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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	

Képviselő‐testülete	 2017.	 április	 10‐én	 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	megismerte	a	Balaton	Fejlesztési	
Tanács	 által	 a	 Településfejlesztési	 beruházások	
támogatása	 felhívásra	 Balatonmáriafürdő	 Zagytéri	
parti	 sétány	 építése	 címmel	 benyújtott	 pályázat	
tárgyában	hozott	támogatási	döntést.	A	12.210.172,‐	
Ft	 támogatási	 összeg	 mellett	 a	 18.363.935,‐	 Ft	
szükséges	 önerőt	 biztosította	 a	 30.574.107,‐	 Ft	
tervezői	 költségbecslésen	 alapuló	 beruházás	
megvalósításához.	 Felhatalmazta	 a	 polgármestert	 a	
támogatási	 szerződés	 aláírására	 és	 felkéri,	 hogy	 a	
kivitelező	 kiválasztására	 irányuló	 eljárásban	
törekedjen	arra,	hogy	a	kivitelezési	költség	lehetőség	
szerint	 alacsonyabb	 legyen,	 de	 ne	 lépje	 túl	 a	
megadott	 kereteket.	 A	 18.363.935,‐	 Ft	 önerő	
összegét	 Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 2017.	 évi	 költségvetési	
rendeletében	biztosította.	

A	 képviselő‐testület	 elfogadta	 a	 társadalmi	
szervezetek	2016.	évi	 támogatásáról	adott	pénzügyi	
és	szakmai	elszámolásokat.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 3B	 Turisztikai	 Egyesületnek	 a	
2017.	évi	nyári	szezonra	történő	felkészülésről	szóló	
beszámolóját	megtárgyalta	és	elfogadta.	

A	képviselő‐testület	az	Alapszolgáltatási	Központ	
2016.	 évi	 működéséről	 és	 tevékenységéről,	 a	
családsegítő	 szolgálat,	 valamint	 a	 gyermekjóléti	
szolgálat	 2016.	 évi	 tevékenységéről	 adott	
beszámolót	elfogadta	és	jónak	értékelte.	

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	 Gyermekjóléti	 Szolgálat	 valamint	 az	
Alapszolgáltatási	 Központ	 beszámolóit	 és	
tevékenységét	jónak	értékelte.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	megtárgyalta	a	Marcali	Kistérség	
Többcélú	 Társulása	 által	 végzett	 belső	 ellenőrzés	
2016.	 évi	 éves	 összefoglaló	 jelentésről	 szóló	
beszámolót	és	a	melléklet	szerint	elfogadta.	

A	 képviselő‐testület	 felhatalmazta	 a	 polgár‐
mestert,	 hogy	 a	 területbérletekre	 vonatkozóan	 az	
előterjesztésben	 foglaltaknak	 megfelelően	 hirdet‐
ményt	 közzé	 tegye	 azzal,	 hogy	 a	 pályázatok	
benyújtási	 határideje	 2017.	 május	 5.	 napja.	 A	
képviselő‐testület	 a	 pályázatokról	 a	 2017.	 május	
hónapban	dönt.	

Tevékenység	megnevezése	 Helyszín	 2017.	évi	javasolt	bérleti	díj

Vízi	bicikli	kölcsönzés	(50	m2)	 Központi	strand	 1.020.000	Ft
Ugrálóasztal	üzemeltetése	 Központi	strand	 320.000	Ft
Testfestés,	henna	(2	m2)	 Központi	strand	 130.000	Ft
Vattacukor	árusítás	(2	m2)		 Központi	strand	 95.000	Ft
Sporteszköz	árusítás,	kölcsönzés	 Központi	strand	 70.000	Ft
Popcorn	árusítás	(2	m2)	 Központi	strand	 90.000	Ft
Légvár	üzemeltetés		 Központi	strand	 500.000	Ft
Újság	árusítás		 Központi	strand	 300.000	Ft
Tevékenység	megnevezése	 Helyszín	 2017.	évi	javasolt	bérleti	díj
Popcorn	árusítás	(2	m2)	 Hajóállomási	szabad	strand	 90.000	Ft
Vattacukor	árusítás	(2	m2)	 Hajóállomási	szabad	strand	 95.000	Ft

Hírek a Hivatalból 
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Ugrálóasztal	üzemeltetés		 Hajóállomási	szabad	strand	 240.000	Ft
Légvár	üzemeltetés	 Hajóállomási	szabad	strand	 500.000	Ft
Újság	árusítás	 Hajóállomási	szabad	strand	 300.000	Ft
Testfestés,	henna		 Hajóállomási	szabad	strand	 130.000	Ft
Sporteszköz	árusítás,	kölcsönzés	 Hajóállomási	szabad	strand	 70.000	Ft
Tevékenység	megnevezése	 Helyszín	 2017.	évi	javasolt	bérleti	díj
Vízi	bicikli	kölcsönzés	 Hullám	u.	szabad	strand	 330.000	Ft
Légvár	üzemeltetés	 Hullám	u.	szabad	strand	 165.000	Ft
Ugrálóasztal	üzemeltetés	 Hullám	u.	szabad	strand	 400.000	Ft
Főtt	kukorica	árusítása	 Hullám	u.	szabad	strand	 90.000	Ft
Popcorn	árusítás	(2	m2)	 Hullám	u.	szabad	strand	 90.000	Ft
Vattacukor	árusítás	 Hullám	u.	szabad	strand	 95.000	Ft
Sporteszköz	árusítás,	kölcsönzés	 Hullám	u.	szabad	strand	 70.000	Ft
Testfestés,	henna		 Hullám	u.	szabad	strand	 100.000	Ft
Újság	árusítás	 Hullám	u.	szabad	strand	 300.000	Ft
Tevékenység	megnevezése	 Helyszín	 2017.	évi	javasolt	bérleti	díj
Vattacukor	árusítás	 Őrház	u.	szabad	strand	 95.000	Ft
Tevékenység	megnevezése	 Helyszín	 2017.	évi	javasolt	bérleti	díj
Vízi	bicikli	kölcsönzés	 Polgár	u.	szabad	strand	 80.000	Ft
Tevékenység	megnevezése	 Helyszín	 2017.	évi	javasolt	bérleti	díj
	
Térzenélés	

	
Gróf	Széchényi	Imre	tér	

5.000	Ft/alkalom
(min.	5	alkalom	előre	

fizetendő)	
Tevékenység	megnevezése	 Helyszín	 2017.	évi	javasolt	bérleti	díj
	
Csomagolt	kürtöskalács	
mozgóárusítása	

Központi,	Hajóállomási,	
Polgár‐,	Szabadság‐,	Őz‐,	

Őrház	u.	‐,	Hullám	u.,	Zagytéri	
strandok	

300.000	Ft

	
Főtt	kukorica	mozgóárusítása	

Központi,	Hajóállomási,	
Polgár‐,	Szabadság‐,	Őz‐,	

Őrház	u.‐,	Hullám	u.,	Zagytéri	
strandok	

310.000	Ft

	
A	 képviselő‐testület	 felhatalmazta	 a	

polgármestert,	 hogy	 amennyiben	 a	 pályázat	 lejárta	
után,	 a	 felsoroltaktól	 eltérő	 tevékenységre,	 illetve	
időtartamra	érkezik	pályázat	vagy	megkeresés,	úgy	a	
tevékenységi	 köröket	 figyelembe	 véve	 a	
polgármester	 a	 Településüzemeltetési	 Iroda	
javaslata,	illetve	egyedi	elbírálás	alapján	kösse	meg	a	
területbérleti	 megállapodást.	 A	 képviselő‐testület	
felhatalmazta	 a	 polgármestert,	 hogy	 a	
Balatonmáriafürdő,	 Keszeg	 u.	 4.	 sz.	 alatti	 helyi	
termelői	 piac	megnyitását	 és	működését	 támogassa	
az	 önkormányzat	 tulajdonában	 lévő	 piaci	 standok	
térítésmentes	 átadásával,	 szüneteltetve	 az	
önkormányzat	 zöldség	 és	 gyümölcs	 árusítás	 célú	
területbérletét.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	megismerte	 a	 helyi	 önkormány‐
zatokért	 felelős	 miniszter	 az	 államháztartásért	

felelős	 miniszterrel	 közösen	 meghirdetett	 pályázati	
felhívását	 a	 Magyarország	 2017.	 évi	 központi	
költségvetéséről	 szóló	 2016.	 évi	 XC.	 törvény	 3.	
melléklet	II.	2.	pont	c)	pont	–	belterületi	utak,	járdák,	
hidak	 felújítása	 ‐	 szerinti	 Önkormányzati	 feladat	
ellátást	 szolgáló	 fejlesztések	 támogatásra.	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 felhatalmazta	 a	 polgármestert,	
hogy	 a	 fenti	 felhívásra	 pályázatot	 nyújtson	 be,	 a	
szükséges	nyilatkozatokat	megtegye,	aláírja.	

A	pályázat	tárgya:	
	

1.) Balatonmáriafürdő	 Rákóczi	 utca	 (347/4	
hrsz)	 Csatornapart	 utca	 és	 Szilágyi	 utca	
közötti	szakaszon	útpadka	javítás,	

2.) Balatonmáriafürdő	 Rákóczi	 utca	 (347/4	
hrsz.)	 Dália	 utca	 és	 Őrház	 utca	 közötti	
szakaszon	meglévő	betonburkolatú	 járda	
felújítása	
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A	felújítás	költsége:	

1.) pont	esetében			4.789.800,‐	+	Áfa	=				6.083.046,‐Ft	
2.) pont	esetében	11.115.000,‐	+	Áfa	=	14.116.050,‐Ft	

Összesen	bruttó	20.199.096,‐Ft	
Az	igényelt	támogatás	összege:	15.000.000,‐	Ft.	

A	 projekt	 megvalósításához	 szükséges	
5.199.096,‐	Ft	összegű	saját	forrást	az	önkormányzat	
költségvetésében	biztosítja.	

A	 képviselő‐testület	 döntése	 alapján	 a	
vízgazdálkodásért	 felelős	 miniszter	 által	 –	 a	
nemzetgazdasági	 miniszterrel	 és	 az	 emberi	
erőforrások	 miniszterével	 egyetértésben	 –
meghirdetett,	 a	 Magyarország	 2017.	 évi	 központi	
költségvetéséről	 szóló	 2016.	 évi	 XC.	 törvény	 (a	
továbbiakban:	 Költségvetési	 törvény)	 3.	melléklet	 I.	
1.	 pont	 szerinti	 lakossági	 víz‐	 és	 csatorna‐

szolgáltatás	 támogatására	 pályázatot	 nyújt	 be	 a	
Magyar	 Államkincstár	 felé.	 A	 képviselő‐testület	
felhatalmazta	 a	 polgármestert	 az	 állami	 támogatás	
igénylésének	 benyújtására	 és	 a	 pályázattal	
kapcsolatos	teendők	lebonyolítására.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megismerte	 a	 Települési	
Önkormányzatok	 Országos	 Szövetsége	 felé	
javasolható	 kitüntető	 díjakat,	 azonban	 javaslattételi	
jogával	nem	kívánt	élni.	

A	 képviselő‐testület	 megismerte	 a	 Magyar	
Turisztikai	 Ügynökség	 által	 a	 BTSP‐1.1.‐2016	
kódszámú,	 Balatoni	 strandok	 fejlesztése	 című	
pályázati	felhívást	és	támogatta	Balatonmáriafürdő	
Központi	 strand	 fejlesztése	 című,	 az	 alábbi	
fejlesztésekre	vonatkozó	pályázat	benyújtását.	

Tervezett	fejlesztés	
Nettó	
költség	

Régi	teniszpálya	felújítása,	kiépítése,	
átalakítása	 multi‐funkciós	
sportpályának	

15	000	000	Ft

Játszótéri	 eszközök	 számának	
bővítése,	 elavult	 eszközök	 cseréje	
Kültéri	fitnesz	eszközök	telepítése	

8	000	000	Ft

Homokos	 strandröplabda	 pálya	
felújítása	

2	000	000	Ft

Fedett	kerékpártárolók	beszerzése	 650	000	Ft

Napellenzők,	 napvitorlás	 árnyékoló	
rendszer	kiépítése	

800	000	Ft

Meglévő	 játszótéri	 eszköz	 alá	
gumiburkolatos	ütéscsillapító	felület	
kialakítása	

2	000	000	Ft

Hátsó	pénztárhoz	új	pénztárfülke		 300	000	Ft	

Kerítés	 építése	 és	 hátsó	 bejárat	
kialakítása	

610	000	Ft

Értékmegőrző	szekrény	beszerzése	
és	telepítése	a	parthoz	közel	

1	300	000	Ft

Kombinált	faház	beszerzése	 750	000	Ft

Új	 mozgáskorlátozott	 beemelő	
készülék	beszerzése	és	 telepítése	és	
tároló	stég	telepítése	

3	035	000	Ft

Mozgáskorlátozottak	 részére	
öltözőfülke	kialakítása	

350	000	Ft

Járda	 építése	 az	 akadálymentes	
lejáróhoz	és	hátsó	pénztárhoz	

5	000	000	Ft

Szabadtéri	 színpadhoz	 nézőtéri	
székek	beszerzése	

600	000	Ft

Óra‐és	 hőmérsékletjelző	 beszerzé‐
se,	felszerelése	

431	100	Ft

Csónakbeszerzés	 500	000	Ft

Egészségügyi	szoba,	
elsősegélynyújtó	helyiség	kialakítása	
meglévő	strandi	szolgáltató	
helyiségből	

482	500	Ft

Masszázsszoba	kialakítása	meglévő	
strandi	szolgáltató	helyiségből	

450	000	Ft

ÖSSZESEN:	 42	258	600	Ft

Igényelt	támogatás	összege:	42.258.600,‐	Ft	
	



 

5 

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 felhatalmazta	 a	 polgármestert	 a	
pályázat	 benyújtására,	 a	 szükséges	 nyilatkozatok	
megtételére.	

A	 képviselő‐testület	 megismerte	 Balaton‐
máriafürdő	 Község	 Önkormányzat	 Közbeszerzési	
Szabályzatát,	 valamint	 a	 közbeszerzési	 értékhatár	
alatti	 beszerzések	 vonatkozásában	 a	 Beszerzési	
Szabályzatot.	 A	 képviselő‐testület	 a	 szabályzatokat	
elfogadta	 és	 felkérte	 a	 polgármestert,	 hogy	
gondoskodjon	annak	alkalmazásáról,	betartásáról.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 Balatonmáriafürdő,	 Vilma	 u.	
98.	 szám	 alatti,	 157/2	 hrsz‐ú	 ingatlan	 4/36‐od	
részben	 tulajdonos	 Vadnai	 Lajos	 lakossal,	 az	
önkormányzat	részére	2017.	április	7‐én	megküldött	
nyilatkozata	alapján,	megszűnteti	a	közös	tulajdont	a	
Balatonmáriafürdő	belterület	157/2	hrsz‐ú	 ingatlan	
tekintetében	 és	 a	 fennmaradó	 4/36‐od	 tulajdoni	
illetőséget	 808.000	 Ft‐ban	 megvásárolja	 a	 tulaj‐
donostárstól.	 A	 képviselő‐testület	 felkérte	 a	 polgár‐
mestert	 a	 szükséges	 intézkedések	 megtételére,	 az	
ingatlan‐nyilvántartásban	 történő	 átvezetéshez	
szükséges	dokumentumok,	nyilatkozatok	aláírására.	

A	 képviselő‐testület	 megismerte	 a	 Balaton	
Fejlesztési	 Tanács	 értesítését	 Máriai	 Napok	 fúvós	
rendezvényre	 történő	 támogatási	 kérelem	
benyújtásának	 lehetőségéről.	 A	 Somogy	 Megyei	
Közgyűlés	 elnökének	 javaslatát	 örömmel	 veszi	 és	
élni	kívánt	a	 lehetőséggel.	Felkérte	a	polgármestert,	
hogy	 pályázatot	 nyújtson	 be	 a	 BFT‐hez	 a	 2017.	 07.	
28‐30‐i	 Máriai	 Napok	 XXXIV.	 Nemzetközi	
Fúvószenekari	 találkozó	 –	 Balatonmáriafürdő	
rendezvény	 támogatására	 500.000	 Ft	 támogatási	
összegben.	 Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkor‐
mányzat	 Képviselő‐testülete	 felhatalmazta	 a	
polgármestert	 a	 pályázat	 benyújtására	 és	 a	
szükséges	 nyilatkozatok	megtételére.	 A	 rendezvény	
lebonyolításához	 szükséges	 forrást	 a	 2017.	 évi	
önkormányzati	 költségvetési	 rendeletében	
biztosította.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megismerte	 a	 B.M.I.L.	 Korlátolt	
Felelősségű	 Társaság	 területbérleti	 szerződés	
átruházásáról	 szóló	 megállapodás	 tervezetét	 a	
Balatonmáriafürdő	Község	Önkormányzat	tulajdonát	
képező	 209/9	 hrsz‐ú	 és	 a	 209/15	 hrsz‐ú	

ingatlanokra	 vonatkozóan	 és	 a	 Balatonmáriafürdő	
Község	 Önkormányzat	 Képviselő‐testületének	 14.	
számú	 2017.	 04.	 10‐i	 nyilvános	 ülés	 jegyzőkönyv	
mellékletét	 képező,	 Dr.	 Dúll	 Alán	 ügyvéd	
véleményezésében	 foglalt	 véleményeket,	
felvetéseket	elfogadta.	A	képviselő‐testület	felkérte	a	
polgármestert,	 hogy	 haladéktalanul	 értesítse	 a	
B.M.I.L.	 Korlátolt	 Felelősségű	 Társaságot	 a	 testület	
döntéséről.	

A	 képviselő‐testület	 a	 Komo‐family	 Szociális	
Építőipari	 Szövetkezet	 (8675	 Andocs,	 Kossuth	 L.	 u.	
23.)	 alapításáról	 szóló	 szabályzatát	 megismerte	 és	
úgy	 döntött,	 hogy	 támogatja	 a	 szövetkezettel	 való	
együttműködést.	 A	 képviselő‐testület	 felkérte	 a	
polgármestert	 az	 alapszabály	 aláírására,	 és	 az	
esetleges	intézkedések	megtételére.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 az	 1956‐os	 forradalom	 és	
szabadságharc	 hőseiről,	 áldozatairól	 Magyarország	
Kormányának	 a	 szabadságharc	 60.	 évfordulója	
alkalmából	 szervezett	 rendezvénysorozata	 keretén	
belül	 emlékművet	 kíván	 állítani	 pályázati	 forrásból.	
Felkérte	 a	 polgármestert,	 hogy	 a	 közösségi	
értékeken,	 a	 múlton	 és	 kultúrán	 alapuló	 magyar	
közösségi	 identitás	 erősítése	 céljából	 Mindszenty	
József	 bíboros	 úr	 emlékére	 mellszobor	 készítésére	
pályázatot	 nyújtson	 be	 a	 Közép‐	 és	 Kelet‐európai	
Történelem	 és	 Társadalom	 Kutatásáért	
Közalapítvány	 által	 kiírt,	 KKETTKK‐56P‐02	
kódszámú,	 „Büszkeségpontok”	 létrehozása	pályázati	
felhívásra.	 A	 szobor	 méltó	 környezetben	 történő	
elhelyezése	 érdekében	 vegye	 fel	 a	 kapcsolatot	 a	
Szent	 Kereszt	 Felmagasztalása	 Plébánia	 (8648	
Balatonkeresztúr,	Ady	Endre	utca	4.)	képviselőjével,	
Vaslábán	 Csaba	 plébános	 úrral,	 mint	 a	
Balatonmáriafürdő,	 Rákóczi	 u.	 62.	 sz.	 alatti	 kápolna	
tulajdonosával,	 annak	 érdekében,	 hogy	 járuljon	
hozzá	sikeres	pályázat	esetén	a	szobor	felállításához	
a	 kápolna	 kertben,	 mint	 megvalósulási	 helyszínen.	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 felhatalmazta	 a	 polgármestert	 a	
pályázat	 benyújtására,	 a	 szükséges	 nyilatkozatok	
megtételére.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2017.	 április	 10‐én	 zárt	
testületi	 ülést	 tartott	 a	 Községháza	 tárgyaló	
termében.	
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A	 képviselő‐testület	 2017.	 évben	 Balatonmária‐
fürdőért	 Kitüntető	 Címet	 adományoz	 Maciej	
Bratborski,	Kozmin	Város	Polgármestere	 részére	 a	
közös	baráti	kapcsolat,	a	két	település	közötti	szoros	
együttműködés,	 a	 kulturális	 és	 közösségformáló	
kapcsolat	 kialakításában	 végzett	 aktív	 tevékeny‐
ségének	elismerése	jeléül.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2017.	 évben	 Balatonmária‐
fürdőért	 Kitüntető	 Címet	 adományoz	 Carl‐Ludwig	
Weber,	Auleben	Település	Polgármestere	 részére	 a	
közös	baráti	kapcsolat,	a	két	település	közötti	szoros	
együttműködés,	 a	 kulturális	 és	 közösségformáló	
kapcsolat	 kialakításában	 végzett	 aktív	 tevékeny‐
ségének	elismerése	jeléül.	

A	 képviselő‐testület	 2017.	 évben	 Balatonmária‐
fürdőért	 Kitüntető	 Címet	 adományoz	 Stanislaw	
Stocka,	 Krotoszyn	 Járási	 tanács	 vezetője	 részére	 a	
két	 település	 közötti	 szoros	 együttműködés,	 a	
kulturális	 és	 közösségformáló	 kapcsolat	
kialakításában	 végzett	 aktív	 tevékenységének	
elismerése	jeléül.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2017.	 évben	 Balatonmária‐
fürdőért	 Kitüntető	 Címet	 adományoz	 Lesek	Kulka,	
Krotoszyn	 Járási	 Tanács	 elnöke	 részére	 a	 két	
település	közötti	szoros	együttműködés,	a	kulturális	
és	közösségformáló	kapcsolat	kialakításában	végzett	
aktív	tevékenységének	elismerése	jeléül.	

A	kitüntető	címek	átadásra	2017.	 július	29‐én,	a	
Mária	Napok	ünnepségünkön	kerül	sor.	

A	 képviselő–testület	 soron	 következő	 ülése	
2017.	 május	 15‐én	 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	 végrehajtásáról,	 tájékoztató	 a	
két	ülés	közti	fontosabb	eseményekről	

Előadó:	Galácz	György	polgármester		

 Üdülőfórum	szervezése	

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	
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Határvadász‐képzés 

Az	 Országos	 Rendőr‐főkapitányság	 pályázatot	
hirdet	a	Készenléti	Rendőrség	Határvadász	Bevetési	
Osztályainak	 állományába	 járőrtárs	 beosztás	
betöltésére.	

A	felvételt	nyert	pályázók	6	hónapos	időtartamú	
moduláris	 képzésben	 vesznek	 részt,	 amelyet	
követően	–	sikeres	vizsga	esetén	–	őr‐járőrtárs	rész‐
szakképesítést	 (OKJ	 51	 861	 03)	 szereznek.	 A	
résztvevők	 a	 képzés	 első	 két	 hónapjában	
munkaviszonyban	 állnak,	 majd	 a	 második	 hónap	
végén	–	sikeres	modulzáró	vizsga	letétele	esetén	–	a	
Készenléti	 Rendőrség	 hivatásos	 állományába	 12	
hónap	próbaidő	kikötésével	kerülnek	kinevezésre.	

A	beosztásban	ellátandó	feladatok:	

Az	őr‐járőrtárs	rész‐szakképesítéssel	rendelkező	
hivatásos	 állományú	 járőrtársak	 a	 Határvadász	
Bevetési	Osztályok	feladatainak	ellátásában	vesznek	
részt.	

Illetmény:	

A	 képzés	 első	 két	 hónapjában,	 a	 modulzáró	
vizsgáig	 bruttó	 161	 000	 Ft/hó	 munkabér,	 a	 vizsga	
sikeres	 letétele	 után,	 a	 hivatásos	 szolgálati	
jogviszonyba	 lépés	 napjától	 bruttó	 220	 300	 Ft/hó	
alapilletmény.	

A	 belépés	 feltételeiről	 (követelmények,	
korhatár)	 és	 egyéb	 tudnivalókról	 további	 részletes	
információkat	elérhet	az	alábbi	címen:	
http://www.police.hu/hirek‐
informaciok/hatarvadasz‐kepzes.	

A	 pályázatot	 elektronikus	 úton	 a	
hatarvadasz@orfk.police.hu	 címre,	 postai	 úton	 az	
Országos	 Rendőr‐főkapitányság	 Humánigazgatási	
Szolgálat	részére	(1139	Budapest,	Teve	u.	4‐6.)	lehet	
megküldeni,	 vagy	 személyesen	 bármely	 rendőri	
szervnél	 le	 lehet	 adni.	 A	 borítékra	 kérjük,	 írják	 rá:	
„Határvadász”.	

 

A	Költészet	napja	 irodalmi	délután	a	Bél	Mátyás	
Látogató	 Központban.	 Klubtagjaink	 közül	 a	
műsorban	 Anfer	 Lajosné	 és	 Nemes	 Jánosné	 is	
szerepelt.	 Gratulálunk	 a	 szereplőknek!	 Az	 Andrássy	
Mária	 Közösségi	 Ház	 szervezésében	 a	 klubból	 7	 fő	
színházban	 volt	 Keszthelyen,	 ahol	 a	 Botrány	 az	
Operában	c.	előadást	nézték	meg.	

Április	 18.	 Locsoló	 napot	 tartottunk.	
Férfitagjaink	 szép	versek	kíséretében	 locsolták	meg	
a	 lányokat,	 akik	 csoki	 tojással	 ajándékozták	 meg	
őket.	Jó	hangulatban	telt	a	délután.	

Győzelemmel zárult a majálisi főzőverseny 

Balatonkeresztúron 

Délután	 13.30‐kor	 gyülekeztünk	 mi,	 az	 Őszidő	
Nyugdíjas	Klub	 tagjai	 a	 verseny	helyszínére.	Arnold	
János,	 a	 klub	 vezetője	 köszöntötte	 a	 résztvevőket,	
Anfer	Jánosné,	Magdi	vállalta	a	főszakács	szerepét	és	
kiosztotta	 a	 feladatokat	 a	 csapat	 tagjai	 között.	 Az	
önkormányzattól	 kaptunk	 alapanyagot,	 amit	 még	
kiegészítettünk	 hússal,	 burgonyával,	 zöldségekkel,	
fűszerekkel.	 A	 főzés	 nagyon	 jó	 hangulatban	 zajlott,	
ami	meg	 is	 hozta	 a	 várt	 eredményt.	 Idén	 csapatunk	
elnyerte	 az	 „Arany	 fakanál”	 díjat!	 Remek	
hangulatban	 elfogyasztottuk	 a	 finom	 sajtos	 és	 vajas	
kifliket,	 és	 persze	 amit	 főztünk:	 finom	 pincepörkölt	
„Magdi	módra”.	

Közben	 a	 hangulatot	 fokozta	 a	 Fergeteges	
Forgatag	bemutatója,	és	a	 jó	zene,	amit	az	Old	Boys	
zenekar	 szolgáltatott.	 Táncra	 is	 perdültünk!	
Köszönjük	 a	 szervezést,	 és	 ezt	 a	 vidámságot	
szeretnénk	 a	 továbbiakban	 is	megtartani	 és	 átadni,	
minden	tagunknak,	akik	valamiért	nem	tudtak	részt	
venni	ezen	a	rendezvényen.	

Ráchel	Mária	Judit	
klubtag	

	

Hírek, események  Őszidő hírek 

Megtartotta	tavaszi	közgyűlését	a	Túravitorlás	
Egyesület.	
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Húsvét	 szombaton	 a	 kicsik	 egy	

remek	hangulatú,	 vidám	mesejátékot	
láttak,	 és	 aktívan	 vettek	 részt	 az	
előadásban.	Sokat	nevettünk	a	nyuszi	
és	 a	 vadász	 kalandjain	 A	 „Hangolda	
Társulatot”	biztosan	látjuk	még,	mert	
nagyon	szórakoztatóak.	

	

Nálunk	 jártak	 a	 Széchenyi	 Programiroda	
munkatársai,	 és	 az	 újonnan	 kiírt	 aktuális	 pályázati	
lehetőségről	 adtak	 tájékoztatót.	 Sok	 új	 pályázat	
jelent	 meg,	 lesz	 közművelődési	 program	 és	
vállalkozóknak	 gyakornoki	 program.	 Érdemes	 a	
fiatalok	 vállalkozóvá	 válást	 támogató	 pályázattal	 is	
foglalkozni.	

Badacsonyban jártunk május 1‐én. 

A	balatoni	települések	összefogásának	jó	példája	
az	 5	 éves	 kerékpáros	 hajózási	 egyezmény.	 A	
községek	 támogatása	 teszi	 lehetővé	 az	 elő‐;	 és	
utószezoni	 hétvégi	 kedvezményes	 BAHART	
hajójáratok	 indulását.	 Balatonmáriafürdő	 és	
Balatongyörök	 kezdeményezéséhez	 Szigliget	 után	
most	 már	 Badacsony	 is	 csatlakozott.	 Az	 aláírás	
helyszíne	 –	 most	 először	 –Badacsonytomaj	 város	

volt.	 Köszönjük	 a	 május	 1‐i	 	 szívélyes	
vendéglátást!!!	

	

	

	

2017.június	3.,	szombat:	

17 óra: „Széchenyiek a világban” címmel 
kiállítás megnyitó a Községháza Galériában 

18 óra: PPÜÜNNKKÖÖSSDDII  TTÁÁNNCCOOSS  EESSTT  
HHeellyysszzíínn::  KKöözzppoonnttii  SSttrraanndd,,  sszzaabbaaddttéérrii  sszzíínnppaadd  
((eessőő  eesseettéénn::  RReeggeennss  WWaaggnneerr  OOtttthhoonn  ttaannááccsskkoozzóó))  

  

  

                                                                                                        
	

 

 
	

2017.	június	4.,	vasárnap:	

18 óra: PPÜÜNNKKÖÖSSDDII  MMUULLAATTÓÓSS  EESSTT 
Helyszín: Andrássy Mária Közösségi Ház 

 

 

 

          Marcali Három Tenr  
Előzetesek	május	hónapban:	

Május	18‐án	19	órakor:	Világjárók	programsorozat		
																																															Baliról	másképpen	
																																															Előadó:	Hanika	Dániel	

Május	20‐án,	reggel	7	órakor	kerékpártúra	

 Szeretettel	várjuk	rendezvényeinkre!	

Meghívó	

Pünkösdi	zenés‐táncos	
mulatság	

Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör 

Csillagvirág Óvoda kisgyermekei 

Helyi amatőr táncklub 

Méz Együttes koncertje és táncház 

Marcali Három Tenor 

Ősz Gabriella és Berlik Zoltán 

Balaton Old Boys zenekar – utcabál 

Andrássy Mária Közösségi Ház 


