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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2018.	 január	 22‐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	 az	 Önkormányzat	 2018.	 évi	
költségvetésének	 tervezése	 kapcsán	 a	 következő	
tételeket	rendeli	beépíteni:	

 az	 alpolgármester	 tiszteletdíját,	 költség‐
térítését	 és	 a	 képviselők	 tiszteletdíját	 változat‐
lan	formában	jóváhagyja	a	2017.	évi	szinten	
 pótkocsi	beszerzés:	2.365.000	Ft	+	Áfa	
 csónakkikötő	 létesítés	 engedélyezési	 és	
kiviteli	tervek	elkészítése:	870.000	+	ÁFA	
 Közvilágítás	bővítése:	630.000+	ÁFA	
 Hullám	 utcai	 büfé	 tetőszerkezet	 felújítása:	
1.600.000	Ft+	ÁFA.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 közszolgálati	 tisztség‐
viselőkről	 szóló	 2011.	 évi	 CXCIX.	 törvény	 130.	 §‐
ában	foglalt	jogkörében	eljárva	a	Balatonkeresztúri	
Közös	 Önkormányzati	 Hivatal	 köztisztviselői	
vonatkozásában	 a	 2018.	 évi	 teljesítménykövetel‐
mények	 alapját	 képező	 kiemelt	 célokat	 a	
következők	szerint	állapította	meg:	
ÁTFOGÓ CÉLOK: 
1. Az	 önkormányzati	 működést	 érintő	

változásokhoz	 kapcsolódóan	 a	 feladatellátás	
folyamatainak	felülvizsgálata.	

2. A	 képviselő‐testületek	 és	 szervei	 üléseinek,	
döntéseinek	 előkészítése	 és	 végrehajtása	
során	 hatékony	 és	 eredményes	 működés	
biztosítása,	 a	 tisztségviselők	 és	 képviselők	
munkájának	segítése.	

3. Ügyfélközpontú,	 ügyfélbarát,	 az	 ügyfél	
elégedettséget	 javító	 ügyintézés	 kiemelt	
feladat	 a	 szolgáltató	 közigazgatás	 jellegének	
erősítése	érdekében.	

4. A	 jogszabályi	 háttér	 folyamatos	 változása,	 a	
kihirdetésre	 kerülő	 új	 jogszabályok	
figyelemmel	 kísérésével	 a	 köztisztviselőknek	
folyamatosan	 bővíteniük	 kell	 a	 szakmai	
ismereteiket.	

5. A	 közigazgatási	 hatósági	 eljárás	 és	
szolgáltatás	(Ket.)	szabályairól	szóló	2004.	évi	
CXL.	 törvény	 helyébe	 lépő	 Általános	
Közigazgatási	 rendtartás	 2016.	 évi	 CL.	
törvény	 (Ákr.)	 rendelkezéseinek	 megisme‐
rése,	annak	betartása.	

6. A	 2018.	 január	 1.	 napjával	 életbe	 lépő	
elektronikus	 ügyintézéssel	 kapcsolatos	
feladatok	ellátása.	

7. Az	 országgyűlési	 választás	 lebonyolításával	
kapcsolatos	feladatok	biztosítása.	

8. A	 közszolgáltatások	 ellátásával	 kapcsolatos	
jogszabályi,	 más	 szervezési	 változásokról	 a	
polgárok	 széleskörű	 tájékoztatása,	 és	 a	
közérdekből	 nyilvános	 adatok	 közzététele,	
megismerésük	biztosítása.	

9. Az	 ASP	 rendszerrel	 kapcsolatos	 feladatok,	
ismeretek	 érintettek	 részéről	 történő	
elsajátítása,	alkalmazása.	

10. Szabályzatok,	 rendeletek	 szükség	 szerinti	
felülvizsgálata,	 egységes	 szerkezetbe	
foglalása,	s	megjelentetése	a	legrövidebb	időn	
belül.	 Az	 azokban	 foglaltak	 betartása	
érdekében	 a	 megfelelő	 intézkedések	
megtétele. 

11. A	 humánerőforrás	 változásainak	 kezelése,	 a	
zökkenőmentes,	 folyamatos	 feladatellátás	
biztosítása,	munkafegyelem	erősítése. 

12. Nyertes	 pályázat	 esetén	 a	 közös	 hivatal	
székhelyének	 felújítása	 során	 a	
zökkenőmentes	 munkavégzés,	 ügyfélfogadás	
megszervezése 

ÁGAZATI CÉLOK: 
Testületek, bizottságok munkájának segítése terén: 	

A	 képviselő‐testületek	 munkatervéhez	
igazodóan	 a	 testületi	 ülések	 napirendi	 pontjai	
szerinti,	valamint	az	egyéb	testületi	döntést	igénylő	
ügyek	 megfelelő	 időben	 történő	 előkészítésében,	
szakszerű,	 jog‐szabályoknak	megfelelő	célszerűségi	
és	gazdaságossági	szempontokat	is	figyelembe	vevő	
előterjesztésekkel	 a	 képviselő‐testületi	 döntés	
szakmai	megalapozásának	biztosítása.	
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Képviselő-testületek döntéseinek végrehajtásában:	
1.	 Az	 állandó	 jogszabályi	 változásokkal	 teli	
környezetben	 az	 önkormányzati	 rendeletek,	
szabályzatok	felülvizsgálata.	
2.	Szakszerű	tájékoztatás	nyújtás,	szükség	szerint	
elemzések	készítése	a	megalapozott	döntésekhez.	
3.	A	szociális	ellátások	jogszabályi	és	költségvetési	
változásával	 kapcsolatosan	 az	 önkormányzati	
rendeletek	 felülvizsgálata,	 várható	 hatásainak	
bemutatása,	 az	 elmúlt	 időszak	 gyakorlati	
tapasztalatainak	 elemzése,	 javaslatok	
megfogalmazása.	

Hatósági munkaterületén a lakosság szolgálatában: 
1.	 A	 jogszabályi	 változások	 miatti	 feladat,	
ügykörök	 változásának	 áttekintése,	 szükség	
szerint	a	munkakörök,	feladatok	átszervezése.	
2.	 Ügyfélbarát,	 de	 humánus	 és	 jogkövető	
köztisztviselői	ügyintézés.	
3.	 Az	 Ákr.	 hatálya	 alá	 tartozó	 és	 egyéb	 ügyek	
gyors,	 jogszerű	 intézése,	 különös	 tekintettel	 az	
eljárási	határidők	betartására.	
4.	 Az	 ügyintézés	 során	 bármely	 okból	 hátrányos	
helyzetben	levő	ügyfelek	kiemelt	segítése.	
6.	 A	 közösségi	 együttélés	 szabályainak	
betartásának	 rendszeres	 ellenőrzése,	 elsősorban	
az	idegenforgalmi	idényben.	

Gazdálkodással kapcsolatban: 
1. 	A	 jogszabályok	 által	 megkövetelt	 nyilván‐
tartások	 vezetése,	 szükséges	 időközönként	
történő	aktualizálása.	
2. A	 gazdálkodási	 tevékenységről,	 az	 önkor‐
mányzat	költségvetésének	időarányos	teljesítésé‐
ről	 rendszeres	 tájékoztatás	 a	 döntéshozók	
számára.	
3. Kintlévőségek	 behajtására	 a	 szükséges	
intézkedések	 megtétele,	 azonnali	 reagálás	 a	
halmozódás	megelőzése	érdekében.	
4. Az	adóellenőrzés,	 idegenforgalmi	adóellenőr‐
zés	 hatékony	 működtetése,	 adóelkerülők	
felderítése.	
5. A	 jogszabályokban	 meghatározott	 adatszol‐
gáltatási	kötelezettség	pontos	teljesítése.	

	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 polgármester	 2018.	 évi	
szabadságolási	ütemtervét	jóváhagyta.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 választási	 eljárásról	 szóló	
2013.	 évi	 XXXVI.	 törvény	 25.§	 (2)	 bekezdése	
alapján	 Balatonmáriafürdő	 településen	 a	 Helyi	
Választási	 Bizottság	 tagjainak Tengerdiné	 Bausz	
Erika,	 Bárdióné	 Berkes	 Judit,	 Horváth	 Edina	 Rita,	
Lőcziné	Gaál	 Gyöngyi	 és	Molnárné	Márkó	Melinda 
balatonmáriafürdői	 lakosokat,	 póttagoknak pedig	
Fall	 Olívia,	 Oltiné	 Baranyai	 Melinda,	 Vidák	
Bernadett balatonmáriafürdői	 lakosokat	
választotta.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megköszönte	 Pápa	 Jánosné,	
Hamberger	 Zoltánné,	 Szabó	György	Béláné,	Makár	
Józsefné	 és	 Némethné	 Ihász	 Ágota	 balaton‐
máriafürdői	 lakosoknak	 több	 választási	 ciklusban	
való	közreműködését,	munkáját,	melyet	esküjükhöz	
híven	végeztek.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 Somogy	 Megyei	 Kormány‐
hivatal	 Kaposvári	 Járási	 Hivatala	 SO‐04B/OKT/	
153‐160/2017.	 számú	 átirata	 mellékleteként	
megküldött	 2018/19‐es	 tanévre	 megállapított	 és	
kijelölt	 iskolai	 felvételi	 körzet	 tervezettel	
egyetértett,	 mely	 szerint	 Balatonmáriafürdő	
közigazgatási	 területe	 esetén	 az	 a	 Balaton‐
keresztúri	Festetics	Kristóf	Általános	Iskola.	

 

A	 képviselő‐testület	 megismerte	 Bíró	 Géza	
balatonkeresztúri	 lakos	 támogatási	 kérelmét,	 és	
150.000	 Ft	 anyagi	 támogatást	 biztosított	 részére	 a	
11.	 SPURI	 BALATON	 SZUPERMARATON	
nemzetközi	 tókerülő	 futóversenyben	 való	
részvételhez	 –	 melyen	 egy	 női	 és	 egy	 férfi	 páros	
indul	Balatonmáriafürdő	színeiben‐,	és	egyenpólók	
megvásárlásához	 reklámfelirattal	 való	 ellátására.	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 felhatalmazta	 a	 polgármestert,	
hogy	 az	együttműködési	megállapodást	 kösse	meg	
és	gondoskodjon	az	összeg	kifizetéséről.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megismerte	 Balláné	 Vajas	 Éva,	
a	 PORT	 Étterem	 és	 Panzió	 üzletvezető	 kérelmét,	
mely	a	Balatonmáriafürdő,	Bernáth	Aurél	sétány	5.	
szám	 alatti	 közterületi	 üzleti	 előkert	
igénybevételének	 2018.	 évre	 vonatkozó	 díj	
megállapítására	 irányult,	 és	 Balatonmáriafürdő	
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Község	 Önkormányzat	 Képviselő‐testületének,	 a	
közterületek	 használatáról	 szóló	 7/2015.	 (IV.14.)	
önkormányzati	 rendelet	 9	 §‐a	 alapján	 a	 2018.	 évi	
közterület	 használati	 díjat	 350.000	 Ft	 összegben	
állapította	meg	 2018.	 június	 1‐től	 2018.	 augusztus	
31‐ig	határozott	időre.	A	képviselő‐testület	felkérte	
a	 polgármestert,	 hogy	 a	 közterület‐használatról	
szóló	megállapodást	kösse	meg.	
	

A	 képviselő‐testület	 a	 Balatonmáriafürdő	
belterület	 157/2	 hrsz.	 alatt	 felvett	 „hétvégi	 ház,	
udvar”	 megnevezésű	 909	 m2	 alapterületű	
Balatonmáriafürdő	Vilma	u.	98.	szám	alatt	 ingatlan	
tekintetében	 jóváhagyta	 az	 előterjesztés	 szerinti	
939‐24‐4/2016.	D.	 számú	 ajándékozási	 szerződést	
Szilvási	 Norbert	 miskolci	 lakos	 –	 ajándékozó	 –	 és	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzata	 –
megajándékozott	–	között.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 Balatonmáriafürdőn	
bejegyzett	székhellyel	rendelkező	civil	szervezetek	
2018.	 január	 1.	 napjától,	 az	 önkormányzat	
tulajdonában	 lévő	 épületeit,	 helyiségeit	
díjmentesen	 vehetik	 igénybe,	 bérleti	 díj	 és	
közműköltségek	megfizetése	nélkül.	

	

A	 képviselő‐testület	 megtárgyalta	 a	 Balaton‐
máriafürdő	 277.	 hrsz‐ú	 ingatlan	 vagyonkezelői	 jog	
átvétele	 tárgyú	 előterjesztést	 és	 a	 Magyar	 Állam	
1/1	 tulajdonában	 álló	 és	 a	 Dél‐Dunántúli	 Vízügyi	
Igazgatóság	 vagyonkezelésében	 lévő	
Balatonmáriafürdő	277.	hrsz.	ingatlan	tekintetében	
a	 vagyonkezelői	 jogot	 a	 Belügyminisztérium	
Gazdasági	 Helyettes	 Államtitkárság	 által	 a	
BM/24554‐3/2017	 számú	 nyilatkozata	 alapján	
átvette.	

	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	felhatalmazta	a	polgármestert	a	
szükséges	intézkedés	megtételére.	

	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megismerte	 a	 Hullámvitorlás	
Sportegyesület	 kérelmét	 és	 a	 2018.	 évben	 az	
egyesület	 által	megrendezésre	 kerülő	 Vitorlás	 Est,	
BMVI	 Kupa,	 és	 O’penbic	 Flottabajnokság	
rendezvényekre	 az	 önkormányzat	 tulajdonában	
lévő	 eszközöket	 biztosítja	 (hang‐	 és	 fénytechnika,	
sátrak	 és	 sörpad	 garnitúrák).	 Az	 önkormányzat	

hozzájárul,	 és	 egyben	 biztosítja	 a	 Zagytéri	 terület	
észak‐keleti	 részén	 egy	 ideiglenesen	 körbekerített	
területrész	 és	 mobilsólya	 kialakítását,	 engedélyez‐
tetését.	 A	 képviselő‐testület	 felkérte	 a	 polgár‐
mestert,	 hogy	 az	 eszközhasználatra	 vonatkozó	
megállapodást	 megkösse	 és	 az	 ideiglenes	
vitorlástelep	 és	 mobilsólya	 kialakításának	
kivitelezését	megkezdje.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megismerte	 a	 helyi	 balaton‐
máriafürdői	 lakosokból	 álló	 tánccsoport	 anyagi	
kérelmét	 és	 370.000	 Ft	 anyagi	 támogatást	
biztosított	 részükre	 a	 2018.	 évi	 költségvetésben	 a	
rendezvénytervre	 elkülönített	 összeg	 keretében	
kettő	táncprodukció	–	latin	és	egy	standard	előadás	
–	 betanulásának	 költségeihez.	 Balatonmáriafürdő	
Község	Önkormányzat	Képviselő‐testülete	 felhatal‐
mazta	 a	 polgármestert,	 hogy	 a	 tánccsoport	
kapcsolattartójával	 vegye	 fel	 a	 kapcsolatot,	
tájékoztassa	 a	 testület	 döntéséről,	 és	 kösse	 meg	
támogatási	szerződést.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megismerte	 Frizólia	 Mihály	
ozorai	 lakos	 kérelmét.	 A	 képviselő‐testület	
Balatonmáriafürdő	 településen	 utazó	 vidámpark	
működtetésére	 alkalmas	 területet	 nem	 tud	
biztosítani.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	2018.	 január	22‐én	a nyilvános	
testületi	 ülést	 követően	 zárt	 ülést	 tartott	 a	
Községháza	tárgyalótermében.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 „Balatonmáriafürdő	 Önkor‐
mányzat	 zöldterület	 gondozási	 feladatainak	
ellátása	 vállalkozási	 szerződés	 keretében”	
tárgyában	 indítandó	 egyszerű	 zártkörű	
versenyeztetési	 eljárásról	 szóló	 napirendet	
megtárgyalta.	 A	 képviselő‐testület	 –	 az	
Önkormányzat	 Beszerzési	 Szabályzata	 szerint	 –	 a	
versenyeztetési	 eljárás	 Ajánlattételi	 felhívását	 a	
jegyzőkönyvhöz	 mellékelt	 formában	 jóváhagyta.	 A	
képviselő‐testület	 felkérte	 Galácz	 György,	
polgármestert,	 hogy	 intézkedjen	 az	 Ajánlattételi	
felhívásnak	 a	 GISZ	 Kft.,	 Dél‐Balatoni	 Közterület	
Kezelő	 Kft.,	 Balaton‐Út	 Kft	 és	 Marcali	 Városi	
Önkormányzat	 GAMESZ	 Szervezete	 jogi	 személyek	
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részére	történő	megküldéséről.	A	képviselő‐testület	
felkérte	 továbbá	 Galácz	 György,	 polgármestert,	
hogy	 a	 Beszerzési	 Szabályzatban	 foglaltaknak	
megfelelően	 intézkedjen	 a	 versenyeztetési	 eljárás	
lefolytatásáról,	majd	a	 legkedvezőbb	ajánlatot	 tevő	
céggel	a	szerződést	megkösse.	

	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 „Balatonmáriafürdő	 közigaz‐
gatási	 területén	 önkormányzati	 épületek	 és	
közterületek	 karbantartási,	 javítási	 szolgáltatá‐
sának	 ellátása	 2018.évre	 vállalkozási	 szerződés	
keretében”	 tárgyú	 beszerzési	 eljárás	 megindítása	
tárgyában	 indítandó	 egyszerű	 zártkörű	
versenyeztetési	 eljárásról	 szóló	 napirendet	
megtárgyalta.	 A	 képviselő‐testület	 –	 az	
Önkormányzat	 Beszerzési	 Szabályzata	 szerint	 –	 a	
versenyeztetési	 eljárás	 pályázati	 felhívását	 a	
jegyzőkönyvhöz	mellékelt	formában	jóváhagyta.	

	

A	 képviselő‐testület	 felkéri	 Galácz	 György,	
polgármestert,	 hogy	 intézkedjen	 a	 pályázati	
felhívásnak	 a	 BAU	 Kft.,	 D.B.H.É.	 Kft.	 és	 az	 RST–
Kanizsa	 Kft	 jogi	 személyek	 részére	 történő	
megküldéséről.	 A	 képviselő‐testület	 felkérte	
továbbá	 Galácz	 György	 polgármestert,	 hogy	 a	
Beszerzési	Szabályzatban	foglaltaknak	megfelelően	
intézkedjen	 a	 versenyeztetési	 eljárás	 lefolytatá‐
sáról,	majd	 a	 legkedvezőbb	ajánlatot	 tevő	céggel	 a	
szerződést	megkösse.	

	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 –	 az	 Önkormányzat	
Közbeszerzési	Szabályzatának	53.	pontja,	illetőleg	a 
közbeszerzésekről szóló	 2015.	 évi	 CXLIII.	 törvény	
(Kbt.)	 77.	 §	 (4)	 bekezdése,	 továbbá	 az	 eljárásban	
közreműködő	 bírálóbizottság	 szakmai	 javaslata	
alapján	 –	 a	 „Balatonmáriafürdői	 védőnői	 szolgálat	
fejlesztése	 –	 TOP‐4.1.1‐15‐SO1‐2016‐00008	
kivitelezési	 szerződés	 keretében”	 tárgyú	
közbeszerzési	 eljárást	 eredményesnek	 nyilvánítja.	
Az	 eljárásban	 a	Dominó	 Építőanyag	 Kereskedő	 és	
Szolgáltató	Kft.,	 Balázs	 Laci	 2004	Kft.,	D.B.H.É	Kft.,	
Marcali‐Építő	Kft.,	és	a	VS	Liget	Kft.	ajánlatai	a	Kbt.	
81.§	 (5)	 bekezdés	 alapján	 nem	kerültek	 bírálásra.	
Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	a	BAU	Építőipari	Kereskedelmi	
és	 Szolgáltató	 Kft.	 ajánlattevő	 ajánlatát	
érvényesnek	 nyilvánította.	 Balatonmáriafürdő	

Község	 Önkormányzat	 Képviselő‐testülete	 az	
eljárás	nyertesének	a	BAU	Építőipari	Kereskedelmi	
és	Szolgáltató	Kft.	ajánlattevőt	hirdette	ki,	mivel	az	
ajánlattevő	 ajánlata	 a	 Kbt.	 76.	 §	 (2)	 bekezdés	 b)	
pontja	 szerinti	 értékelési	 szempontot	 figyelembe	
véve	 a	 legjobb	 ár‐értékarányt	 tartalmazó	 ajánlat	
volt	 (Összpontszám:	 950,00).	 Ajánlattevő	 által	
megajánlott	ár	(nettó	39.609.342,‐Ft)	meghaladja	a	
rendelkezésre	 álló	 fedezet	 (nettó	 38.582.677,‐Ft)	
mértékét,	 ezért	 Balatonmáriafürdő	 Község	
Önkormányzatnak	 Képviselő‐testülete	 a	
különbözeti	 1.026.665,‐	 Ft	 +	 áfa	 összeget	 a	 2018.	
évi	költségvetésében	saját	forrásként	biztosította.	
A	képviselő‐testület	 felkérte	a	polgármestert,	hogy	
a	 Kbt.	 79.	 §	 (2)	 bekezdésében	 meghatározott,	 az	
eljárás	 hivatalos	 eredményét	 és	 egyéb	 adatait	
tartalmazó	 írásbeli összegezés összeállítása	 és	
minden	 érintett	 ajánlattevő	 részére	 történő	
megküldése	 iránt,	 továbbá	 a	 Kbt.	 37.	 §	 (1)	 bek.	 h) 
pontja	 szerinti	 eljárás	 eredményéről szóló 
tájékoztató hirdetménynek a	 hivatalos	 lapban	
(Közbeszerzési	Értesítő)	történő	közzététele	iránt	–	
a	 közbeszerzési	 szakértő	 igénybevételével	 –	
határidőben	intézkedjen.	
A	 képviselő‐testület	 felkérte	 továbbá	 a	
polgármestert,	hogy	a	vonatkozó	törvényi	előírások	
értelmében	 a	 nyertesként	 megjelölt	 szervezettel	 a	
2014‐2020	 programozási	 időszakban	 az	 egyes	
Európai	 Uniós	 alapokból	 származó	 támogatások	
felhasználásának	rendjéről	szóló	272/2014.	(XI.	5.)	
Korm.	 rendelet	 98.§	 (4)	 bekezdésében	
meghatározott,	 az	 irányító	 hatóság	 által	 végzett,	
közbeszerzési‐jogi,	 támogathatósági,	 elszámolható‐
sági,	 valamint	 műszaki	 szempontú	 utóellenőrzés	
eredményéről	 szóló	 értesítést	 követően,	 az	
eljárásban	 meghatározott	 időpontban	 a	 szerződés	
megkötéséről	intézkedjen.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2018.	 február	 1‐én rendkívüli,	
zárt	ülést	tartott	a	Községháza	tárgyaló	termében.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 szociális	 célú	 tűzifa	
juttatásáról	 szóló	 13/2017.	 (X.26.)	 önkormányzati	
rendelet	1‐3.§,	valamint	a	2	§	(3)	bekezdése	alapján	
szociális	 célú	 tűzifa	 támogatást	 állapít	 meg	 12	
balatonmáriafürdői	 lakos	 részére.	 A	 tűzifa	
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kiszállításáról	 a	 Településüzemeltetési	 Iroda	
gondoskodott.	
	

Balatonmáriafürdő,	 Balatonkeresztúr	 és	
Balatonberény	Községek	Önkormányzat	Képviselő‐
testületei	 2018.	 február	 7‐én együttes,	 nyilvános	
ülést	 tartottak	 a	 Bél	 Mátyás	 Látogatóközpont	
termében.	

	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 Balatonkeresztúri	 Közös	
Önkormányzati	 Hivatal	 2018.	 évi	 költségvetését	
124.581	 e	 Ft	 bevételi	 és	 kiadási	 főösszeggel	
elfogadta.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐	 testülete	2018.	 február	19‐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	 a	 saját	 bevételei	 összegét,	
valamint	 az	 adósságot	 keletkeztető	 ügyleteiből	
eredő	 fizetési	 kötelezettségeinek	 három	 évre	
várható	 összegét	 megállapította	 és	 a	 testület	 a	
2018.	 évi	 költségvetését	 a	 4/2018.	 (II.20.)	
önkormányzati	rendelete	alapján	elfogadta.	

	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megismerte	 és	 az	 alábbi	
kiegészítésekkel	fogadta	el	a	2018.	évre	vonatkozó	
Balatonmáriafürdő	 településen	 megvalósuló	
rendezvény	tervezetet:	
A	 2018.	 évi	 rendezvényterv	 programjai	 közé	
felvételre	 kerül	 a	 Balatonkeresztúri	 Sportcsar‐
nokban	 2018.	 április	 14‐én	megrendezésre	 kerülő	
Balaton	 M&K	 Együttes	 40	 éves	 jubileumi	
hangversenye.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 Galácz	 György	 polgármestert	
személyes	érintettsége	miatt	kizárta	„Galácz	Rudolf	
Attila	és	Galácz	György	balatonmáriafürdői	lakosok	
ingatlanrész	 vásárlási	 kérelem”	 napirend	
döntéshozatalából. 

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 Galácz	 Rudolf	 Attila	 és	 Galácz	
György	 balatonmáriafürdő	 lakosoknak	 a	
Balatonmáriafürdő,	 Vasút	 u.	 4.	 sz.	 434	 hrsz.	 alatti	
ingatlan	 területükkel	 határos	 –	 kb.	 3	 m	 széles	 ‐	
területsáv	 megvásárlására	 vonatkozó	 kérelmét.	 A	
képviselő‐testület	 a	 jelzett	 területsáv	 eladását	
elviekben	 támogatta.	 Megállapította,	 hogy	 a	 434	
hrsz.	 alatti	 ingatlan	 jelzett	 mértékű	 csökkenése	
nem	 okozza	 az	 ingatlan	 használatát.	 Felkérte	 a	
jegyzőt,	 hogy	 az	 ingatlanrész	 Ft/m2	 alapú	
értékbecslését	készíttesse	el,	illetve	a	telekalakítási	
földmérési	 munkák	 elkészítésére	 kérjen	
árajánlatot,	 majd	 mindezek	 ismeretében	
nyilatkoztassa	 meg	 a	 kérelmezőket.	 A	 képviselő‐
testület	 felkérte	 a	 jegyzőt,	 hogy	 a	 beérkezett	
nyilatkozatok	 után	 a	 végleges	 döntés	meghozatala	
céljából	 a	 soron	 következő	 ülésre	 az	 ügyet	
ismételten	terjessze	elő.	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2018.	 évi	 közbeszerzési	 tervét	
elfogadta,	mely	 nyilvános.	 A	 tervet,	 az	 elfogadását	
követően	 –	 figyelemmel	 arra,	 hogy	 az	 nyilvános	
dokumentumnak	 minősül	 –	 az	 Önkormányzat	
hivatalos	 honlapján	 közzé	 kell	 tenni.	 Az	
Önkormányzat	 köteles	 továbbá	 a	 közbeszerzési	
tervet	 a	 Közbeszerzési	 Hatóság	 által	 működtetett	
Közbeszerzési	 Adatbázisban	 közzétenni.	 A	
közbeszerzési	 tervtől	 eltérő	 közbeszerzés	 is	
lefolytatható,	 azonban	 a	 módosítási	 igény	
felmerülésekor	a	tervet	módosítani	kell,	megadva	a	
módosítás	 indokát	 is.	 A	 közbeszerzési	 tervet	
legalább	 2023.	 december	 31‐ig	 meg	 kell	 őrizni,	
illetve	 a	 település	 honlapján	 a	 következő	 évi	
közbeszerzési	terv	jóváhagyásáig	közzétenni.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 „Balatonmáriafürdő,	 Hullám	
utcai	büfé	épület	felújítása	és	konténer	elhelyezése”	
tárgyú	előterjesztést	megtárgyalta	és	 támogatta	az	
ÖTUJJ	Kft.	kérelmét.	A	képviselő‐testület	támogatta	
az	 épület	 felújítási	 munkáit,	 illetve	 a	 konténer	
elhelyezését	 a	 területen.	 A	 képviselő‐testület	
felkérte	továbbá	Galácz	György	polgármestert,	hogy	
a	felújítási	munkákra	vonatkozó	beszerzési	eljárást	
folytassa	 le	 és	 a	 legkedvezőbb	 ajánlattevővel	 a	
szerződést	megkösse.	
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Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 felhatalmazta	 Galácz	 György	
polgármestert,	 hogy	 a	 Balatonmáriafürdő,	 Keszeg	
utcai	495/1	hrsz.	alatti	önkormányzati	közterületre	
vonatkozó,	 a	 Magyar	 Állam	 javára	 ivóvízvezetést	
biztosító	 szolgalmi	 jog	 bejegyzés	 ügyében	eljárhat,	
az	arra	vonatkozó	megállapodást	az	önkormányzat	
nevében	megkötheti. 

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 megismerte	 a	 Rákóczi	
Szövetség	támogatási	kérelmét	és	50.000	Ft	anyagi	
támogatást	 biztosított	 részükre	 a	 magyar	
iskolaválasztást	 szolgáló	 Beiratkozási	
Programjukhoz.	 Balatonmáriafürdő	 Község	
Önkormányzat	 Képviselő‐testülete	 felhatalmazta	 a	
polgármestert,	 hogy	 gondoskodjon	 az	 összeg	
kifizetéséről.	

	

1.	 Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 NIF	 Zrt.	 a	 község	
településrendezési	 eszközeinek	 a	 balatonmária‐
fürdői	 1578/1	 és	 1578/2	 hrsz.	 alatti	 ingatlanra	
vonatkozó	 módosítási	 kérésének	 elkészítésére	
beérkezett	2	db	árajánlatot	megismerte.		

2.	A	képviselő‐testület	a	beérkezett	árajánlatok	
közül	 az	 ARKER	 Kft.	 (Kaposvár,	 Dózsa	 u.	 21.)	
400.000	 Ft	 +	 ÁFA	 =	 508.000.‐Ft	 összegű	 ajánlatát	
kedvezőbbnek	 tartja,	 és	 ezt	 a	 társaságot	 kívánja	
megbízni	 a	 településrendezési	 eszközök	
módosítására.	

3.	 A	 képviselő‐testület	 felkéri	 a	 polgármestert,	
hogy	a	NIF	Zrt.‐t,	illetve	a	másik	pályázó	céget	az	M‐
T	TEINFO	Kft.‐t	a	fenti	döntésről	tájékoztassa.	

4.	 A	 képviselő‐testület	 felhatalmazza	 a	
polgármestert,	hogy	az	ARKER	Kft.‐vel,	illetve	a	NIF	
Zrt.‐vel	 a	 településrendezési	 eszközök	 módosítá‐
sára	vonatkozó	háromoldalú	szerződést	kösse	meg.	

	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 2018.	 február	 19‐én a 
nyilvános	testületi	ülést	követően	zárt	ülést	 tartott	
a	Községháza	tárgyaló	termében.	

	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzat	
Képviselő‐testülete	 a	 „Belvízvédelmi rendszerek 
korszerűsítése Balatonmáriafürdőn – II. ütem”	
tárgyú	 közbeszerzési	 eljárás	 megindításáról	 szóló	
előterjesztést	 megtárgyalta.	 A	 képviselő‐testület	 a	

közbeszerzési	 eljárásban	 alkalmazandó,	 a	
vonatkozó	 jogszabályi	és	szakmai	előírások	szerint	
összeállított	 ajánlattételi	 felhívást,	 valamint	
közbeszerzési	 dokumentumokat	 a	 jegyzőkönyvhöz	
mellékelt	 formában	 jóváhagyta.	 A	 képviselő‐
testület	felkérte	Galácz	György	polgármestert,	hogy	
a	közbeszerzésekről	szóló	2015.	évi	CXLIII.	törvény	
(Kbt.)	 115.	 §	 (1)	 bekezdés	 alapján	 nyílt	 eljárás	 a	
Kbt.	115.§	(2)‐(4)	és	a	(6)‐(7)	bekezdése	szerinti	–	
mivel	az	építési	beruházás	becsült	értéke	nem	éri	el	
a	 nettó	 300	 millió	 forintot	 –	 eljárásban	 AliscaBau	
Építőipari	 Zrt.,	 Juhai	 és	 Társa	 Kereskedelmi	 és	
Szolgáltató	 Kft.,	 Szabadics	 Közmű‐	 és	 Mélyépítő	
Zrt.,	a	Horváth‐Ép	Kft.,	Boroszlán	Zrt.,	és	a	Bauterc‐
Prizma	 Kft.	 vállalkozások	 ajánlattételre	 történő	
felhívásáról	intézkedjen.	
A	 képviselő‐testület	 felkérte	 Galácz	 György	
polgármestert,	 hogy	 a	 közbeszerzési	 eljárásnak	 az	
előírások	 szerint	 történő	 lefolytatását	 követően	 az	
eljáró	 bírálóbizottságnak	 a	 nyertes	 ajánlattevőre	
vonatkozó	 szakmai	 javaslatát	 a	 megfelelő	 időben	
terjessze	a	képviselő‐testület	elé.	
	

A	 képviselő–testület	 soron	 következő	 ülése	
2017.	március	 12‐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	

               
SAJTÓ KÖZLEMÉNY 
 
Megkezdődhetnek a 
kivitelezési munkák a 
Balatonmáriafürdői 
Védőnői Szolgálat 
fejlesztésére 
A	 projekt	 tartalmának	 bemutatása:	 A	 sikeres	
közbeszerzési	 eljárást	 követően	 2018.	 február	
elején	megkötésre	került	a	kivitelezési	szerződés	a	
Balatonmáriafürdői	 Védőnői	 Szolgálatnak	 helyet	
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adó	 épület	 rekonstrukciójára	 vonatkozóan.	 A	
szerződéskötést	 követően	 a	 munkaterület	 átadása	
is	 megtörtént,	 ezzel	 a	 fenti	 fejlesztés	 a	 kivitelezés	
szakaszába	 lépett.	 A	 kivitelezési	 munkákat	 a	
fonyódi	 székhelyű	 BAU	 Kft.	 hajtja	 végre,	 melynek	
várható	 befejezési	 ideje	 2018.	 július	 31.	 A	
kivitelezési	 munkákat	 követően	 tervezzük	 a	
védőnői	eszközök	beszerzését,	mely	teljessé	teszi	a	
védőnői	 szolgálat	 infrastrukturális	 feltételeinek	
megteremtését.	 A	 közel	 60	 millió	 forint	 európai	
uniós	 támogatás	 segítségével	 megvalósuló	
fejlesztés	 a	 szolgáltatási	 színvonal	 emelését,	 az	
akadálymentes	közlekedés	feltételeinek	megterem‐
tését,	 egy	 többfunkciós	 helyiség	 kialakítását,	
továbbá	 parkoló	 építését,	 szakmai	 eszközök,	
vizsgálóeszközök,	 bútorzat,	 és	 IT	 eszközök	
beszerzését	 szolgálja.	 A	 projekt	 a	 Széchenyi	 2020	
program	keretében	valósul	meg.	
	

Balatonmáriafürdő	 Község	 Önkormányzata	
kezdetben	 önállóan,	 majd	 2005	 óta	 társulási	
formában	látja	el	a	védőnői	szolgálat	működtetését.	
A	területi	ellátási	kötelezettség	Balatonmáriafürdő,	
Balatonkeresztúr	 és	 Balatonújlak	 településekre	
terjed	ki.	Balatonmáriafürdő	községben	óvoda,	míg	
Balatonkeresztúr	településen	 iskola	működik,	 így	a	
védőnői	 szolgálat	 tevékenysége	 kiterjed	 az	 iskola‐
egészségügyi	 feladatokra	 is.	 A	 védőnői	 szolgálat	
székhelye	 jelenleg	Balatonkeresztúr,	Zrínyi	u.	2.	sz.	
alatt	 található	 (550	 hrsz.),	 mely	 épületben	 a	
földszinten	a	háziorvosi	rendelő,	az	emeleti	szintjén	
a	 védőnői	 tanácsadó	 foglal	 helyet	 elkülönített	
megközelíthetőséggel.	 Az	 utolsó	 jelentősebb	
korszerűsítésre	a	2000‐es	évek	elején	került	sor.	Az	
orvosi	 rendelő	 korábbi	 pályázati	 konstrukció	
keretében	felújításra	került.	A	felújítás	kizárólag	az	
épület	 azon	 részét	 érintette,	 amely	 az	 orvosi	
funkciókhoz	 kötődik,	 így	 a	 védőnői	 szolgálatnak	
helyt	 adó	 épületrész	 teljesen	 felújítatlan	 maradt,	
védőnői	 szakmai	 eszközök	 beszerzése	 sem	 történt	
a	 korábbi	 projekt	 keretében.	 Az	 akadálymentes	
közlekedés	 az	 épületben	 a	 védőnői	 szolgálathoz	
nem	biztosított.	 A	 földszinten	 a	 lépcső	mellett	 van	
lehetőség	 a	 babakocsik	 tárolására.	 Jelen	 fejlesztés	
során	 a	 korszerűtlen	 és	 gazdaságosan	 fel	 nem	
újítható	épületrész	kiváltásra	kerülne,	és	az	azonos	
helyrajzi	 számon	 található	 (Balatonkeresztúr,	 550.	
hrsz.),	 korábban	 orvos	 szolgálati	 lakásként	

funkcionáló,	 jelenleg	 funkció	 nélküli	 épületben	
kerülne	 kialakításra	 a	 szolgálat.	 Elsősorban	 a	
szolgáltatási	 színvonal	 emelése,	 az	 akadálymentes	
közlekedés	 és	 a	 helyigény	 növekedés	 indokolja	 a	
fejlesztést,	 mely	 során	 kialakításra	 kerülne	 egy	
multifunkcionális	 helyiség	 is,	 ami	 babamama	
programoknak,	 csoport	 foglalkozásoknak,	
várandóstornának,	 stb.	 adna	 helyet.	 A	 fejlesztés	
keretében	 sor	 kerül	 az	 épület	 teljes	 körű	
akadálymentesítésére,	 infrastrukturális	 fejleszté‐
sére,	 részletesen,	 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,	 szakmai	
eszközök,	 vizsgálóeszközök,	 bútorzat,	 és	 IT	
eszközök	beszerzésére.	
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‐
2016‐000.	

													
Lomtalanítás időpontja – 2018. szeptember 2. 

													
Tájékoztató a 2017. évi hulladékszállítási díjjal 
kapcsolatos kedvezményekről. 

Tájékoztatjuk	 Balatonmáriafürdő	 község	
nyugdíjas	 lakosságát,	 hogy	 a	 2017.	 évre	 befizetett	
hulladékszállítási	 díj	 után	 1	 db	 60	 literes	
gyűjtőedényzet	 éves	 közszolgáltatási	 díja	 50	 %‐
ának	 megfelelő	 összegű	 szociális	 támogatás	
igényelhető	az	önkormányzattól.	

	

Kérelemre	szociális	támogatásban	részesül:	
 az	 a	 balatonmáriafürdői	 és	 legalább	 2	 éve	

folyamatosan,	 állandó	 bejelentett	 lakcímmel	
rendelkező,	

 és	életvitelszerűen	a	lakásban	élő	nyugdíjas,	
vagy	egyedül	élő,	
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 és	 befizetési	 csekken	 bizonyítja,	 hogy	 az	
adott	éves	díjat	megfizette	és	hátraléka	nincs,	

 és	 az	 ingatlanra	 magánszálláshely	
idegenforgalmi	 célú	 hasznosítására	 vonatkozó	
engedély	nincs,	és	a	kérelem	benyújtását	megelőző	
évben	 a	 havi	 jövedelme	 a	mindenkori	minimálbér	
összegét	nem	éri	el.	

 nyugdíjas háztartás is, amennyiben	 a	
kérelem	 benyújtását	 megelőző	 évben	 a	
háztartásban	 élők	 egy	 főre	 jutó	 jövedelme	 a	
mindenkori	minimálbér	80	%‐át	nem	éri	el.	

Amennyiben	a	kérelmező/kérelmezők	egy	főre	
jutó	havi	jövedelme	az	öregségi	nyugdíj	mindenkori	
legkisebb	összegét	nem	éri	el,	a	közszolgáltatási	díj	
100	%‐ának	megfelelő	összegű	szociális	támogatást	
kell	 megállapítani	 a	 jogosult	 nyugdíjas,	 illetve	
nyugdíjas	háztartás	részére.	
A	 támogatás	 iránti	 kérelem	 2018.	 március	 31. 
napjáig	nyújtható	be.	
A	határidő	elmulasztása	jogvesztő.	
A	 kérelmet	 Schenkné	 Gaál	 Zsuzsanna	 igazgatási	
ügyintézőnél	 (földszint	 1.	 számú	 iroda)	 lehet	
benyújtani	ügyfélfogadási	időben,	vagy	postai	úton.	
A	 kérelemhez	 mellékelni	 kell	 az	 előző	 évre	
vonatkozó	befizetésekről	szóló	igazolásokat.	
A	 támogatás	 kifizetésére	 2018.	 április	 20.	 napjáig	
kerül	sor	az	önkormányzat	házipénztárából	történő	
kifizetés	útján	

Mestyán	Valéria	
címzetes	főjegyző	

	
	
	
	
	

Folytatódnak a színes programok a 
környezettudatosság jegyében 

Balatonmáriafürdőn 

	
Március	végén	zárul	Balatonmáriafürdő	Község	

Önkormányzat	 környezeti	 nevelést	 célzó	 program	
sorozata,	 mely	 a	 „Hulladékgazdálkodás	 okosan!	 ‐	
Környezettudatos	szemléletformálás	Balatonmária‐
fürdőn”	 címet	 kapta.	 A	 Földművelésügyi	
Minisztérium	 pályázati	 támogatásának	
köszönhetően	 január	 és	 február	 hónapban	 4	
tájékoztató	 fórumon	 vehetett	 részt	 az	 érdeklődő	
lakosság.	

	
A	 fórumokon	 hasznos	 információkhoz	 jutott	 a	

közönség	 a	 hulladékgazdálkodás	 fontosságáról,	 a	
környezettudatos	magatartásról,	a	hulladékok	újra‐
használati	és	újrahasznosítási	megoldásairól	illetve	
a	szelektív	hulladékgyűjtésről.	

A	 rendezvénysorozat	 márciusban	 további	
érdekes	 programokkal	 folytatódik,	 elsősorban	 a	
fiatalabb	 korosztály	 képviselőinek.	 A	 kézműves	
foglalkozáson	 a	 hulladékká	 vált	 papír	 és	műanyag	
termékek	 újbóli	 „feldolgozásával”	 készülnek	
értékes	 és	 mókás	 használati	 tárgyak,	 játékok,	
melyek	 projekt	 végéig	 kiállításra	 kerülnek	 a	
Közösségi	Házában.	

A	 tájékoztató	 fórumok	 témaköreinek	
feldolgozására	 izgalmas	vetélkedőn	vehetnek	részt	
a	 játékos	 kedvű	 csapatok,	 akiknek	 az	 ügyesség	 és	
odafigyelés	 mellett	 a	 logika	 és	 memória	 is	
segítségükre	 lehet.	 A	 vetélkedő	 végén	 a	 jutalom	
sem	 marad	 el,	 mely	 akár	 strandbelépő,	 vitorlás	
kaland	 vagy	 izgalmas	 tanulmányút	 formájában	
kerülhet	a	győztes	játékosok	birtokába.	

A	 programok	 nem	 csupán	 helyben	
folytatódnak.	Az	érdeklődők	autóbuszos	kirándulás	
keretében	 tanulmányúton	 vehetnek	 részt	 a	 gyáli	
hulladék	feldolgozó	üzembe,	ahol	megismerhetik	a	
hulladék	ipari	méretű	feldolgozását	is.	

Március	 végén,	 a	 projekt	 a	 környezettudatos‐
sággal	 és	 hulladékgazdálkodással	 kapcsolatos	
játszóházzal	zárul,	mely	a	gyermekek	számára	nyújt	
remek	szórakozást	és	tanulási	alkalmat	egyaránt.	

A	program	részleteiről	a	
www.balatonmariafurdo.hu	
oldalon	olvashat.	
	

„A projekt a Földművelésügyi 
Minisztérium támogatásával 

valósult meg.” 
 

www.szelektalok.hu 
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E B O L T Á S - H I R D E T M É N Y 
Értesítjük Balatonmáriafürdő község lakosságát, 

hogy a 2018. 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  

2018.04.10. 
(kedden) 

8:00 – 9:00 

Ági’s Steak Haus 
étterem előtt 
(Balatonkeresztúr, 
Akácfa u. 163.) 

2018.04.10. 
(kedden) 

9:30 – 10:00 

 
Pótoltás Helye Dátuma Időpontja 

Balatonkeresztúr, 
Ady E. u. 52. 

Önkormányzat 
épülete mögött 

2018.05.10. 
(csütörtök) 

8:00 – 9:00 

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:	 dr.	
Szilvássy	 Györk	 állatorvosnál	 06/20/9613‐224,	
85/560‐074.	

Oltásra	 kerülnek: Egészséges	 ebek.	 Három	
hónap	feletti	még	be	nem	oltott	ebek.	Az	egy	évvel	
korábban	 oltott	 ebek.	 Az	 oltatlan,	 mikrochippel	
ellátott	ebek. 

Oltás	nem	adható: Beteg	ebek.	Embert	harapott	
és	 emiatt	 hatósági	 megfigyelés	 alá	 vont	 ebek	 és	
mikrochip	nélküli	ebek. 

Felhívjuk	 a	 lakosság	 figyelmét,	 hogy	 a	
164/2008.	 (XII.	 20.)	 FVM	 rendelet	 4.§	 (1)	
bekezdése	 értelmében	 az	 állattartó	 köteles	 ebét	
veszettség	 ellen	 beoltatni	 és	 az	 oltást	 igazoló	
okmányt	 megőrizni.	 Az	 oltás	 alól	 elvont	 eb	
tulajdonosát	a	hatóság	bírsággal	sújtja.	

Dr.	Szilvássy	Györk	
 

 

Betekintés az Őszidősök programjaiba. 
Az	Őszidő	Nyugdíjasklub	január	5‐én	én	tartotta	

az	ó‐	év	búcsúztatót	a	Közösségi	Házban.	Mindenki	
valami	 finomságot,	 italt,	 és	 sok‐sok	 tombolának	
való	 tárgyat	 hozott	 magával.	 Arnold	 János	
klubvezető	 új	 évi	 köszöntője	 után	 üdvözölte	
körünkben	 megjelent	 Kovács	 József	 polgármester	
urat	 és	 kedves	 feleségét!	 A	 szokásos	 debreceni	
kolbász	 elfogyasztása	 után	 fergeteges	 mulatság	
kezdődött,a	 kiváló	 hangulatot	 állandó	 zenészünk,	
Tislér	 István	 szolgáltatta.	 A	 tombola	 fő	 díjat	
klubtársunk	 Gaál	 Piroska	 vihette	 el	 nagy	 taps	
kíséretével!	

Január	 7‐én	 kora	 esti	 programon	 is	 részt	
vettünk	néhányan	az	Őszidő	klubtagjai	közül	a	Bél	
Mátyás	 Látogató	 Központ	 meghívására.	 A	 Fuvola	
kvartett	 Új	 évi	 koncertjével	 elbűvölte	 a	
megjelenteket.	

Január	 16‐án,	 Kaposváron	 megtekintettük	 a	
vándorkiállítás	 keretében	 megrendezett	 SEUSO‐
kincs	 kiállítást,	 aztán	 sétáltunk	 a	 belvárosban	 és	 a	
gyönyörű	 Városházát	 is	 csodálattal	 jártuk	 körbe	
kívül‐	belül!																			Jó	volt	együtt	tölteni	a	napot.	

A	 Magyar	 kultúra	 napja	 ‐	 Irodalmi	 est	 a	
Közházban	 ‐	 Arany	 János	 élete	 és	 költészete,	
születésének	 200.	 évfordulóján!	 Szép	 számú	
közönség	 előtt,	 Szabad	 Ötletek	 Színház	 előadói,	
Turoczy	 Éva,	 Bor	 Viktor,	 Imre	 István,	 szépen	
körvonalazták	Arany	munkásságát.	

Február	 10‐én	 ismét	 megtartottuk	 a	
hagyományos	 farsangi	 bálunkat,	 melyre	
vendégeink	 is	mókás	 jelmezt	 öltöttek.	 A	 gyönyörű	
ajándékkosarat,	 ami	 a	 tombola	 fő	 díjat	 képezte,	 a	
Kis	 csillag	 ABC	 ajándékozta,	 Herman	 Istvánné	
Erzsike	nyerte	el.	

Civil hírek 
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Február	 13‐án	 a	 Bél	 Mátyás	 Látogatóközpont‐
ban	 videofilmet	 néztünk	 a	 mohácsi	 farsangolásról	
és	közben	a	jól	sikerült	fánkokat	fogyasztottuk	el.	

	

Ráchel	Mária	Judit	
klubtag	

Futó kaland 
 

Balatonmáriafürdőt	 5	 fő	 fogja	 képviselni	 a	 11.	
SPURI	 BALATON	 SZUPERMARATON‐on	 (2018.	
március	 22‐25.)	 Egy	 női	 páros	 ‐	 Vándor	 Nóra,	
Balogh	 Manyi	 és	 egy	 férfi	 páros	 ‐	 Hönsch	 Viktor,	
Bíró	Géza,	valamint	a	3.	nap	egyik	betét	versenyén,	
a	Füred	maratonon	ifj.	Pálfi	Attila	fog	szerepelni.	
Balatonmáriafürdőt	 képviselő	 futók	 Balaton‐Party	
csapatnéven	 indulnak	 neki	 a	 195,4	 km‐es	 távnak,	
ahol	a	női	csapatunk	célkitűzése	akár	egy	dobogós	
hely	elérése,	míg	férfi	csapatunk	reálisan	az	első	10	
hely	 valamelyikét	 célozhatja	 meg	 az	 igen	 erős	
mezőnyben.	

Balatonmáriafürdőn	a	verseny	második	napján	
(2018.	 március	 23.)	 halad	 át	 a	 mezőny,	 ahol	
szurkolhatunk	 az	 ország	 legjobb	 maraton	 és	
ultrafutóinak.	

A	 minket	 képviselő	 futókról,	 felkészülésükről,	
valamint	 versenyről	 folyamatosan	 tájékoztatjuk	 az	
érdeklődőket	a	Balaton‐Party	facebook	oldalán.	

	

Bíró	Géza	
	

Vitorlás bál 
 

Idén	első	alkalommal	rendeztük	meg	a	Vitorlás	Est	
nevet	 viselő	 jótékonysági	 estélyt.	 Szívvel‐lélekkel,	
készülődtünk	 az	 alkalomra.	 Az	 estély	 célja:	
összegyűjteni	 elegendő	 pénzt	 a	 vitorlázó	 gyerekek	
ruháira,	 melyek	 jóval	 megnövelik	 a	 vízen	
tartózkodás	 lehetséges	 időtartamát	 az	 időjárás	
viszontagságai	 ellenére.	 Tavaly	 ősszel	 a	Decathlon	
támogatásaként	 egyesületünk	 már	 kapott	 11	 db	
vízhatlan	 kabátot,	 s	 az	 összegyűlt	 pénzösszegből	
(233.000	 Ft)	 tervezünk	 ezekhez	 a	 kabátokhoz	
kiegészítő	 ruházatot	 vásárolni.	 Örömmel	
jelenthetjük	 be,	 hogy	 a	 foglalkozás	 elérte	 a	 célját!	
Egyesületünk	 így	 többek	 között	már	 egy	 komplett	
ruhatárral	 is	büszkélkedhet.	Nagyon	bízunk	benne,	
hogy	 így	még	több	gyerek	kap	kedvet,	 legyen	szó	a	
vitorlázásról	vagy	evezésről.	

Köszönjük	 szépen	 minden	 kedves	 vendégnek,	
hogy	 megtisztelt	 jelenlétével!	 Köszönet	 illeti	

továbbá	 azokat,	 akik	 tombola	 felajánlásával	 (is)	
segítették	 az	 Est	 létrehozását,	 valamint	 a	
támogatóinknak	 és	 a	 barátainak,	 akik	 nem	
kevesebb	munkával	segítettek	a	megvalósításban!	

Gáthy	Gergely	
	

Támogatóink:	 Balatonmáriafürdő	 Önkormányzata,	
Pelso	 Panzió,	 Várkapu	 ABC,	 Garai	 Szikvíz,	 Rubin	
Pincészet	
	

Festetics iskola - Napló  

A	 téli	 szünetről	 visszaérve	 a	 tanulók	 nagy	
lendülettel	 vetették	 bele	 magukat	 a	 félév	 előtti	
hajrába,	 tanulásba.	 Január	 26‐án	 lezártuk	 a	 félévet	
és	 a	 bizonyítványok	 kiosztására	 is	 sor	 került,	 a	
gyerekek	örömére	vagy	bánatára.	

Idén	is	volt	sítábor,	ahol	a	gyerekek	tanulhatták,	
gyakorolhatták	a	síelés	technikáját.	

Január	23‐án	iskolánk	megemlékezett	a	magyar	
kultúra	 napjáról	 kis	 ünnepség	 keretein	 belül.	 A	
harmadik	osztályos	tanulókat	Kovácsné	Végh	Diána	
és	Harmath	Andrea	készítette	fel.	

Labdarúgóink	 a	 Bozsik‐programban	 és	 a	
korosztályos	tornákon	képviselték	iskolánkat.	

2018‐ban	 szintén	 sok	 tanulmányi	 versenyen	
veszünk	részt.	

Február	 03‐án	 tartottuk	 alapítványi	 bálunkat.	
Köszönjük	 a	 vendégek	 részvételét,	 és	 minden	
kedves	 támogatónknak	 szíves	 felajánlásait,	melyet	
tanulóink	oktatásának	fejlesztésére	fordítunk.	

2017.	 évben	 iskolánk	 alapítványát	 a	 tisztelt	
adózók	 adójuk	 1%‐nak	 felajánlásával	 több,	 mint	
300.000	 Ft‐tal	 segítették,	 amiért	 külön	 hálásak	
vagyunk.	 Kérjük	 Önöket,	 idén	 is	 támogassák	
alapítványunkat	 adójuk	 1%‐ával!	 Adószámunk:	
18764284‐1‐14.	

Február	elején	a	karneválunkra,	mindannyiunk	
örömére,	 jobbnál‐jobb	 jelmezekkel,	 előadásokkal	
készültek	 tanítványaink.	 A	 mögötte	 látható	 sok	
munkát	 értékelve	 díjazott	 a	 zsűri.	 A	 hónap	 során	
mérhették	össze	matematikai	tudásukat	gyermeke‐
ink	 a	 Zrínyi	 Ilona	 Matematika	 Versenyen.	
Intézményünket:	 Imre	 Levente	 /2.	 o./,	 Bogdán	
Milán	/2.	o./,	Németh‐Skoda	Dusán	/2.	o./,	Szilágyi	
Bendegúz	/2.	o./,	Jónás	Kevin	/5.	o./,	Farkas	Kornél	
/5.	o./,	Vajda	Laura	/6.	o./,	Pusztai	Lili	/6.	o./,	Papp	
Benedek	 /8.	 o./	 képviselte.	 Felkészítőik:	 Buxbaum	
Tiborné	és	Zsigmond	Kinga	pedagógusok.	
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Balatonbogláron	 a	 „Szép	 Magyar	 Beszéd”	
versenyen	 Gulyás	 Jázmin	 6.	 osztályos	 tanuló	 3.	
helyezett	 lett.	 Őt	 Lukácsné	 Tuli	 Ildikó	 tanárnő	
készítette	fel.	

A	 sakk	 diákolimpia	 megyei	 fordulóján	
korosztályában	 Császár	 Anett	 /3.	 o./	 1.	 helyezést,	
Harmath	Borbála	/6.	o./3.	helyezést	ért	el.	Az	első	
helyezett	 képviseli	 iskolánkat	 az	 országos	
döntőben.	Felkészítőjük:	Horváth	József.	

A	 futball	 diákolimpián	 az	 I.	 korcsoport	 2.,	a	 II.	
korcsoport	 3.,	 a	 III.	 korcsoport	 3.	 helyen	 végzett.	
Felkészítőjük:	Somogyi	Zsolt	tanár	úr.	

A	 téli	 hetek	 ragyogó	 alkalmat	 nyújtanak	
nemcsak	 a	 hógolyózásra,	 hanem	 a	 szorgalmas	
tanuláshoz	is.	Erre	buzdítjuk	gyermekeinket.	

Balatonkeresztúri	Festetics	Kristóf	Általános	Iskola	
	

																					

Tanfolyam! 

A	Digitális	Jólét	Program	keretében	új,	korszerű	
IT	 eszközöket	 nyertünk,	 melyek	 hamarosan	
megérkeznek.	 A	 pályázat	 keretében	 több	
csoportban	3	hónapig	a	65	év	 feletti	korosztálynak	
számítógépes	 ismeretek	 témában	 képzéseket	
indítsunk.																																				Várjuk	a	jelentkezőket!	

Meghívó 

Ünnepi	megemlékezés	14‐én,	Balatonkeresztúron,	
18	órakor	koszorúzás	és	műsor.	

Balatonmáriafürdőn az  
Andrássy Mária Közösségi Házban 
Március 23-án, pénteken 17 órakor 
Huszár Mihály történész előadása . 

Honvédek, nemzetőrök. szabadságharcosok	
/1848	emlékezete	a	Marcali	járásban/ 
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