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MÁRIA INFÓ
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

2017.	XI.	évfolyam	3.	szám.	március

Farsang	és	a	jókedv	nem	kor-	kérdés!	
….	Bizonyítják	az	Ősz	idő	klub	és	a	Lustige Senioren Kórus tagjai.
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Az	 elmúlt	 években	 -	 nagyrészt	 pályázati	
forrásból	 -	 sokat	 költöttünk	 a	 település	 arculatát	
hosszútávon	 meghatározó	 fejlesztésekre,	 további	
beruházások,	 fejújítások	 előkészítésére.	 	 Fenntart-
ható	 működésünk	 alapfeltétele	 a	 település	
folyamatos	fejlesztése.	Továbbra	is	az	a	cél,	hogy	az	
egyre	 jobban	 fejlődő	 turisztikai	 szolgáltatásokhoz	
szükséges	 közösségi	 infrastruktúra-fejlesztést	
tovább	végezzük,	a	településen	élők	komfortérzetét	
tovább	növeljük.	

Ebben	 az	 évben	már	 folyik	 egy	 olyan	 felújítási	
folyamat,	 ami	 jelenősen	 átalakítja	 környezetünket.	
Remélem,	 mindenki	 kellően	 tolerálja	 a	 nem	 kis	
kényelmetlenséget	 okozó	 munkákat.	 A	 vasút-
állomás	 és	 környékének	 felújítása	után	megkezdő-
dött	 a	 közel	 8	 km	 hosszú	 vasúti	 pálya	 felújítása	 a	
településen.	 4	 vasúti	 átjáró,	 7	 gyalogátkelő	
átépítése,	új	híd	építése	mellett	az	Őrház	utcánál	is	
új	vasúti	megálló	épül.	

A	 vasúti	 átjárókhoz	 kapcsolódóan	 az	
önkormányzat,	 a	 kormány	 támogatásával,	 100	
millió	 forintot	 fordít	 úthálózat	 fejlesztésre.	
Megújulnak	 a	 Hullám	 utca,	 a	 Dózsa	 György	 utca	
egyes	szakaszai.	A	Hullám	utcai	strand	és	az	Őrház	
utcai	 strand	 előtti	 terek	 úthálózatai.	 Szintén	
pályázati	 forrásból,	 100%	 támogatással	 a	
fizetőstrandunk	 fejlesztésére	 közel	 60	 millió	
forintot	fordíthatunk.	Az	aktív,	sportos	életmódhoz	
kapcsolódva:	 teniszpálya,	 röplabdapálya	 építésére,	
valamint	 kültéri	 fitnesz	 eszközökre,	 a	 gyermek-
játszótér	 bővítésére	 pályázunk.	 Gondolunk	 a	
mozgássérültekre	 is:	 számukra	 akadálymentes	
vízre	 jutást	 biztosítunk	 majd.	 Gondolkodunk	 egy	
víziszínpad	 megépítésén,	 illetve	 a	 strandon	 már	

meglévő	 színpad	 nézőterének	 kialakítását	
tervezzük.	 Értékmegőrző,	 kerékpártároló	 is	
szerepel	 az	 elképzeléseink	 között.	 Ebben	 a	
hónapban	 kell	 beadni	 a	 pályázatunkat.	 Én	 úgy	
gondolom,	 ezzel	 a	 fejlesztéssel	 minőségi	 változás	
lesz	 a	 fizetős	 strandunkon	 is.	 Saját	 forrásból	
felújítottuk	 óvodánk	 vizesblokkjait.	 A	 vidék-
fejlesztési	és	a	 területfejlesztési	operatív	program-
ban	több	pályázatot	nyújtottunk	be.	Remélem,	még	
ebben	 az	 évben	 meg	 tudjuk	 kezdeni	 a	 település	
belvízelvezető	 rendszerének	 felújítását,	 később	
pedig	 a	 védőnői	 rendelő	 felújítását.	 A	 Községháza	
energetikai	 rendszere	 korszerűsödik,	 a	 zagytéri	
szabad	 strand	 és	 környéke	 is	 megszépül.	 A	
településközpont	 részét	 képező	 Rákóczi	 utcával	
együtt	a	kápolnánk	felújítását	is	elkezdjük.	

Szeretnék	 megnyugtatni	 mindenkit,	 hogy	 a	
szezonkezdésre	 is	 figyelünk,	 próbáljuk	 az	 itt	
dolgozó	cégekkel	együtt	a	munkákat	úgy	ütemezni,	
hogy	 a	 lehető	 legkevesebb	 kellemetlenséget	
okozzák.	

Ebben	 az	 évben	 átalakítottuk	 a	 program-
struktúránkat,	 részletes	 programtervünk	 a	
honlapunkon	 elérhető.	 Idén	 10	 éves	 a	 lengyel	 és	
több	 mint	 10	 éves	 a	 német	 partnertelepülési	
kapcsolatunk.	 Van	 felvidéki	 és	 hazai	 település,	
akikkel	 együttműködünk.	 Úgy	 döntött	 a	 testület,	
hogy	 július	 utolsó	 hétvégéjén	 a	 „MÁRIA	 NAPOK”	
rendezvény	 keretén	 belül	 tartjuk	 a	 fúvósokkal	
együtt	 a	 partnertelepülési	 találkozót,	 és	 a	
falunapunkat.	Az	éves	programokra	a	korábbiakhoz	
hasonlóan	10	millió	 forintot	költhetünk.	Remélem,	
a	 pihenni	 vágyók	 kellemes	 időt	 töltenek	 majd	
Balatonmáriafürdőn.	 Fontos	 információ:	 A	
költségvetésben	rendelkezésre	állnak	a	biztonságos	
működéshez	és	fejlesztéshez	szükséges	források.	A	
felhalmozott	 tartalék	 elegendő	 a	 pályázatokhoz	
szükséges	önerő	biztosításához.	Remélem,	ebben	az	
évben	 is	 tudjuk	 saját	 bevételeinket	 növelni,	 és	 a	
pályázatokkal	 a	 település	 fejlesztési	 célkitűzéseit	
megvalósítani.	

Mindenkinek	 tartalmas	 kikapcsolódást	 és	
kellemes	időtöltést	kívánok	Balatonmáriafürdőn.	

Galácz	György	
polgármester	

(Fotó:	Vágó	Zoltán)	

Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! 
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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-testülete	 2017.	 február	 1-én	 rendkívüli,	
nyilvános	 testületi	 ülést	 tartott	 a	 Községháza	
tárgyaló	termében.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-testülete	 megismerte	 a	 Balatonmária-
fürdő	 Rákóczi	 u.	 62.	 szám	 alatti	 kápolna	 épület	
felújításának	 műszaki	 terveit	 és	 a	 Szent	 Kereszt	
Felmagasztalása	 Plébánia	 Hivatal	 támogatási	
igényét.	A	képviselő-testület	a	kápolna	felújítását	–	
mely	 a	 település	 fejlesztési	 terveihez	 illeszkedik	 –	
támogatja,	 és	 elkötelezettséget	 vállal	 2017.	 évi	
költségvetésében	15	millió	Ft	vissza	nem	térítendő	
támogatás	 átadására	 a	 Kaposvári	 Püspökség	 35	
millió	 Ft	 egyházmegyei	 támogatásának	megítélése	
esetén,	 valamint	 azzal	 a	 feltétellel,	 hogy	 a	
beruházás	szakszerű	 lebonyolítását	projektmened-
zselését	az	önkormányzat	végzi.	Balatonmáriafürdő	
Község	 Önkormányzat	 Képviselő-testülete	 a	
kápolna	 felújításának	 anyagi	 támogatására,	
valamint	 a	 lakosság	 igényeinek	 jelzésére	 felkéri	 a	
plébánost,	 hogy	 a	 jövőben	 állítsa	 vissza	 a	 heti	 egy	
alkalommal	történő	miserendet	a	településen.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-	 testülete	2017.	 február	1-én rendkívüli,	
zárt	 testületi	 ülést	 tartott	 a	 Községháza	 tárgyaló	
termében.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-testülete	 megismerte	 a	 szociális	 célú	
tűzifa	 juttatásáról	 szóló	 10/2016.	 (X.	 20.)	
önkormányzati	 rendelet	 2.§	 (1)-(2)	 bekezdése	
alapján	benyújtott	 szociális	 célú	 tűzifa	 igénylést,	 6	
fő	 balatonmáriafürdői	 lakos	 részére	 támogatást	
állapított	meg.	 	A	tűzifa	kiszállításáról	a	Település-
üzemeltetési	Iroda	gondoskodott.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-	 testülete	2017.	 február	20-án nyilvános	
testületi	 ülést	 tartott	 a	 Községháza	 tárgyaló	
termében.	

A	képviselő-testület	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	 saját	 bevételei	 összegét,	
valamint	 az	 adósságot	 keletkeztető	 ügyleteiből	
eredő	 fizetési	 kötelezettségeinek	 három	 évre	
várható	 összegét	 az	 előterjesztés	 mellékletét	
képező	tartalommal	állapította	meg.	

A	 képviselő-testület	 a	 8/2017.(I.	 16.)	 számú	
képviselő-testületi	határozatát	akként	módosította,	
hogy	 Galácz	 György	 főállású	 polgármester	
költségtérítését	bruttó	59	835	Ft-ban	állapítja	meg	
2017.január	1.	napjától.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-testülete	 megismerte	 az	 idegenforgalmi	
adó	bevétel	 növelését	 célzó	 szoftver	 ajánlatokat.	A	
képviselő-testület	 2017.	 évben	 az	 önkormányzat	
költségvetési	 tervei	 és	 elkötelezettségeire	
tekintettel	 forrást	 nem	 tudott	 biztosítani	 a	
szoftverek	 beszerzésére.	 Nem	 áll	 rendelkezésre	
megfelelő	 idő,	 arra,	 hogy	 az	 érintettek	
tájékoztatásával	 a	 zökkenőmentes	 bevezetést	
megoldja,	 illetve	 az	 alkalmazást	 ismertesse	 az	
érintettekkel.	 A	 képviselő-testület	 a	 2018.	 évi	
bevezetés	 lehetőségét	 napirenden	 tartja,	 és	 2017.	
október	havi	ülésén	azt	napirendjei	sorába	felveszi.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-testülete	 megismerte	 és	 elfogadta	 a	
2017.	 évre	 vonatkozó	 Balatonmáriafürdő	
településen	 megvalósuló	 rendezvény	 tervezet	
módosítását.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-	testülete	2017.	február	27-én rendkívüli,	
nyilvános	 testületi	 ülést	 tartott	 a	 Községháza	
tárgyaló	termében.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-testülete	megismerte	az	„Önkormányzati	
cég	 (König	 Clean	 Takarító	 Szociális	 Szövetkezet)	
alapítása	 pályázaton	 történő	 indulás	 okán”	 c.	
előterjesztést:	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő-testülete	 (továbbiakban:	 képviselő-
testület)	alapító	tagként	részt	kíván	venni	a	siófoki	

Hírek a Hivatalból
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székhelyű	 König	 Clean	 Takarító	 Szociális	
Szövetkezet	 (továbbiakban:	 Szociális	 Szövetkezet)	
megalapításában.	
- A	 képviselő-testület	 a	 Szociális	 Szövetkezet	

alapításához	 szükséges	 vagyoni	 hozzájárulás	
mértékének	 megfizetésére	 10.000,-	 Ft	
összegben	 kötelezettséget	 vállal,	 melyre	 az	
önkormányzat	 és	 szervei	 2017.	 évi	
költségvetéséről	 és	 annak	 végrehajtásáról,	 a	
költségvetési	 gazdálkodás	 2017.	 évi	 vitelének	
szabályairól	 szóló	 1/2017	 (II.27.)	
önkormányzati	 rendeletében	 az	 önkormány-
zatok	 elszámolási	 feladat	 dologi	 kiadásainak	
terhére	10.000,-	Ft	előirányzatot	biztosított.	

- A	 képviselő-testület	 felhatalmazta	 a	
polgármestert,	hogy	a	tagsággal	kapcsolatosan	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzata	
nevében	és	képviseletében	eljárjon,	a	tagsággal	
kapcsolatos	jogokat	gyakorolja.	

- A	képviselő-testület	felhatalmazta	és	megbízta	
Galácz	 György	 polgármestert,	 hogy	 a	 fenti	
pontokban	 meghatározottak	 alapján	 a	
szövetkezet	 megalapításával	 kapcsolatos	
feladatokat	ellássa.	

A	 képviselő-testület	 az	 előterjesztést	megtárgyalta	
és	 az	 EFOP-3.9.2-16	 „Humán	 kapacitások	
fejlesztése	 térségi	 szemléletben”	 pályázat	
benyújtását	 jóváhagyta.	 A	 képviselő-testület	
felhatalmazta	 Balatonmáriafürdő	 Község	
Önkormányzatának	 polgármesterét	 a	 partner	
települési	 önkormányzatok	 részvételével	 kötendő,	
jelen	 előterjesztéshez	 mellékelt	 konzorciumi	
megállapodás	 megkötésére	 és	 a	 szükséges	 egyéb	
jognyilatkozatok	megtételére.	

A	 képviselő	 –	 testületsoron	 következő	 ülése	
2017.	 március	 13-án	 13:00	 órakor	 lesz,(Helyszín:	
Községháza,	 Balatonmáriafürdő,	 Gróf	 Széchényi	
Imre	tér	9.),	melyen	a	2017.	évi	ülés-és	munkaterv	
alapján	 az	 alábbi	 tervezett	 napirendek	 kerülnek	
megtárgyalásra	 (A	 képviselő-testület	 eltérhet	 a	
tervezett	napirendi	pontok	tárgyalásától):	

 Jelentés	 a	 lejárt	 határidejű	határozatok	végre-
hajtásáról,	 tájékoztató	 a	 két	 ülés	 közötti	
fontosabb	eseményekről.	
Előadó:	Galácz	György	polgármester	

 Balatonmáriafürdő	 2017.	 évi	 közbeszerzési	
terve	
Előadó:	Galácz	György	polgármester	

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	

Víziállás	létesítésének	szabályai	a	Balatonon

A	 Balaton	 tómeder	 a	 Magyar	 Állam	 tulajdoná-
ban,	 és	 a	 Közép-dunántúli	 Vízügyi	 Igazgatóság	
kezelésében	 van.	 Víziállások	 csak	 a	 meder	
kezelőjének	 hozzájárulásával,	 meghatározott	
időtartamra	létesíthetőek.	

A	 víziállás	 iránti	 mederkezelői	 hozzájárulás	
iránti	 kérelmeket	 a	 Közép-dunántúli	 Vízügyi	
Igazgatóság	Balatoni	Vízügyi	Kirendeltségéhez	kell	
benyújtani:	
8600	Siófok,	Vámház	u.	6.,	Tel:	84/311-100	
Fax:	84/310-837,	E-mail:	bvk@kdtvizig.hu
Ügyfélfogadási	 idő:	 hétfő,	 péntek	 8:30-12:00	
szerda:	8:30-12:00;	du.:	13:00-15:00.	
Mit	 kell	 benyújtani:	 írásos	 kérelem	 (géppel	 írott),	
amely	tartalmazza	a	tervbe	vett	víziállás	(stég):	
-	 műszaki	 vázlatának	 egy	 példányát,	 mely	
tartalmazza:	 a	 tulajdonos	 nevét,	 címét,	 a	 víziállás	
használati	célját,	megközelíthetőségét	
-	 a	 víziállás	 telepítésére	 vonatkozó	 helyszínrajzot,	
amely	tartalmazza:	a	telepítés	helyének	bejelölését,	
a	 parthoz	 való	 viszonyát,	 valamint	 a	 víziállással	
érintett	 parti	 ingatlanok	 és	 azokkal	 szomszédos	
ingatlanok	 azonosításához	 szükséges	 adatokat.	 Az	
érintett	 ingatlan	helyének	beazonosíthatósága	és	 a	
nádas	érintettség	miatt	
-	 szerkezeti	 rajzot,	 a	 víziállás	 általános	
kialakításának	 (alaprajzi	 méretek,	 nézetek)	 és	
szerkezeti	 megoldásának	 ismertetését	 (szabadon	
álló	 stég	 4	m2-nél	 kisebb	 nem	 lehet,	 és	 a	 20	m2-t	
nem	haladhatja	meg)	

Hírek, közlemények, felhívások
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-	 parti	 bejáró	 létesítésénél	 a	 bejáró	 szélessége	 80	
cm-nél	 nem	 lehet	 keskenyebb.	 A	 létesítéshez	
csatolni	 kell	 a	 víziállással	 érintett	 ingatlan	
tulajdonosának,	illetve	tulajdonosainak	hozzájáruló	
nyilatkozatát,	 a	 mederbérleti	 szerződés	 időtarta-
máig	 (5	 évig).	 Az	 ingatlan	 tulajdoni	 lap	másolatát,	
mely	igazolja	az	ingatlan	tulajdonjogát	
-	 Magyar	 Állam	 tulajdonában,	 KÖDU	 VIZIG	
kezelésében	 lévő	 területhez	 csatlakozó	 víziállás	
létesítéséhez	szükséges	–	az	 állami	terület	haszná-
latának	 mértékében	 –	 területbérleti	 szerződés	
kötése	
-	 közterületi	 partszakaszok	 előtt	 létesítendő	
víziállásoknál	 a	 helyi	 Önkormányzat	 hozzájáruló	
nyilatkozatát,	 a	 mederbérleti	 szerződés	
időtartamáig.	
Továbbiak	a	www.balatonmariafurdo.hu	oldalon.	

Tisztelt	Betegeim!

Tájékoztatom	Önöket,	hogy:	
2017.	március	20-31.	között	szabadságon	leszek.	

2017.	 március	 28-án	 (kedden)	 8:00-16:00-ig	
lehetőség	 lesz	 receptfelírásra	 Cser	 Zoltánné	
asszisztensnél,	a	rendelőben!	

Helyettes	orvos:	Dr.	Virág	Sándor	
Balaton-keresztúr,	 Új	 Élet	 utca	 21.	 szám	 alatti	
rendelőben.	Telefon:	85/376-230.	

Rendelési	 idő:	 hétfő	 8-12,	 kedd	 13-16,	 szerda	 13-
16.	csütörtök	8-12,	péntek	8-11.	óra	közt.	

Dr.	Kónya	Gábor	
háziorvos	

EBOLTÁS!

Értesítjük	 Balatonmáriafürdő	 község	 lakosságát,	
hogy	a	2017.	évi	szervezett	formában	történő	ebek	
veszettség	 elleni	 védő-	 és	 pótoltására,	 valamint	
féregtelenítésére	 az	 alábbi	 időpontokban	 és	
helyeken	kerül	sor:	

Helye	 Dátuma	 Időpontja	

Balatonkeresztúr,	
Ady	E.	u.	52.	

Önkormányzat	
épülete	mögött	

2017.04.20.	
(csütörtök)

8:00	–	9:00	

Ági’s	Steak	Haus	
étterem	előtt	

(Balatonkeresztúr,	
Akácfa	u.	163.)	

2017.04.20.	
(csütörtök) 9:30	–	10:00	

P	Ó	T	O	L	T	Á	S	

Helye	 Dátuma	 Időpontja	

Balatonkeresztúr,	
Ady	E.	u.	52.	

Önkormányzat	
épülete	mögött	

2017.05.09.	
(kedd)	

8:00	–	9:00	

Az	 oltás	 és	 a	 féregtelenítés	 díja	 az	 összevezetés	
helyén:	4.000	Ft/eb.	
Új	oltási	könyv:	600	Ft/eb.	

Az	 új,	 sorszámozott,	 szigorú	 számadású	 oltási	
könyv	2010.	 január	1-től	kötelező,	ezért	szükséges	
a	cseréje,	amelyik	ebnek	még	nincs!	

Az	 oltáshoz	 a	 tulajdonos	 az	 eb	 oltási	 könyvét	 hozza	
magával.	A	háznál	illetve	az	eb	tartási	helyén	történő	
oltás	 bejelenthető	 a	 Balatonkeresztúri	 Közös	
Önkormányzati	Hivatalban,	a	fenti	időpontban	az	oltás	
helyszínén	 és	 telefonon:	 06/20/9613-224,	
85/560-074.	

dr.	Szilvássy	Györk	
állatorvos	
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A	2016.	június	4.	napját	megelőzően	engedély	
nélkül	létesített	vízkivételt	biztosító	

vízilétesítmények	(kutak)	vízjogi	fennmaradási	
engedélyezési	eljárása	(kivonat)	

Tisztelt	Ingatlantulajdonosok!	

A	Belügyminisztérium	Országos	Katasztrófa-
védelmi	 Főigazgatóság	 2016.	 augusztus	 15-én	
kiadott	 alábbi	 tartalmú	 tájékoztatójával	
szeretnénk	felhívni	a	figyelmüket	a	településeken	
található,	korábban	létesített	ásott	és	fúrt	kutak	
legalizálására.	

„A	 vízjogi	 fennmaradási	 engedélyezési	
eljárását	 2018.	 december	 31-ig	 kérelmezi,	 és	 az	
engedély	megadásának	feltételei	fennállnak.”

A	fenti	 jogszabályi	módosítással	a	jogalkotó	azt	
kívánja	 elérni,	 hogy	 a	 2016.	 június	 4.	 –	 2018.	
december	31.	napja	közötti	 időszakra	vonatkozóan	
a	 kérelmezők	 vízkivételt	 biztosító	 vízilétesít-
ményük	 további	 üzemeltetéséhez	 szankció	 alkal-
mazása	 nélkül	 juthassanak	 vízjogi	 fennmaradási	
engedélyhez.	

Milyen	engedély	szükséges?	
Fennmaradási	engedélyt	kell	kérni,	amely	a	 jegyző	
hatáskörébe	tartozik.	

Ki	lehet	a	kérelmező?	
Az	 engedély	 nélkül	 létesített	 vízkivételt	 biztosító	
vízilétesítményre	 vonatkozó	 fennmaradási	
engedélyt	 az	 építtetőnek	 (tulajdonosnak)	 kell	
kérelmeznie.	

A	 vízügyi	 hatósághoz	 benyújtásra	 kerülő,	
fennmaradási	 engedéllyel	 kapcsolatos	 kérelem	
elbírálása	során	a	 vízjogi	 létesítési	és	üzemeltetési	
engedélyezési	 eljárásra	 vonatkozó	 rendelkezések	
megfelelő	 alkalmazásával	 kell	 eljárni	 azzal,	 hogy	 a	
kérelemhez	 a	 tényleges	 megvalósulási	 állapotot	
tartalmazó	tervdokumentációt	kell	csatolni.	

A	befizetendő	igazgatási	szolgáltatási	díj	összege	
és	módja?	
A	 vízügyi	 hatóság	 fennmaradási	 engedélyezési	
eljárásának	 lefolytatásáért	 igazgatási	 szolgáltatási	
díjat	kell	fizetni.	

Ügyintézési	határidő:	
a	megkeresést	követő	21	napon	belül	adják	meg	
állásfoglalásukat.	

Mikor	és	ki	mentesül	a	vízgazdálkodási	bírság	
megfizetése	alól?	
Amennyiben	 a	 2018.	 december	 31-ig	 benyújtott	
fennmaradási	 engedély	 kérelem	 alapján	 a	
fennmaradási	 engedély	 megadásának	 feltételei	
egyébként	fennállnak	és	az	kiadható.	

Fontos!	
Az	 engedély	 nélkül	 létesített	 vízkivételt	 biztosító	
vízilétesítmények	 vízjogi	 fennmaradási	 engedé-
lyének	 kiadására	 irányuló	 eljárás	 során,	
amennyiben	 a	 benyújtott	 kérelemben,	 vagy	 annak	
mellékleteiben	 foglalt	 információk	 alapján	 nem	
megállapítható	 az	 engedélyezni	 kívánt	 vízkivételt	
biztosító	 vízilétesítmény	 létesítésének	 időpontja,	
tényállás	 tisztázás	keretén	belül	 a	kérelmezőt	erre	
vonatkozóan	nyilatkozattételre	kell	felhívni.	

Abban	 az	 esetben,	 ha	 a	 kérelmező	 úgy	
nyilatkozik,	 hogy	 vízkivételt	 biztosító	 vízilétesít-
ménye	2016.	június	4.	napját	megelőzően	létesült,	a	
vízgazdálkodási	 bírság	 megfizetése	 alól	 mentesül,	
ellenkező	esetben	a	megszokott	eljárásrend	alapján	
a	 fennmaradási	 engedély	 kiadásával	 egyidejűleg	 a	
vízgazdálkodási	bírság	megfizetésére	kell	kötelezni.	

Mikor	 nem	 adható	meg	 a	 vízjogi	 fennmaradási	
engedély	és	ennek	mi	a	következménye?	
Amennyiben	 az	 engedély	 nélkül	 megvalósított	
vízkivételt	 biztosító	 vízilétesítmény	 vízgazdálko-
dási,	környezet-	vagy	természetvédelmi	szempont-
ból	káros	és	ez	átalakítással	sem	szüntethető	meg,	a	
vízjogi	 fennmaradási	 engedély	 kiadására	 irányuló	
kérelmet	el	kell	 utasítani	és	emellett	az	építtetőt	a	
létesítmény	 megszüntetésére	 (elbontására)	 kell	
kötelezni.	
Fontos!	 A	 vízilétesítmény	 megszüntetése	 is	
egyébként	engedélyköteles	tevékenység.
Kérem azokat az ingatlantulajdonosokat, hogy akikre 
vonatkoznak az említett jogszabályok (tehát nem 
rendelkeznek létesítési engedéllyel) azok a jelzett 
időpontig a fennmaradási engedély iránti kérelmüket 
nyújtsák be a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz (8648 Balatonkeresztúr, Ady u.52.), 
melyhez az alábbiak szükségesek: 
-	kérelem,	5.000	Ft	illetékbélyeggel	
-	tervdokumentáció	(vízügyi	szakmérnök	tervező	
által	készített)		
-	tulajdoni	lap	másolat	(3	hónapnál	nem	régebbi)	

Mestyán	Valéria	
címzetes	főjegyző	
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Az	 ország	 teljes	 területén	 lévő	 erdőkre	 és	
fásításokra,	valamint	az	erdők	és	fásítások	határától	
számított	 200	méteren	 belüli	 területre	 –	 átmeneti	
időre	 –	 2017.	 március	 3-tól	 tűzgyújtási	 tilalmat	
rendelt	el	a	Földművelésügyi	Minisztérium.	

A	 fenti	 időponttól	kezdődően	tilos	a	 tűzgyújtás	
a	 felsorolt	 területeken	 a	 kijelölt	 tűzrakó	 helyeken	
is,	 valamint	 a	 közút-és	 vasút	 menti	 fásításokban,	
beleértve	a	parlag	és	gazégetést	is.	

Felhívom	 az	 erdőben	 kirándulók,	 a	 mező-
gazdasági	területeken	dolgozók,	valamint	a	közúton	
és	vasúton	utazók	figyelmét,	hogy	égő	cigarettát	és	
dohányneműt	 ne	 dobjanak	 el,	 azt	minden	 esetben	
oltsák	el.	

Aki	 a	 tűzvédelmi	 rendelkezéseket	 megszegi,	
erdővédelmi	bírsággal	sújtható.	

Mestyán	Valéria	
címzetes	főjegyző	sk.	

Január	27-től	hatályos	az	
országos	 főállatorvosi	
határozat	 előírja,	 hogy	
az	 ország	 területén	
valamennyi	 baromfit	
csak	zártan	lehet	tartani.	
Amennyiben	 ez	 nem	

megoldható,	 a	 kifutót	 megfelelő	 erősségű	
madárhálóval	 kell	 védeni.	 A	madárhálóval	 lefedett	
résznek,	 amelyre	 a	 baromfi	 kiengedhető,	 legalább	
az	 állattartó	 épület	 alapterületével	 megegyező	
nagyságúnak	kell	lennie.	

Magyarország	 Főállatorvosa	 az	 intézkedést	 a	
Dunántúlon	 regisztrált	 –	 a	 járványügyi	 nyomozás	
szerint	 vadmadár	 eredetű	 –	 madárinfluenza	
kitörések,	a	magas	számú	vadmadár	megbetegedés,	
valamint	 az	 Európai	 Unióban	 is	 egyre	 terjedő	
madárinfluenza	 esetek	 miatt	 hozta,	 hogy	 ezzel	 is	
csökkenjen	 az	 állományok	 vadon	 élő	 madarakkal	
történő	érintkezésének	lehetősége.		

Információk	elérhetők	a	NÉBIH	honlapján.	

Hirdetések

÷	 Kertészetünkbe	 kollégákat	 keresünk	 az	
alábbi	munka-körökbe:1	 fő	 árudavezető,	 1	 fő	
eladó,	 1	 fő	 kertész.	 Önéletrajzokat	 a	
kereszturikerteszet@gmail.com	címre	várjuk.	
÷	 Ingatlanközvetítés,	 lakás-takarékpénztár,	
hitelek	 azonnali	 megfinanszírozása	 állami	
támogatással.	 Biztosítások,	 nyugdíjcélú	
megtakarítások.	 Hívjon!	 Tel:	 20-5597967;	
Halmosi	Anita.	

÷	Tavasszal	vetőmag	a	gazdaboltból.	
Növényvédő	 szerek,	 tápoldatok,	 permetező	
gépalkatrészek,	locsoló	eszközök,	szerszámok,	
házfelújításhoz	 festékek	 –	 ezek	 is	 nagy	
választékban	a	gazdaboltból.	Balatonkeresztúr	
Iskola	utca	4.,	Tel:	30/319-5782.	

÷	 Kisebb	 családi	 házat	 bérelnék	 hosszú	 távra	
Balatonmáriafürdőn,	 Balatonberényben	 vagy	
Balatonkeresztúron	 max.	 80.000.-	 Ft/hó	 +	
rezsiért.	
Telefon:	06/30/272-4027,	Varga	Marianna	

Országos tűzgyújtási tilalom 
elrendelése

Országszerte zártan kell tartani 
a baromfit!

Impresszum 
MáriaInfo; Havonta megjelenő információs újság. 

Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzata,

8647 Balatonmáriafürdő, 
Gróf Széchenyi Imre tér 9., Pf. 22. Tel.: 06-85-575-810; 

Nyilvántartási száma: 163/743/1/2007.; 
ISSN 2062-5995 (nyomtatott), 

ISSN 2062-6002 (online) 
Felelős szerkesztő: Benczik Ildikó; 

Tel.: 30-933-9329, 
e-mail: ujsagmaria@freemail.hu, 

megjelenik 350 példányban; 
Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; 

Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400
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Évet értékelt a Tűzoltó Egyesület 
(kivonat	a	beszámolóból)	

2017.	 02.	 18-án	 tartotta	 éves	 közgyűlését	 a	
tűzoltó	 egyesületünk,	 amelyen	 beszámolót	 adott	 a	
vezetőség	 a	 2016	 évi	 tevékenységről	 és	 eredmé-
nyekről,	 valamint	 a	 2017.	 évi	 feladatok	 kerültek	
meghatározásra.	

A	közgyűlésen	részt	vett	Greffer	József	tü.	ezds.,	
a	Marcali	Katasztrófavédelmi	Kirendeltség	vezetője,	
Tompos	Gábor	tü	őrgy.,	a	Marcali	HTP	parancsnoka,	
a	 fenntartó	 önkormányzatok	 részéről	 Kovács	
József,	Balatonkeresztúr	Község	polgármestere.	

Tevékenységeink:
A	 Balatonnál,	 a	 napokig	 tartó	 esőzések	

következtében,	 a	 belvíz	 okozott	 gondot	 és	 adott	
munkát	 önkénteseinknek	 Balatonmáriafürdőn,	 a	
Bajcsy	Zs.	Utcában,	február	15	én.	

Februárban	került	átadásra	a	Somogy	Megyei	
Katasztrófavédelmi	 Igazgatóságon	 a	2015.	 évi	 első	
pályázat	eszközei,	felszerelései	mintegy	748.774	Ft	
értékben.	 A	 kornak	 megfelelő,	 biztonságos,	
bevetésre	 alkalmas	 tűzoltó	 védő	 és	 technikai	
eszközök	kerültek	birtokunkba.	

Február	 27-én	 tartottuk	 meg	 éves	
közgyűlésünket.	 Május	 6-án	 ünnepeltük	 meg	
egyesületünk	megalakulásának	125.	 évfordulóját	 a	
Bél	 Mátyás	 Látogató	 Központban.	 Május	 31-én	 a	
nyitott	 szertár	 akció	 keretén	 belül	 katasztrófa-
védelmi	 gyermeknapot	 rendeztünk	 a	 balaton-
keresztúri	 játszóházzal	 közösen.	 Az	 augusztus	 13-
án	 megrendezésre	 kerülő	 X.	 Marcali	 Hagyomány-
őrző	Kocsifecskendő	Versenyen,	 férfi	 kategóriában	
1.	helyezést	értünk	el.	

Szeptemberben	 a	 Marcali	 Katasztrófavédelmi	
Kirendeltség	 szervezésében	 indult	 40	 órás	
tanfolyamon	egyesületünkből	1	fő,	Lőczi	Bálint	vett	
részt,	aki	október	1-én	eredményes	vizsgát	tett.	

November	25-én	éjszakai	ellenőrző	gyakorlaton	
vettünk	 részt	 a	 kéthelyi	 műanyag-feldolgozó	
üzemben.	 Feladatunk	az	 égő	 csarnokból	 kimentett	
dissous	 gázpalack	 hűtése	 1	 db	 „D”sugárral	 és	
hőmérsékletének	folyamatos	ellenőrzése	volt.	

2016-ban	egyesületünk	2	pályázaton	vett	részt.	
747.895	 Ft	 értékben	 nyertünk	 el	 védő-	 és	 tűzoltó	
technikai	 eszközöket.	 A	 pályázatból	 1db	 tűzoltó	
védőruha,	 1	 db	 tűzoltó	 védősisak,	 1	 pár	 védő-
csizma,	 2	 pár	 tűzoltó	 védőkesztyű,	 3	 db	 melles-
csizma,	 1	 db	 mászóöv,	 1	 db	 „C”	 sugárcső,	 1	 db	
hordozható	 habbal	 oltó,	 1	 db	 kézi	 keresőlámpa,	 1	
db	mentőkötél	kerülhetett	a	birtokunkba.	

Az	 önkéntes	 mentőszervezetek	 támogatására	
kiírt	 pályázatban	 500.000	 Ft	 volt	 a	 lehetőségünk.	
Ebből	 az	 összegből	 495.277	 Ft	 értékben	 igényel-
tünk	 védő-	 és	 technikai	 eszközöket.	 A	 két	
pályázattal	 összesen	 1.243.172	 Ft	 értékű	
eszközökkel	gyarapodtunk.	

2016-ban	 a	 Marcali	 HTP	 4	 alkalommal	
ellenőrizte	 az	 egyesületet.	 Az	 ellenőrzések	 segítő	
szándékúak	 voltak.	 Egyesületünk	 2016.	 évi	
tevékenységének	 végzését,	 szaktevékenységének	
ellátását	a	Marcali	Katasztrófavédelmi	Kirendeltség	
felügyeleti	értékelése	MEGFELELŐ-re	értékelte.	

Egyesületünk	 4	 esetben	 avatkozott	 be,	 ezek	
műszaki	mentések	voltak.	

Köszönöm	 az	 aktív	 tagoknak	 előző	 évi	
munkájukat,	 a	 további	 munkához	 pedig	 sok	 erőt	
egészséget	 kívánok!	 Továbbra	 is	 tagjaink	 közé	
várunk	minden	olyan	érdeklődő	fiatalt,	akiket	vonz	
a	 tűzoltói	 pálya,	 mert	 fontos	 az	 utánpótlás	
biztosítása,	nevelése.	

Kérjük,	adója	1%-ának	felajánlásával	támogassa	
a	 Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő	 Községek	
Tűzoltó	Egyesületét!	

Adószámunk:18783690-1-14.	
Köszönjük	segítségét!	

Tisztelettel:	Juhász	László	
elnök	

Civil közgyűlések
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A Horgász Egyesület tájékoztatójából

Az	egyesület	2017.	 február	25-én	tartotta	éves	
közgyűlését.	

Egyesületünk	 gazdasági	 felelőse	 Balaton-
keresztúr	 Ady	 u.	 56.	 sz.	 alatt	 (Ficek	 Horgászbolt)	
márc.	 1-től	 októberig,	 8.30-12.30-ig	 végzi	 a	
tagmegújítást	 és	 horgászjegy	 értékesítést.	 Tel:	 30-
328-7331	
Éves	tagdíj.	18	év	felett:	2000	Ft;	
14-18	évesig:1000	Ft;	Fogási	napló:200	Ft.	
Területi	jegyárak:a	www.balatonihal.hu	oldalon.	
A	 Fogási	 napló	 leadás	 határidő:	 február	 28.,	 késés	
esetén	4000	Ft	az	állami	jegy.	
2017-ben	 is	 tavasszal	 a	 Nyugati	 övcsatornán	 és	
ősszel	Fonyódligeten	tervezünk	horgászversenyt.	
Részletes	információk	hirdetőtábláinkon	és	egyesü-
letünk	oldalán	érhetők	el.	
www.facebook.com/b.maria.b.keresztur.horgaszeg
yesulet

Az	 eddigieket	 köszönjük,	 és	 várjuk	 adó	 1	 %	
támogatásukat.	Adószámunk:18760431-1-14.	

Balatonmáriafürdő-Balatonkeresztúr		
és	Környéke	Horgász	Egyesület	vezetősége	

Balaton Camino 

Február	 15-én	 három	 bátor	
fiatal	 hölgy	 indult	 el	 gyalog	 a	
Balaton	 körül.	 22-én	 értek	 ide	 és	
egy	kis	pihenőre	betértek	hozzánk	
a	 Közösségi	 Házba:	 Budavári	
Krisztina,	 Kárász-Losonczy	 Judit	
és	Scherer	Anna.	

Szép	 teljesítmény	 volt	 és	 jelentős	
médiaérdeklődés	 kísérte	 a	 programot,	 amiért	 a	
lányok	mindent	meg	is	tettek.	A	Balatonnak	mindig	
kell	egy	kis	figyelem,	nemcsak	nyáron.	

Lányok!	Örülök,	hogy	találkoztunk!	
(BI)	

Tisztelt	lakosság!	Kedves	nyaralótulajdonosok!	
A	 Pelso-Kom	 Nonprofit	 Kft.	 tájékoztatja	 a	 Tisztelt	
Lakosságot,	hogy	Balatonmáriafürdő	területén	idén	
is,	 az	 elmúlt	 évekhez	 hasonlóan,	 ősszel	 lesz	
lomtalanítás!	

A	 lomtalanítás	 során	kizárólag	 a	 lakosság	 által	
kihelyezett,	 jogszabályban	 meghatározott	 nagy-
darabos	 háztartási	 lomhulladékot	 szállítjuk	 el.	 A	
gazdálkodó	 szervezetek	 a	 szolgáltatás	 igénybe-
vételére	nem	jogosultak.	

Lomhulladék	kihelyezésének	időpontja:	

2017.	szeptember	3.	

Balatonmáriafürdő	 település	 környezetének,	
tisztaságának	 megóvása	 érdekében	 a	 lomhulla-
dékot	 a	 fent	 megjelölt	 időpontnak	 megfelelően	
szíveskedjenek	kihelyezni!	

*	*	*	*	*	
Ui.:	Kérjük	önöket,	a	falunk	közterületeit	a	nyár	
elejére	 ne	 árasszák	 el	 háztartási	 lommal,	mert	
nem	 tudjuk	 elszállíttatni.	 Tisztelettel	 kérjük	
Önöket,	 erre	 a	 szomszédjaikat	 is	 figyelmez-
tessék.	Köszönjük	az	együttműködést.	

Ha	február,	akkor	farsang!	
Remek	hangulatú	bulikat	rendeztek	a	civilek!	

Farsang az Őszidőben! 

A	 farsangot	 egy	 zajos,	
nevetéssel	 teli	 mulatságot	 az	 ősi	
hiedelmek,	 babonák	 keltették	
életre.	 Vigadalommal,	 beöltözéssel	
a	 gonosz	 szellemeket	 és	 a	 telet	
elűzték.	 Ezt	 a	 népi	 hagyományt	

követte	 február	 10-én	 nyugdíjas	 klubunk	 is.	
Rendezvényünket	 lázas	 készülődés	 előzte	 meg,	
jelmezek	 készítése,	 terem	 feldíszítése,	 mely	 a	

Események, rendezvények

Lomtalanítás
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farsang	 hangulatát	 idézte.	 Tagjaink,	 jó	
szokásunkhoz	 híven,	 süteménnyel,	 itallal	 és	
ajándéktárgyakkal	 érkeztek.	 Arnold	 János	
klubelnök	 nyitotta	 meg	 a	 bált	 és	 köszöntötte	 a	
meghívott	 Marcali	 Szivárvány	 Egyesület	 és	 a	 Bél	
Mátyás	Látogatóközpont	néhány	tagját.	Ezt	követte	
a	 jelmezes	 felvonulás.	 Felsorolni	 is	 nagyon	 sok	
lenne,	 annyi	 ötletes	 és	 kreatív	maskarába	 öltözött	
jelmezesünk	volt.	Mindegyiket	nagy	üdvrivalgással	
fogadta	 a	 közönség.	 A	 hangulatot	 fokozta	 állandó	
zenészünk,	Tislér	István	is.	A	felvonulást	követően	a	
vacsorát	 elfogyasztottuk	 és	 az	 esti	 órákban	 a	
tombolasorsolásé	volt	a	főszerep.	Sok	értékes	tárgy	
került	 kisorsolásra,	 többek	 között	 a	
balatonkeresztúri	 „Kiscsillag	 ABC”	 felajánlása	 volt	
az	 egyik	 fődíj:	 karton	 sör,	 valamint	 a	 klubé	 pedig	
egy	 kolbászkosár,	 tele	 finomságokkal.	 Ezt	
klubtagunk,	 Biró	 Gyuláné	 nyerte	 meg.	 A	 késő	
éjszakába	 nyúló	 tánccal,	 jókedvvel	 elűztük	 a	 telet,	
jöhet	a	tavasz,	hisz	mindent	megtettünk	érte!

Ress	Mária	(fotók	a	címoldalon)	

ULTI bajnokság 

A	 farsangi	 ulti	 bajnokságra	most	Fenyvesről	 is	
jöttek	 játékosok	 és	 kicsit	 megszorongatták	 a	 helyi	
erőket.	 Varga	 József	 most	 is	 meg	 tudta	 őrizni	 az	
elsőséget.	
Helyezettek:	2.	Dégi	János,	3.	Hackl	Gyula,	4.	Pernec	
Lajos,	5.	Ország	Sándor.	

Nőnap 

Vendégünk	 volt	 Lauer	 Péter	
nyelvtanár,	 zenész,	 költő	 Marcaliból.	
A	kedves	fiatalember	kivételesen	szép	
orgánummal	 előadott	 és	 érzékeny	 lélekkel	
összeválogatott	 versekkel	 és	 dalokkal	
örvendeztetett	 meg	 minket.	 Galácz	 György	
polgármester	 és	 Varga	 Imre	 képviselő	 virággal	
köszöntötte	a	hölgyeket.	Jót	beszélgettünk	és	finom	
sütiket	ettünk	az	illatos	tea	mellé.	

...Mert	 egy	 kellemes	 délutánt	 igazán	
megérdemlünk!	

Andrássy	Mária	
Közösségi	Ház	

Vendégünk	lesz	a	híres	sportoló:	Litkey	Farkas.		
A	 beszélgetés	 várhatóan	 nem	 csak	 a	

vitorlázóknak	lesz	érdekes.	

Szeretettel	várjuk	önöket!	


