
kösse meg a bérleti szerződést. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati 

Képviselő-testülete megismerte a T-Alfasystem Kft. 
által előterjesztett vállalkozók listáját és az 
összesen 31.750 Ft regisztrációs díjukat az 
önkormányzat megfizeti a vállalkozó részére. 

B 
Hírek a Hivatalból 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 
„Beszámoló a Településüzemeltetési Iroda 2019. 
évi idegenforgalmi szezonra való felkészülésről” 
tárgyú előterjesztést. 

A képviselő-testület megismerte a 2019. évre 
meghirdetett területbérleti hirdetményre 
beérkezett ajánlatokat. Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete a beérkezett 
területbérleti ajánlatokat jóváhagyta. Felkérte a 
polgármestert a bérleti szerződések megkötésére. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete kettő ajánlatadó megajánlott 
bérleti díját nem fogadja el. Felkérte a 
polgármestert, hogy tájékoztassa a pályázókat, 
hogy a területbérleti szerződések megkötése abban 
az esetben lehetséges, ha a rendeletben 
meghatározott minimum összeg megfizetésre kerül 
és erről a pályázó írásban nyilatkozik. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte Santos Avila 
Gaspar Laureano egyéni vállalkozó, 2019. 07. 01 – 
08. 31. közti időtartamra, Balatonmáriafürdő 
Központi Fizető strandi helyszínre, saját készítésű 
karkötők értékesítésére vonatkozó bérleti ajánlatát. 
A megajánlott bérleti díj összegét nem fogadta el. A 
tevékenység végzését 110 000 Ft összegű bérleti díj 
megfizetése ellenében engedélyezi. Felkérte a 
polgármestert, hogy tájékoztassa a pályázót, hogy a 
területbérleti szerződés megkötése abban az 
esetben lehetséges, ha 110 000 Ft összegű bérleti 
díj megfizetésre kerül és erről a pályázó írásban 
nyilatkozik. 

A képviselő-testület megismerte a területbérleti 
hirdetmény határideje lejárta után érkezett 
területbérleti kérelmeket és a Balatonmáriafürdő 
Központi Fizető strandi helyszínre, Ice’N’Go pultos 
árusításra vonatkozó bérleti ajánlatát nem 
támogatta, továbbá egy fő vállalkozó ajánlatát 
támogatta a Balatonmáriafürdő Központi Fizető 
strandi helyszínre, henna-testfestés tevékenység 
végzésére. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi éves 

összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló 
beszámolót és azt a melléklet szerint elfogadta. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a Marcali Úszó-és 
Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmét, és 
50.000 Ft anyagi támogatást biztosított részére a 
gyermekek és felnőttek egészséges életmódra való 
nevelése, vízi sportok megkedveltetése céljára. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a támogatási szerződést kösse meg és 
gondoskodjon az összeg kifizetéséről. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az M7 Takarékszövetkezetnél 51.000.000 Ft 
összegben Kincstárjegyet vásároljon. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő- testülete 2019. május 22-én rendkívüli, 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozzájárult a Fiat Panda típusú 
gépjármű megvásárlásához és a 2019. évi 
költségvetés tartalék terhére 600.000 Ft összeget 
biztosított, mely tartalmazta az üzembe helyezés 
költségét is. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a gépjármű megvásárlásával 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 

 
A képviselő-testület soron következő ülése 

2019. június 17-én (hétfő) 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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Példás összefogás: így is lehet… 

Horváth József Balatonmáriafürdői nyaraló-
tulajdonos kezdeményezésére elkészült a Polgár 
utcai strand közvilágítása. A megvalósításban az 
önkormányzat működött közre, szakemberek 
bevonásával. A lámpatesteket a környékbeli 
ingatlantulajdonosok vásárolták meg. 

Ezúton köszönöm az együttműködésüket, 
Kápolnási családnak, Cser Mihálynak, Hetesi 
családnak György családnak, Jarkovics családnak, 
Csabai családnak, Horváth családnak. 

Galácz György 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

A Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program 
minden idők legnagyobb, turisztikai fejlesztéseket 
összefogó kormányzati ernyőprogramja. 

Többlépcsős, több desztinációt érintő 
koncepció részeként a Balatonon is nagyarányú 
tervek valósulhatnak meg a szálláskapacitás 
fejlesztés és az élményközpontú, családbarát 
nyaralás érdekében. 

A Kisfaludy Program balatoni strandok 
fejlesztése konstrukció révén 38 település 55 
önkormányzati strandja több mint 1,8 milliárd 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. 
A minőségnövelő, családbarát fejlesztések a 
strandok jövedelem- és forgalomnövelő képességet 
is javítják. 

Ebben a programban Balatonmáriafürdő 
Önkormányzata sikerrel pályázott a két szabad 
strand felújítására. 

A Kisfaludy 2030 Turisztikai Nonprofit Zrt.-vel 
néhány héttel ezelőtt, májusban megkötött 
megállapodás alapján a hajóállomási és a Hullám 

utcai strandon jelentős beruházások valósulnak 
meg. 

A munkákra a kivitelező cégekkel a 
szerződéskötés, valamint az eszközök beszerzése a 
közbeszerzési szabályok szerint megtörtént. A 
támogatási szerződés alapján a befejezési határidő 
2019. 06. 30. A munkák gyors ütemben 
megkezdődtek, az eszközök, sportjátékok 
telepítését, és az építési munkákat a szakcégek 
folyamatosan végzik. 

 

Többek között, bővül a játszótéri kínálat, 
megújulnak a sportpályák. Lesznek csomag-
megőrzők, új utcabútorok, padok, hulladékgyűjtők. 
A közvilágítás is megújul. 

 
Bővítjük a stégeket. Lesz a kicsiknek 

gyereklépcső, gyerekmosdókat is kialakítunk. 
Néhány héten belül igazi családbarát strandokat 
alakítunk ki ezen a két helyen. Reméljük a 
gyermekes családoknak még kellemesebb lesz a 
strandok használata és szép élményeket szereznek 
a nyaralás során, Balatonmáriafürdőn. 

Galácz György 
polgármester 

Családbarát strandok Balaton-
máriafürdőn 

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési 
Program 
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A szálláshely üzemeltetéssel kapcsolatosan 
bekövetkezett változásokról: 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató célja az 
országos statisztikai adatgyűjtés segítése és a 
magyarországi turizmusfejlesztéshez szükséges 
szálláshelyek vendégforgalmi adatainak naprakész 
biztosítása, a szektor átláthatóságának 
megteremtése, továbbá a szálláshely-szolgáltatók 
adminisztrációs terheinek és kötelezettségeinek 
csökkentése. 

A MTÜ térítésmentesen biztosítja azoknak a 
szálláshely-szolgáltatóknak a szálláshely-kezelő 
szoftvert, akik legfeljebb 8 szobát, illetve legfeljebb 
16 ágyat (férőhelyet) tartalmazó szálláshelyet 
tartanak fenn. 

A szálláshely-szolgáltató a vendégek 
bejelentkezésekor elektronikusan rögzíti az 
adatokat egy számára biztosított tárhelyen. A 
vendég személyes- és okmánya adatainak rögzítése 
céljából szükséges, hogy a vendég a személy-
azonosítására alkalmas okmányát bemutassa a 
szálláshely-szolgáltatónak. 

A csatlakozás ütemezetten történik: 

- 2019. július 1-jétől a szállodák, 
- 2019. október 1-jétől a panziók, míg 
- 2020. január 1-jétől a kempingek, 
üdülőházak, közösségi- és egyéb szálláshelyek 
teljesítenek majd havi adatszolgáltatást az új 
rendszeren keresztül, mely kötelezően 
használandó lesz. 

 
A NTAK bevezetésével kapcsolatban további 

részletes információk találhatóak a 
https://info.ntak.hu/ oldalon. 
 

Érdemes tájékozódni! 
 

Mestyán Valéria 
címzetes főjegyző 

 

 

Az idei évben Balatonmáriafürdőn, az Andrássy 
Mária Közösségi Házban került megrendezésre a 
2018-ban útjára indított Turisztikai Fórumunk, 
amelynek keretén belül szeretnénk a három 
település turizmusban érdekelt szolgáltatói és 
minden érdeklődő számára érdekes és hasznos 
információval szolgálni. Úgy gondoljuk, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan ezt a tervünket idén is 
sikerült megvalósítanunk, hiszen olyan előadásokat 
hallgathattak a fórumon résztvevők, amelyeknek 
nagy hasznát vehetik a hamarosan kezdődő nyári 
szezon során, illetve a hosszú távú tervezésben is. 

 

Rendezvényünk első előadója dr. Helik Ferenc, 
a NÉBIH ellenőrzési elnökhelyettese volt, akinek 
előadása a hatóság ellenőrzési tapasztalatairól és az 
elsődleges ellenőrzési szempontokról szólt, ami 
elsősorban a vendéglátó egységek tulajdonosai 
számára volt hasznos. Fórumunk másik előadója 
Orbán Balázs, a turizmusban jelenleg futó, illetve 
hamarosan kiírásra kerülő pályázatokról, és az 
azokban rejlő lehetőségekről tartott érdekes 
beszámolót a hallgatóság számára. Az előadásokat 
követően kötetlen „kerekasztal beszélgetés” 
formájában tanácskoztak a jelenlévők. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a résztvevők 
visszajelzése alapján, sikerült elérnünk célunkat és 
rendezvényünkkel segíteni tudtuk a 
településeinken működő turizmusban érdekelt 
szolgáltatókat. 

Balla György 
elnök 

3 B Turisztikai Egyesület 

Turisztikai Fórum 2019 Közérdekű tájékoztató 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete értesíti a Tisztelt Üdülőingatlan 
tulajdonosokat, hogy 

2019. június 22-én (szombaton), 13.00 órakor 

ÜDÜLŐFÓRUMOT tart. 

Helye: Andrássy Mária Közösségi Ház 

8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258. 

NAPIREND: 
1. Beszámoló a község 2018. évi 

gazdálkodásáról, a 2019. évi tervek, 
közérdekű információk 
Előadó: Galácz György polgármester 

2. A 2019. évi költségvetés ismertetése 
Előadó: Galácz György polgármester 

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

Tisztelettel várunk minden érdeklődőt! 

Balatonmáriafürdő, 2019. június 04. 

Galácz György 
polgármester 

 
 
 

 
Balaton Old Boys 

Mindig nagy izgalommal várjuk a majálist a 
különleges hangulata miatt. A sok kondérból áramló 
pörkölt illata az emberek vidámsága, a lufik 
lengedezése a szélben mind feledtette velünk a 
hétköznapi gondokat. A Balaton Old Boys Kulturális 
Egyesület most is benevezett a pörköltfőző 
versenybe. Az asszonyok nagyon szorgoskodtak. 
Finomra sikerült a vargányás pincepörkölt. 
Mindenkinek ízlett, aki kért belőle. Sajnos a zsűri 
másképp értékelte. Talán majd jövőre… 

A zenét szokásosan a BOB nosztalgia zenekar 
szolgáltatta. Sokan táncoltak. Olyan sok volt a kérés 
a zenekar felé, hogy két órásra sikeredett a buli. 

 

Szép nap volt. Fáradtan, de elégedetten zártuk a 
napot. 

Nemes János 

Ősz Idő Klub – Majális 

Május 1.-én, a balatonkeresztúri majálison, a 
pincepörkölt főzőversenyé volt a főszerep A 
kedvezőtlen időjárás ellenére is 13 csapat nevezett. 
Klubunk két csapattal vett részt az eseményen. 

 
A hagyománynak megfelelően, a múlt évi csapat 

győztesei, Anfer Lajosné, Magdi és segítői főzték a 
falu pincepörköltjét, amivel ismét elnyerték az arany 
fakanál díjat! Klubtársaim másik csapata Anfer Lajos 
és Arnold János (fiú csapat) és társai szintén nagyon 
jót főztek! 

 
A finom falatok elfogyasztása után kezdetét vette 

a határtalan mulatság. Mint mindig, nagyon jól 
éreztük magunkat együtt. 

 
Kirándultunk! 
 

Május 6-án kora reggel – nagyon rossz időben – 
klubtársaimmal és Marcaliból a megszokott 
csapattal indultunk! Első állomásunk Poroszló, egy 
ősi település Heves megyében, a Tisza tó jobb 
partján. Legfőbb nevezetessége a mesterségesen 
létrehozott vízfelület, ami országunk második 
legnagyobb tava. Számos kikapcsolódásra ad 
lehetőséget! Az Öko- Centrumban kiállítást 
tekintettünk meg, többek között a gyönyörű  

Civilek 

MEGHÍVÓ 
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óriásakváriumot is. A Tisza-tavi hajókázás közben 
fedeztük fel a madár és állatvilág szépségeit. A 
látvány feledtette a zord idő kellemetlenségeit! Kora 
délután érkeztünk meg szállásunkra, amely 
Hajdúszoboszlón volt. Többen közülünk igénybe 
vették az országosan híres fürdőt, mások hosszú 
sétát tettek a városban. Késő este zenés vacsora várt 
bennünket, a megszokott módon eljártuk a klub 
táncot, nagyon jól éreztük magunkat. 

 

 
 

Másnap reggel irány Hortobágy! 
A Hortobágyi Nemzeti Park az ország 

legnagyobb és legősibb nemzeti parkja, ami a 
világörökséget méltán képezi. Híres a kilenclyukú 
hídja, ami 167 m hosszú és időnként hídi vásárnak 
ad helyet. 

Pusztai kocsikázáson és lovasbemutatón vettünk 
részt, ahol a legbátrabbak (NŐK) kipróbálhatták a 
lovon ülést és sétát. Ezt követően kisvasúttal szét-
néztünk a pusztán, számos madárfajjal találkoztunk. 
(Madárvonuláskor ideális hely, több tízezer madár 
pihen meg itt.) Ellátogattunk a Pásztor Múzeumba, 
ahol a hagyományos mesterségek elevenedtek meg a 
látványos bábuk segítségével. Tiszafüreden, a Patkó 
csárdában vacsoráztunk, fáradtan, de élményekben 
gazdagon, ügyes buszvezetőnk szerencsésen 
hazaszállított bennünket! 

Köszönjük a gondos és fáradságos szervezést! 
Ráchel Mária Judit. 

 
 
 

A Balatoni Hajózási Zrt. negyedik alkalommal 
rendezte meg a Nemzeti Regattát – Magyarország 
Településeinek Vitorlás Fesztiválját Siófokon. Ismét 
Ördög Nóra volt a háziasszony. Fellépet Vastag 
Csaba, az Irigy Hónaljmirigy, Péterfy Bori & Love 
Band, valamint a Hooligans zenekar! A kitűzött 
programot az időjárás ugyan időnként megzavarta, 
volt eső, és szél – emiatt a szombati evezés jócskán 
csúszott, mert a sárkányhajós evezős versenyt idén 
nem a Sión rendezték a leeresztés miatt, hanem a 
tavon. 
 

 
 

A „Máriai Lapátosok” kapitánya ismét Dr Kónya 
Gábor volt. A „fiúk” derekasan helytálltak, – 
köszönjük – de sajnos az ellenfél idén jobb volt… 
Tapsot, sikert aratott viszont a Táncklub látványos 
produkciója. 
 

 

BAHART - Balaton Regatta, Siófok 
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Andrássy Mária Közösségi Ház – 
kiállítás megnyitó 

„Színek zenéje” 
 

 
 

Július elejéig még látható a Közösségi Ház falain 
Macsekné Sipos Anita kiállítása a Közösségi Házban. 
A megnyitón Lengyák István tanár, galériás - magyar 
kultúra lovagja - költői szavakkal mutatta be a 
kedves művésznőt, aki igazán kreatív személyiség - 
zenél, énekel a festés mellett. Együttese: Napsugár 
zenekar, kedves gyermekműsorokkal szórakoztatja 
a kicsiket. Festményei is zenélő színekkel, jókedvvel 
készülnek. 

Benczik 

 

Előzetes! Közösségi Ház – június 

Szeretettel várjuk önöket – irodalombarátokat, a 
versek kedvelőit, gyerekeket – egy Költői napra! 

Délelőtt gyermekelőadás, este író-olvasó 
találkozó! 

Június 27-én vendégünk lesz: „Lackfi János író, 
költő, műfordító, tűzoltó, katona, vadakat terelő 
juhász. Negyvenhét könyv, harmincöt műfordítás 
kötet, hat gyerek, három unoka…” 

 

Fotó: Molnár Mihály 


