2020. XIV. évfolyam 3. szám. május-június

M ÁRIA I NFÓ
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa

Látványtervek

A Rákóczi utcában legkésőbb június 30.ával
lezárulnak
a
közműkiváltási
munkálatok. Az útburkolat állapota miatt a
nyári szezonban az egyirányú forgalmi rend
fenntartása mellett az átmenő forgalmat
megtiltjuk, behajtást csak az ingatlan
tulajdonnal rendelkezőknek és a célirányú
forgalom
számára
engedélyezünk.
A
munkálatok terveink szerint szeptember
elején folytatódnak. A projekt tervezett
befejezése: 2021. május 31.
Galácz György polgármester sk.
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Hírek a Hivatalból
Beszámoló a képviselő–testület munkájáról

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
polgármestere megismerte a Somogy Megyei
Közgyűlés által alapított és javasolható kitüntető
díjakat, azonban a képviselőkkel történt előzetes
egyeztetés alapján javaslattételi jogával nem kíván
élni.

B

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat
Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglalt rendelkezés alapján, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a
polgármester gyakorolja.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
polgármestere megismerte az Agrárminisztérium
„a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” címmel kiírt
pályázati felhívásra benyújtandó támogatási igény
előterjesztést.

Mindezek alapján képviselő-testületi ülés
összehívására nincs lehetőség, azonban minden
polgármesteri döntést, a képviselőkkel történő
informális tanácskozás előz meg.

A polgármester támogatja az I. célterületre, Htv.
szerinti nemzeti értékek és hungarikumok
bemutatására és népszerűsítésére irányuló
támogatási igény benyújtását 4.000.000,- Ft
támogatási összeg elnyerése érdekében.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján
hozott polgármesteri határozatok:

Kedvező támogatói döntés esetén felhatalmazást
ad a szükséges nyilatkozatok megtételére,
szerződés aláírására, a projekt teljes körű
megvalósítására.

- Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
polgármestere az önkormányzat saját bevételei
összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három
évre várható összegét megállapította.
- A polgármester az önkormányzat 2019. évi belső
ellenőrzéséről adott jelentését elfogadta.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
polgármestere 2.000.000,- Ft támogatási összeg
elnyerése érdekében támogatja az Agrárminisztérium
HUNG-2020
kódjelű
felhívás
keretében „Közös értékeink a Balaton dél-nyugati
szegletében – Helyi Értéktár létrehozása Hollád
Községben” megnevezésű pályázat benyújtását a II.
célterületre (Települési, tájegységi értéktárak
létrehozása már működő helyi települési
értéktárakkal együttműködésben).

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
polgármestere megismerte a 3B Turisztikai
Egyesület; a helyi adókról- és területbérleti díjak
enyhítéséről szóló kérelmét és az alábbi döntést
hozta:
A helyi adók vonatkozásában az önkormányzat a
védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.)
Korm. rendelet 4. §-a, valamint a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a koronavírus-járvány
gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020.
(IV. 21.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, és a
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének, a helyi adókról szóló
16/2014. (XI.21.) önkormányzati rendelete szerint
jár el.
A döntésről a polgármester értesítette a
kérelmezőt.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata és
Hollád Község Önkormányzata (Partner szervezet)
a
pályázat
benyújtásához
együttműködési
megállapodást kötött.
Kedvező
támogatói
döntés
esetén
a
Polgármester felhatalmazást adott a szükséges
nyilatkozatok megtételére, szerződés aláírására, a
projekt teljes körű megvalósítására.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
polgármestere 2020. 03. 16-án a képviselő-testület
által hozott 40/2020.(III.16.)- 50/2020.(III.16.)
számú határozatokat megerősíti.
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
Polgármestere a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok
ellátásáról
szóló
előterjesztést
megismerte.

Helyi Értéktár Bizottság

A polgármester az előterjesztésben foglaltakat
elfogadta, és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat,
valamint az Alapszolgáltatási Központ beszámolóit
és tevékenységét jónak értékelte.
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának
polgármestere megismerte
a 2020.
évre
meghirdetett
területbérleti
hirdetményre
beérkezett ajánlatokat és a bérleti szerződések
megkötését jóváhagyta.
Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzat
polgármestere kettő ajánlatadó megajánlott bérleti
díját nem fogadja el. Tájékoztatta a pályázókat,
hogy a területbérleti szerződések megkötése abban
az esetben lehetséges, ha a rendeletben meghatározott minimum összeg megfizetésre kerül és erről
a pályázó írásban nyilatkozik.

Ülést tartott a Települési Értéktár Bizottság,
melyen a tagok mellett megjelentek a képviselőtestület tagjai is.
Az ülésen megemlékeztünk Bándi Margitkáról,
településünk díszpolgáráról, elhunyt bizottsági
tagról, akinek múlhatatlan érdemei vannak az
értékfeltáró munkában. Szellemisége a továbbiakban is iránymutató lesz a tevékenységünkben.

A polgármester Balatonmáriafürdő Központi
Fizető strandi helyszínre vattacukor, mini-fánk,
gofri, palacsinta, lepény, szesz-és szeszmentes
italok árusítására, valamint Balatonmáriafürdő
Központ
helyszínre
vattacukor
árusítására
vonatkozó két fő vállalkozó ajánlatát nem
támogatja.

Bándi Margit elkötelezett lokálpatrióta megüresedett helyére Horváth Tiborné, önkormányzati
képviselő került. Ilike örömmel tesz eleget a
felkérésnek, és vesz részt a munkában, a
továbbiakban a Bizottság tagjaként.
Az önkormányzat támogatásáról biztosította a
Bizottságot, hogy a megjelent Hungarikum pályázat
elnyerése esetén támogatja a kitűzött célokat.

Balatonmáriafürdő
Község
polgármestere
megismerte és elfogadta a Takáts Gyula Megyei és
Városi
Könyvtár
2019.
évben
könyvtári
szolgáltatásról adott beszámolóját.

Elutasító határozat esetén
újragondolására lesz szükség.

A polgármesteri döntések nyilvánosságára a
képviselő-testületi döntések nyilvánossága
vonatkozik, ezért – a zárt üléssel érintett
tárgykörök kivételével – megtekinthetőek a
hivatalban, illetőleg a www.balatonmariafurdo.hu
honlapon.
Galácz György
polgármester
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a

koncepció

Közérdekű közlemények,
tájékoztatók

Helyettes: dr. Kovács Béla
Rendelési idő:

Kedd: 13.00-15.00
Szerda: 11.30-14.30

HirdetményHorgászoknak

Csütörtök: 8.30-15.30
Iskolafogászat:

Szerda: 8.30-11.30

Telefon: 06-70-565-50-56

Tájékoztatjuk a tisztelt horgászközösséget,
hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának tulajdonában lévő strandokon hétköznapokon
8-18-óráig a mozgás-korlátozott WC használata
biztosított.
Hosszabb idejű tartózkodás esetén strandi
horgászhely bérlés szükséges, melynek díja
(vizesblokk használattal) 3 500 Ft fő/nap.
A
közterület
használati
kérelmet
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata részére
kell benyújtani. A kérelemhez szükséges
formanyomtatványt
megtalálják
a:
http://www.balatonmariafurdo.hu/letolthetodokumentumok/ honlapon.

Értesítés - vátozás az
ügyintézésben!
Értesítjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat,
hogy építéshatósági (építési, bontási, használatbavételi,
építésrendészeti,
építésfelügyeleti)
ügyekben az ügyintézés és ügyfélfogadás az alábbi
címen és elérhetőségen történik:
Somogy megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály Építési Osztály 2.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

Cím: 8700 Marcali, Posta köz 1.



Tel: 85/515-255, 85/515-226, 85/515-228.




a használatot kérő nevét, állandó lakóhelyének
(telephelyének) címét, elérhetőségét
a közterület-használat célját és időtartamát,
a közterület-használat helyének, módjának és
mértékének pontos meghatározását.

E-mail: epitesugy@somogy.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00–12.00, 13.00-16.00

A közterület használatra vonatkozó előírásokat
Balatonmáriafürdő
6/2018.(III.20.)
rendelete
tartalmazza. A közterület-használati díj mértékét a
rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Szerda: 8.00–12.00, 13.00-16.00
A többi napon csak elektronikus ügyintézés van!
Rendeltetésmód változási ügyekben eljáró hatóság:
Galácz György,
polgármestere:

Körzeti fogorvosi rendelés változás!

Balatonmáriafürdő

Község

Tel: 85/375-266/221.
A III. számú fogászati vegyes körzetben a
feladat ellátást az ALLFORDENT Kft. látja el

E-mail: polgarmester@balatonmariafurdo.hu
Horváth Tibor, műszaki főmunkatárs:

2020. május 1. től,

Tel: 85/575-813.

Marcali, Rákóczi u. 6-10. szám alatt.

E-mail: horvath.tibor@balatonkeresztur.hu

Fogorvos: dr. Horváth Marcell
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Ismételten meghiúsul a MÁV
felvételi épület felújítás befejezése

Elmarad az
elektronikai hulladékgyűjtés!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. által lefolytatott
„Balatonmáriafürdő
vasútállomás
felvételi
épület felújítása” tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárás eredménytelenül zárult. Az ajánlatkérő a
Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján, azaz az ajánlat
bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás
eredménytelenségéről szóló döntést, tekintettel
arra, hogy az adott eljárásban végleges árajánlat
meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet
összegét.

Értesítjük a lakosságot
és a nyaralótulajdonosokat, hogy a
2020. május 16-ra
meghirdetett
elektronikai hulladékgyűjtés elmarad!
A hulladékgyűjtés egy későbbi időpontban kerül
lebonyolításra.

Remélhetőleg a jelenlegi eljárás eredménytelensége nem végleges, ugyanakkor a kialakult
járványügyi helyzetből adódóan ebben az évben
várhatóan nem indít új eljárást a MÁV Zrt.
Balatonmáriafürdő, 2020. 05. 19.

ÜDÜLŐFÓRUM IDŐPONTVÁLTOZÁS

Galácz György

Értesítem a Tisztelt Üdülőingatlan
tulajdonosokat, hogy a

polgármester

2020. JÚNIUS 27-ére tervezett
ÜDÜLŐFÓRUM

Öröm és büszkeség! 

későbbi időpontban kerül
megtartásra.

30 sikeres magyar 30 alatt

ÚJ IDŐPONT:
2020. AUGUSZTUS 22.

A Forbes Magazin szerkesztősége idén is
összeállította a 30 alatti sikeres fiatalok listáját az
üzleti, a kultúra, a tudomány, a sport és a
gasztronómia világából.

(SZOMBAT) 13:00 ÓRA
Helye:

Büszkék vagyunk rá, hogy e listába bekerült
Balatonmáriafürdő egyik fiatalja, Bárdió Luca, a
KIKAPCS. Alapítvány egyik alapító tagja.

Andrássy Mária Közösségi Ház
8647 Balatonmáriafürdő,
Bajcsy-Zs. u. 257-258.

Az alapítvány küldetése, hogy kedvezményes
kikapcsolódást és közösségi élményt biztosítson
olyan családok számára, akik sajátos nevelési
igényű (SNI) gyermeket nevelnek.

Galácz György sk
polgármester
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Katolikus szentmisék rendje

Luca nagyon boldog és úgy gondolja, hogy ez az
országos jelölés minden KIKAPCS. családnak is szól,
hiszen együtt vannak ebben a közösségben
egymásért. Köszöni a támogatást azoknak, akik
velük tartanak és azoknak is, akik már nincsenek
közvetlen kapcsolatban a KIKAPCS.-csal, de
nélkülük nem valósulhatott volna meg az
alapítvány célja.

Május 24-étől, a püspöki rendelkezés
értelmében korlátozásokkal, de ismét tartható
hívek jelenlétében szentmise.
Balatonkeresztúron vasárnap 11 órakor,
Balatonmáriafürdőn
a
Nagyboldogasszony
kápolnában vasárnap 17 órakor kezdődik a
szentmise.
A szájat eltakaró eszköz használata kötelező
(maszk, kendő) illetve a min. 1,5 méter távolság
tartása egymástól, áldozás előtt pedig kézfertőtlenítés!
Figyeljünk az előírások betartására!
Zsolt atya

Hírek röviden
Az elismerés erőt ad a további feladatokhoz,
szervezési munkához. Alkalmazkodnak a jelenlegi
nehéz helyzethez és online workshopokat
szerveznek. Ez elengedhetetlen a pénzügyileg
fenntartható hatékony működéshez és céljaik
eléréséhez. A családokkal való kapcsolattartást
segíti a KIKAPCS. Kihívás (pontgyűjtő játék). Az itt
található feladatok megoldása enyhíti a jelenlegi
bezártság, elszigetelődés elviselését.
Luca bízik abban, hogy a KIKAPCS. Közösséghez
tartozó 52 család még izgalmas, emlékezetes

élményekhez juthat. A májusi
nyaralásokat, őszre tették át.

és

Strandok nyitása: Május 30.
Tájékoztatásul közöljük a Központi Strand
árait:

Belépő
árak, Ft

Fel
ÉrvéGyermek Családi
nőtt
nyesség
8:00 –
900
600
2 600
Napi jegy
18:00
Heti bérlet 4 500 3 000 13 000 7 napig
30
Havi bérlet 13 500 9 000 31 000
napig

júniusi

Szezon bérlet 27 000 18 000 55 000

Balatonmáriafürdő közössége gratulál Bárdió
Lucának az elért sikerhez és további eredményes
munkát kíván.

90
napig

A balatonmáriafürdői állandó bejelentett
lakcímmel rendelkező gyermekek a fizető strandot
díjazás nélkül – személyazonosságuk igazolásával –
vehetik igénybe.

Aki támogatni szeretné az Alapítvány
tevékenységét,
a
következő
számlaszámon
megteheti:
Név: KIKAPCS. Alapítvány
Számlaszám:
11600006-00000000-83538258
Erste Bank

A szezonbérlet árából 60% kedvezményre
jogosult a Balatonmáriafürdőn állandó vagy
üdülőingatlannal rendelkező tulajdonos és állandó
lakos, akiknek a helyi adókról szóló rendelet
alapján az Önkormányzat felé nem áll fenn
adótartozása.

Galácz György
polgármester
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Az önkormányzat tulajdonában álló
sporteszközök bérelhetőek:

Turisztikai Ügynökség és a Kisfaludy 2030
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. 2020 május 25én pályázatot írt ki magánszálláshely és egyéb
szálláshely fejlesztésre.
A pályázati kiírás az alábbi linken érhető el:
https://kisfaludyprogram.hu/documents/prod/0_
Felhivas_TFC-M-1-1-2..pdf

Műfüves focipálya: 3 000 Ft/óra
Horgász csónak: 10.000 Ft/fél nap.
Kajak:1800 Ft óránként.
Érdeklődhet Horváth Máté marketing managernél.
Tel.: 30/835-88 56

Minden pályázónak sok sikert kívánunk!
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata

Változtak a helyi adózással kapcsolatos
jogszabályok
2020. április 21-i nappal kihirdetésre került a
Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése
érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló
140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet.

Könyvtári nyitva tartás
Andrássy Mária Közösségi Ház
Balatonmáriafürdő, Faluház Utca

Könyvtár,

Május 3-tól:
szerda – csütörtök – péntek 13 – 17-óráig,
a szabályok betartásával.
Sok izgalmas olvasnivalóval várjuk! 
Közösségi
Rendezvények
megtartására
továbbra sincs lehetőség.

Helyi iparűzési adó tekintetében:
2020. április 22-től egészségvédelmi és
likviditási könnyítések miatt az adózóknak (társas
és egyéni vállalkozásoknak) elegendő lesz a helyi
iparűzési adóbevallásokat (egyéb szervezeteknek
a nyilatkozatot) 2020. szeptember 30-ig elküldeni az önkormányzati adóhatóság részére. Az
adót megfizetni is eddig az időpontig kell.
Idegenforgalmi adó tekintetében:
A hivatkozott Kormány rendelet 5.§-a
értelmében 2020. április 26-tól- 2020. december
31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka
utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem
kell
megfizetnie,
az
adó
beszedésére
kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie az
önkormányzati adóhatóság felé.
Az egyébként megállapított, de be nem szedett
adót azonban a szálláshely üzemeltetőknek havonta - továbbra is be kell vallania
(elektronikusan
vagy
papír
alapon)
az
önkormányzati adóhatóság felé.

Vállalkozóknak, szobakiadóknak
Pályázati források!
Ezúton
szálláshely

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a bevallott
adó alapján az önkormányzat kompenzációban
részesüljön.

tájékoztatjuk a balatonmáriafürdői
szolgáltatókat, hogy a Magyar
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Továbbra
is
a
közműkiváltás zajlik. A
gázvezeték csere elkészült. Az áramszolgáltató
is befejezte a munkát és
elkészült az új közvilágítás, amit hamarosan
üzembe is helyeznek.

7.§ (1) Az 5.§ alapján bevallott, de meg nem
fizetett adónak megfelelő összegű vissza nem
térítendő
költségvetési
támogatásra
a
települési önkormányzat a (2) bekezdés szerint
jogosult.
Ezért kérjük, hogy az idegenforgalmi adóra
vonatkozó bevallásokat továbbra is nyújtsák be.

A DRV
dolgozik,
cseréje
elkészül.

Az
idegenforgalmi
adókötelezettséggel
kapcsolatos ellenőrzést a hivatal munkatársai
végzik, bízunk az Önök jogkövető magatartásában.
Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásával és adófizetésével hozzájárul Balatonmáriafürdő
község fejlődéséhez és ahhoz, hogy közösen minél
előbb legyőzzük a koronavírusból eredő
járványhelyzetet.
Továbbra is jó egészséget kívánunk minden
kedves ügyfelünknek és családtagjainak egyaránt!

folyamatosan
a vezetékek
hamarosan

Balatonkeresztúr, 2020. 04. 29.
Galácz György sk., polgármester
Mestyán Valéria sk., címzetes főjegyző

HIRDETÉS

A további részletekről tájékozódjon!
www.balatonmariafurdo.hu/hirdetmenyek/

Jelenleg folyó munkák a Rákóczi utcában.
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