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A koronavı́rus járvány miatt kialakult helyzet 
ellenére nagy figyelmet fordıt́ottunk a nyári szezonra 
való felkészülésre is. E� rthető okok miatt az idei 
szezon meglehetősen nehezen indult. A jelentős 
forgalom-csökkenést tetézte a júniusi kedvezőtlen 
időjárás is. Szerencsére a július már kedvezőbb időt 
hozott, és a hétvégeken egyre többen látogattak le a 
Balatonhoz, ıǵy hozzánk is. Az augusztusi hónapban 
pedig azt tapasztaltuk, hogy tavalyihoz képest egy 
kicsivel még nőtt is a vendégforgalom településün-
kön. Nagy örömmel nyugtáztuk, hogy strandjaink 
forgalma összességében jóval meghaladta a 
koronavı́rus-járvány miatt tavasszal módosı́tott 
tervszámainkat. A településen működő vállal-
kozóktól is hasonló visszajelzést kaptunk a nyári 
forgalomról. Egyértelműen látszik, hogy a balatoni 
szezont a belföldi turizmus erősödése „mentette 
meg”, mı́g a külföldi vendégek nagy része a 
nyilvánvaló okok miatt elmaradt. Egyik fontos 
bevételi forrásunk az idegenforgalmi adó. A kormány 
döntése alapján az idei szezonban nem kellett 
beszedni az idegenforgalmi adót, de az eltöltött 
vendégéjszakákat ugyanúgy be kellett vallani a 
településen működő szálláshely-szolgáltatóknak. A 
bevallott, de a be nem fizetett idegenforgalmi adót az 
állam a vendégéjszakák számának megfelelően az 
önkormányzat részére támogatás cıḿén megfizeti. 
Sajnos ebben az évben a bevallott vendégéjszakák 
száma jelentősen elmaradt a korábbi évektől. Ezúton 
is szeretném megköszönni, azon helyi szálláshely-
szolgáltatók jogkövető magatartásukkal hozzá-
járultak településünk fejlődéséhez.

A nyárra tervezett programjaink nagy részét a 
költségek csökkentése miatt sajnos nem tudtuk

A folyamatban lévő fejlesztések mellett ebben az 
évben is lehetőségünk van több programban 
pályázatot benyújtani. Kedvező elbı́rálás esetén 
reményeink szerint megújul a Bárdos strand 
(zagytéri), és az O� rház utcai strand. Igényes szociális 
létesıt́ményeket épıt́ünk. Pályázatot nyújtottunk be a 
Csillagvirág Művészeti Modellóvoda és a Községháza 
épületének energetikai korszerűsıt́ésére, új kerıt́és 
épı́tésére. A Balatoni Bringakörhöz kapcsolódó 
Kéthelyről induló kerékpárút kiépı́tés és felújı́tás 
te lepü l és ünket  is  ér int i ,  kerékpáros-barát 
fejlesztések várhatók.

Az Agrárminisztériummal közösen meghirdetett 
Településfásıt́ási Program 2020 keretében 30 db fa 
elültetésére kaptunk lehetőséget.
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Tisztelt Balatonmáriafürdőiek!

Közel egy éve annak, hogy a polgárok jelentős 
többsége bizalmat szavazott az új képviselő 
testületnek.

Szintén ez évi feladatunk a Magyar Turisztikai 
U� gynökség által kiı́rt strandfejlesztési program 
keretén belül a Központi Strandunk fejlesztése. 70 
millió forintos támogatást nyertünk szociális blokk 
bővı́tésére, öltöző fülkék és tájékoztató táblák 
kivitelezésre. Az Agrár-minisztériumhoz támogatási 
kérelmet nyújtottunk be a települési értéktárban 
szereplő nemzeti értékek bővıt́ésére, bemutatására 
és népszerűsı́tésére 4 millió Ft támogatásban 
részesültünk.

Terveinket tartva folytatódik településünk saját 
forrásból finanszıŕozott beruházása, a Rákóczi utca 
épıt́ése a körforgalom és a Nyugat- övcsatorna között.

A polgármester, a képviselők elképzelései, az 
O� n ko r m á ny z a t  m ű kö d te t é s é b e n  r é s z t vevő 
intézmények vezetőinek javaslatai, az ingatlan 
tulajdonosok, az önszerveződő közösségek által 
megfogalmazott elképzelések, igények alapján 
készült gazdasági programot elfogadta a testület, ıǵy 
folytathatjuk azt az épıt́ő munkát, ami az előző ciklus 
eredményeire épül. Célunk, hogy a rendelkezésünkre 
álló erőforrásokkal a település fenntartható 
működését és fejlődését biztosıt́suk.



 

megtartani, egyedül augusztus 20.-án, nemzeti 
ünnepünkön rendeztünk kisebb szórakoztató 
programot a helyi lakosok és az itt nyaraló turisták 
számára. Ezen a napon fogadtuk Balatonmáriafürdő 
ifjú polgárává az ebben az évben született gyerekeket. 
A Balaton Fejlesztési Tanács 500.000 Ft pályázati 
támogatással „járult hozzá” a rendezvényhez. Az 
érdeklődők szeptember elején a 3B Turisztikai 
Egyesület szervezésében a hajóállomási strandon 
megtartott Dixieland Fesztivál programjainak 
örülhettek.

Bár az elmúlt időszak sok nehézséget hozott 
számunkra is ,  ennek el lenére pozit ı́van és 
bizakodóan tekintünk a jövőre. Technikai eszközeink 
további fejlesztését tervezzük, igyekszünk a 
lehetőségeinkhez mérten településünk folyamatos 
fejlesztésére és biztonságos üzemeltetésére.

Mindenkinek koronavı́rus-mentes napokat 
kıv́ánok tisztelettel:

Galácz György

Visszatekintve az elmúlt időszakra és látva más 
településeken végbement folyamatokat ,  azt 
mondhatjuk, hogy Balatonmáriafürdőn, köszön-
hetően a jól átgondolt tervezésnek, és az üzemelte-
téssel járó költségek felülvizsgálatának, nem volt 
szükség drasztikus intézkedések végre-hajtására. 
Technikai eszközeink és személyi állo-mányunk 
fejlesztésével hatékonyabban tudtuk elvégezni 
feladatainkat. Sikerült megőrizni minden önkor-
mányzati dolgozó munkahelyét, és a településünkön 
zajló fejlesztések és beruházások is folytatódhatnak.

polgármester

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a közvilágı́tás ESCO konstrukcióban történő 
LED-es korszerűsı́tésével kapcsolatos előkészı́tő 
folyamatokat lebonyolı́tsa. A képviselő-testület 
felkérte a polgármestert, hogy a részletes kidolgozott 
műszaki dokumentációt és pénzügyi konstrukciót 
tartalmazó előzetes tanulmányt a soron következő 
képviselő-testületi ülésen mutassa be.

A képviselő-testület támogatta a Csillagvirág 
Művészeti Modellóvoda (8647 Balatonmáriafürdő, 
Keszeg u. 16.) óvodaépületének és a Balatonmária-
fürdő Községháza (8647 Balatonmáriafürdő, Gróf 
Széchényi Imre tér 9.) épület felújıt́ását. Felkérte a 
polgármestert a pályázati felhı́vás előı́rásaival 
összhangban a támogatási igény elkészı́tésére, 
benyújtására, kedvező támogatói döntés esetén 
felhatalmazást adott a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, szerződés aláı́rására, a projekt teljes 
körű megvalósıt́ására.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete a Magyar A� llam 1/1 hányad 
tulajdonú 02/34 hrsz.-ú 5 040 m² terület, 1595/17 
hrsz.-ú 331 m², 1598 hrsz.-ú 2 886 m², 1599 hrsz.-ú 
271 m², 90 hrsz.-ú 1640 m², összesen: 10 168 m² 
területű ingatlanbérleti jogára vonatkozó előterjesz-
tést megtárgyalta. Balatonmáriafürdő Község 
O� nkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Közép-dunántúli Vı́zügyi 
Igazgatósággal – mint az ingatlanok vagyonkezelővel 
– az előterjesztés mellékletét képező bérleti 
szerződést megkösse, a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu 
Program keretében „O� vodaépület felújıt́ása” cıḿmel 
kiı́rt MFP-OEF/2020 kódszámú és a „Faluházak 
felújı́tása” cı́mmel kiı́rt MFP-FHF/2020 kódszámú 
pályázati felhıv́ásra benyújtandó támogatási igény 
szakmai és műszaki tartalmát.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 
KEHOP-1.2.1-18-2018-00098 azonosı́tó számú 
„Helyi klı́mastratégiák kidolgozása, valamint 
klı́matudatosságot erősı́tő szemléletformálási 
programok megvalósı́tása a Balaton dél-nyugati 
térségében” cı́mű projekt keretében kidolgozott
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Beszámoló	a	képviselő–testület	munkájáról

B alatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete 2020. augusztus 10-én 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 

tárgyaló termében.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés 
között történt fontosabb intézkedésekről szóló 
szóbeli tájékoztatót elfogadta.

Hírek a Hivatalból



 

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselőt-testülete a belügyminiszter pályázati 
kiıŕása alapján a 2020. évi szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódóan pályázati igényt nyújtott 
be 54 erdei m³ kemény lombos fafajta mennyiségre. A 
képviselő-testület 2020. évi költségvetésében a 
benyújtott igényéhez 1000 Ft/erdei m³ + áfa önrészt 
biztosıt́. A képviselő-testület a pályázati kiıŕásban 
foglaltak szerint vállalta, hogy a szociális célú 
tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Szövet-
kezetek önkormányzati tagságának megszünte-
téséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete 2020. augusztus 10-én a 
nyilvános ülést követően, zárt testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyalótermében.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a jóváhagyott Klı́mastratégia 
közzétételéről az önkormányzat hivatalos honlapján 
keresztül.

A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a döntésről a szövetkezetek elnökét értesıt́se és 
a kilépéshez szükséges ıŕásbeli jogi nyilatkozatokat 
megtegye.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete – az O� nkormányzat Közbeszer-
zési Szabályzata, illetőleg a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), továbbá az eljárásban 
közreműködő bı́rálóbizottság szakmai javaslata 
alapján - a „Balaton-máriafürdő, Rákóczi u. út, járda

„Balatonmáriafürdő és Balatonfenyves községek 
közös Klı́mastratégiája 2020-2030, kitekintéssel 
2050-re” cıḿű tanulmányt.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Balatoni Szövetség 
által alapı́tott Balaton Dı́j adományozásáról szóló 
felhıv́ást, azonban javaslattételi jogával nem kıv́ánt 
élni.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzata a Komo-
Family Szociális Szövetkezet szervben fennálló 
tagságát megszünteti, a Szövetkezetből kilép.
Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzata a König 
Clean Takarı́tó Szociális Szövetkezet szervben 
fennálló tagságát megszünteti, a Szövetkezetből 
kilép.

és parkoló épı́tés” tárgyú közbeszerzési eljárást 
esetében az alábbi döntést hozza:

Ř A "BALATON-U� T" E� pı́tő, Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka 
utca 33.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek 
nyilvánıt́om.

Ř Az eljárást eredményesnek nyilvánıt́om.

Ř Tekintettel arra, hogy a "BALATON-U� T" 

E� pıt́ő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8630 
Balatonboglár, Klapka utca 33.) ajánlattevő a 
Kbt. 76. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
értékelési szempontot figyelembe véve a legjobb 
ár-értékarányt tartalmazó ajánlatot tette 
(összpontszám:744,4), amely megfelel az 
Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet 
mértékének is, az ajánlatát érvényessé és őt az 
eljárás nyertesévé nyilvánıt́om.

Ř El nem bıŕált ajánlatok: 
Kővágó-E� p Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 
Siófok, Klapka György utca 40.)
O� kobau E� pıt́ő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
(8600 Siófok, Vak Bottyán utca 38.)

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a vonatkozó törvényi előıŕások értelmében a 
nyertesként megjelölt szervezettel az eljárásban 
meghatározott időpontban a szerződés megköté-
séről intézkedjen.

A beruházás költsége: 189.650.210,- Ft nettó 
ö s s z e g  ( 5 % - o s  t a r t a l é k ke re t te l  e g y ü t t )  + 
24.205.556,- Ft áfa (27%), azaz 213.855.766,-Ft 
bruttó összeg.

A  f e d e z e t  a z  a l á b b i a k  s z e r i n t  a l a k u l : 
113.855.766,- Ft saját erő, 100.000.000,- Ft hitel.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Kisfaludy 
Strandfejlesztési Konstrukció IV. ütemére vonatkozó

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete 2020. szeptember 14-én 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyalótermében.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a két ülés 
között történt fontosabb intézkedésekről szóló 
szóbeli tájékoztatót elfogadja.
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elképzelést és felhatalmazta a polgármestert az MTU�  
általi szempontrendszerhez igazodó fejlesztés 
műszaki tartalmának a település igényeit leginkább 
tartalmazó meghatározásához, a Bárdos strand, 
valamint az O� rház utcai szabadstrand  helyszıńekre 
vonatkozó támogatási igény benyújtásához, valamint 
kedvező bı́rálat esetén a szükséges nyilatkozatok 
megtételéhez, szerződés aláı́rásához. A szükséges 
önerő összegét Balatonmáriafürdő Község O� nkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2/2020.(II.18.) 
költségvetési rendeletében a tartalék terhére 
biztosıt́ja.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete a 84/2018.(V. 14.) számú 
határozatában elfogadott –az Európai Bizottság által 
meghirdetett „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi 
közösségekben történő előmozdı́tása” elnevezésű 
felhı́vásra benyújtott és INEA/CEF/WiFi4EU/3-
2019/005843-046252 kódszámú támogatott 
pályázatát megerősı́ti, a projekt megvalósı́tását 
támogatja. A felmerülő üzemeltetéssel járó költségek 
összegét Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete a vonatkozó, tárgyévi költség-
vetésében biztosıt́ja.

Balatonmáriafürdő Község O� nkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a balatonkeresztúri 
sportrepülőtérről felszálló kisrepülőgépekre és 
sárkányrepülőkre vonatkozó lakossági panaszbe-
jelentéseket. A légi járművek az előıŕásoktól eltérően 
alacsony magasságban használják Balatonmária-
fürdő légterét, ezzel megzavarják a lakosok nyugal-
mát és biztonságérzetét. A képviselő-testület felkérte 
a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket a lakosság biztonságérzetének javıt́ására, 
a Közlekedési Hatóság Léginavigációs és Repülőtéri 
Hatósági Főosztály értesı́tése mellett a repülőtér 
üzemeltetőjét szólıt́sa fel a szabályok betartására.

A képviselő-testület soron következő ülése 2020. 
október 12-én (hétfő) 13:00 órakor lesz, (Helyszıń: 
Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre 
tér 9.).

A képviselő- testületi ülések – a zárt ülések 
kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.

A testületi ülésről készı́tett jegyzőkönyvek 
megtekinthetők  a  hivatalban,  i l let ő leg  a  : 
www.balatonmariafurdo.hu honlapon.

Galácz György
polgármester
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Tisztelt	Balatonmáriafürdőiek!

A beruházás költsége: 189.650.210,- Ft nettó 
ö s s z e g  ( 5 % - o s  t a r t a l é k ke re t te l  e g y ü t t )  + 
24.205.556,- Ft A� fa (27%), azaz 213.855.766,-Ft 
bruttó összeg.

Galácz György

Az O� nkormányzat Közbeszerzési Szabályzata, 
illetőleg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (Kbt.), továbbá az eljárásban közreműködő 
bıŕálóbizottság szakmai javaslata alapján, Balaton-
máriafürdő Község O� nkormányzat Képviselő-
testülete a 73/2020.(VIII. 10.) számú képviselő-
testületi határozatában döntött a „Balatonmária-
fürdő, Rákóczi u. körforgalom és Csatornapart utca 
közötti szakaszán megvalósuló út, járda és parkoló 
épıt́és” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről.

A felújıt́ást a „BALATON-U� T” E� pıt́ő, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka utca 
33.) végzi. A szerződést a nyertes vállalkozóval 2020. 
08. 28. napján megkötöttük.

Tisztelt	Szálláshely-szolgáltatók!

A kivitelezés teljesı́tési határideje a munka-
terület átadásától számıt́ott 8 hónap.

Előzetes egyeztetés alapján a kivitelezési 
munkák ideje alatt a forgalomszabályozást a 
kivitelező cég végzi. A zavartalan munkavégzés 
érdekében egyirányú  forgalmi rend marad 
érvényben. Igyekszünk a legoptimálisabb megoldást 
alkalmazni, hogy az ingatlanok tulajdonosainak a 
lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzuk.

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

polgármester

A munkaterület átadására 2020. 09. 07-én került 
sor.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 
átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről 
szóló 2020. évi LVIII. törvény értelmében; 36. § (1) 
2020. április 26-tól 2020. december 31-éig terjedő 
időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegen-
forgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, 
az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszed-
nie, befizetnie az önkormányzati adóhatóság felé.

BALATONMÁRIAFÜRDŐ POLGÁR-
MESTERÉNEK KÖZLEMÉNYE



 
Balatonmáriafürdő, 2020. szeptember 4.

Galácz György

I�gy a 2020. április 26-tól – 2020. december 31-ig 
terjedő időszakban a szálláshely üzemeltetőnek 
idegenforgalmi adót nem kell befizetnie, bevallásából 
viszont továbbra is ki kell tűnnie a vendégéjszakák 
számának.

Az egyébként megállapıt́ott, de be nem szedett 
adót azonban a szálláshely üzemeltetőknek továbbra 
is be kell vallania az önkormányzat felé. (elektronikus 
vagy papıŕ alapon, nyomtatvány letölthető:

Az idegenforgalmi adóbevallásra azért van 
szükség, mert az állam a bevallott, de meg nem 
fizetett idegenforgalmi adót, a vendégéjszakák 
számának megfelelően az önkormányzat részére 
támogatás cıḿén megtérıt́i.

Köszönjük, hogy jogkövető magatartásával 
hozzájárul a község fejlődéséhez.

http://www.balatonmariafurdo.hu/letoltheto-
dokumentumok/).

polgármester

Az önkormányzat a tanévkezdés megkönnyıt́ése 
érdekében a Balatonmáriafürdő községben állandó 
lakóhellyel rendelkező - az általános iskola, 
középiskola nappali rendszerű oktatásában 
résztvevő - tanulókat kérelemre iskolakezdési 
támogatásban részesıt́ i.
A támogatás iránti kérelem szeptember 1. napjától 
október 31. napjáig nyújtható be.

Az iskolakezdési támogatás összege:

b) középiskolai tanulók esetében 20.000 Ft.

A támogatás kifizetésének feltétele:

Ř a kérelem és a tanulói jogviszonyt igazoló 

iskolalátogatási igazolás benyújtása, továbbá 
a lakcı́met igazoló hatósági igazolvány 
bemutatása.

A kifizetés az önkormányzat házipénztárából 
történik szeptember 1. és október 31. napja között.

Tájékoztatás	iskolakezdési	támogatásról

A fenti határidő elmulasztása jogvesztő.

a) általános iskolai tanulók esetében 10.000 Ft,

Az iskolakezdési támogatáshoz szükséges 
kérelem nyomtatvány a Balatonkeresztúri Közös 
O� nkormányzati Hivatal 1. számú irodájában 
szerezhető be szeptember 1. napjától kezdődően.

A kitöltött kérelem benyújtható személyesen 
Schenkné Gaál Zsuzsanna szociális ügyintézőnél 
(önkormányzati hivatal 1. sz iroda), vagy postai úton.

A támogatás elnyeréséhez pályázatot kell 
benyújtani.

www.balatonmariafurdo.hu/pages/dokumentumok
/letoltheto-dokumentumok menü alatt.

Egyetemisták,	főiskolások	támogatása

polgármester

- balatonmáriafürdői állandó lakóhellyel 
rendelkező fiatalok, akik

- alap-vagy mesterképzés keretében folytatnak 
tanulmányokat.

Balatonmáriafürdő Községi O� nkormányzat 
Képviselő-testülete anyagi támogatást nyújt a 
felsőfokú tanulmányokat folytató helyi fiatalok 
részére.

A pályázati űrlap beszerezhető a közös önkor-
mányzati hivatal 1. számú irodájában, vagy letölthető 
a:

Galácz György

A pályázatot 2020. október 31. napjáig kell 
eljuttatni a Balatonkeresztúri Közös O� nkormányzati 
Hivatalba (cıḿ: 8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 
52.).

A pályázathoz csatolni kell a felsőoktatási 
intézmény által kiállı́tott igazolást a hallgatói 
jogviszony fennállásáról.

A	határnap	elmulasztása	jogvesztő.

Pályázatot	nyújthatnak	be:

A pályázatok elbıŕálását követően a támogatások 
átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, 
melynek helyszı́néről és időpontjáról értesı́tést 
küldünk a pályázóknak.

-  az ország  bármely egyetemének vagy 
főiskolájának nappali tagozatán

- a pályázat benyújtásakor a 25. életévüket be 
nem töltött
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Családi támogatások



 

Szociális célú tűzifára jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról  szól ó  törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő 
család.

b) az időskorúak járadékára,

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balaton-
máriafürdő Község O� nkormányzata Képviselő-
testületének 23/2020. (IX.15.) önkormányzati 
rendelete alapján az önkormányzat a rendelkezésre 
álló szociális célú tűzifa keretből egyszeri alkalommal 
térı́tésmentesen tűzifát biztosı́t azon szociálisan 
rászoruló személynek, aki Balatonmáriafürdő 
községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén 
életvitelszerűen él és a rendeletben meghatározott 
feltételeknek megfelel.

a) akinek a családjában az egy főre számıt́ott havi 
jövedelem az öregségi nyugdıj́ mindenkori legkisebb 
összegének 400 %-át (114.00 Ft-ot), egyedülálló 
személy esetén jövedelme az öregségi nyugdı́j 
mindenkori legkisebb összegének 450 %-át (128.250 
Ft-ot), egyedülálló, 70 év feletti személy esetén 
jövedelme az öregségi nyugdıj́ mindenkori legkisebb 
összegének 500 %-át (142.500 Ft-ot) nem haladja 
meg és

c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét a 
rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 
2020. október 30. napjáig benyújtja.

A fent meghatározott feltételek teljesülése 
esetén a kérelem elbıŕálása során előnyt élvez:

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel 
rendelkezik, és erről nyilatkozik és

a) az aktıv́ korúak ellátására,

c) a települési támogatásra (e támogatásban 
részesülők közül különösen a lakásfenntartási 
költségekhez nyújtott települési támogatásra) 
jogosult személy, valamint

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – 
függetlenül az ingatlanban lévő személyek és 
háztartások számától – csak egy kérelmező részére 
állapıt́ható meg támogatás.

Az egy személynek vagy családnak adható 
3 támogatás 1-5 m lehet.

Kivételes méltánylást érdemlő esetben a 
képviselő-testület a rendeletben meghatározott 
jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapı́that 
szociális célú tűzifajuttatást.

A jogosult részére megállapıt́ott tűzifa térıt́és-
mentes kiszállıt́ ásáról az önkormányzat a Település-
üzemeltetési Iroda útján gondoskodik legkésőbb 
2021. február 15. napjáig.

          cıḿzetes főjegyző                              polgármester

A távoli gyógyszerfelıŕás szolgáltatása, továbbá a 
távkonzultáció lehetősége 2020. szeptember 17-ét 
követően is megmarad az egészségügyben.
Ez azt jelenti, hogy az ellátás sajátosságait és 
orvosszakmai indokoltságát figyelembe véve 
továbbra is lehet a beteg távollétében előszűrést 
végezni, diagnózist vagy terápiás javaslatot 
felállı́tani, gyógyszert rendelni, vagy védőnői 
gondozást ellátni távmonitoring eszközökkel és 
egyéb infokommunikációs technológiák révén 
hozzáférhető információk alapján. Az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Térbe (EESZT) a 
Telemedicina során végzett szolgáltatások is 
bekerülnek.

Az orvosokkal, védőnőkkel folytatott távkonzul-
táció és a telefonon történő gyógyszerfelı́rás a 
járványhelyzetben az egészségügyi dolgozók és a 
lakosság biztonságát is támogatja. Az ı́gy felı́rt 
gyógyszereket továbbra is lehetőség van TAJ-szám 
megadásával és a kiváltó személy azonosı́tásával 
kiváltani.

A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez 
szükséges nyomtatvány átvehető a Balatonkeresztúri 
Közös O� nkormányzati Hivatalban (Balatonkeresztúr, 
Ady E. u. 52.) és a Hivatal Balatonmáriafürdői 
Kirendeltségén (Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi 
I. tér 9.).

Tájékoztatás a gyógyszer-felírás és kiadás aktuális 

szabályairól- / E- RECEPT/

Mestyán Valéria                         Galácz György
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Szociális	célú	tűzifa	igényelhető

Közérdekű információk 



 

Az agrárcenzus célja, hogy megbıźható és 
naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság 
aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről.

Kérjük, fogadják bizalommal igazolvánnyal 
ellátott összeıŕ óinkat, legyenek segıt́ségükre az 
összeıŕ ás gyors és szakszerű lebonyolıt́ásában!

O� sszeıŕ óink az ország településeinek kijelölt 
cıḿein gyűjtik az adatokat.

Az	adatszolgáltatás	kötelező.

MEZŐGAZDASÁGRÓL	A	MEZŐGAZDASÁGÉRT

2020. szeptember 19. és november 22. 
között a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű 
mezőgazdasági összeıŕ ást hajt végre.

Az összegyűjtött adatok segıt́ik a hazai és az 
európai uniós döntéshozókat a megfelelő 
támogatáspolitikák létrehozásában, ezért a 
pontos válaszadás közös érdekünk.

Rendelési idő:

hétfő: 08.00 – 14.00

Területe:

06 70 565 5056 (rendelési időben).

Helyettes:

Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Balatonújlak,
Csákány, Somogyzsitfa, Szőkedencs községek 
közigazgatási területe.

8700 Marcali, Rákóczi u. 6-10.

A III. sz. fogászati körzet rendelési ideje 2020. 
szeptember 1. napjától  az alábbiak szerint változik:

dr. Horváth Marcell

dr. Kovács Béla

hétfő: 14.00 – 15.30

Rendelő:

péntek: 08.00 – 13.00

Telefon:

kedd: 08.00 – 15.30

FOGÁSZAT

Orvos:

szerda,csütörtök: 08.00 – 18.00

Iskolafogászati ellátás:

Szeretnénk, ha minél többen megismernék, hogy 
milyen élmény a berekjárás. Kıv́ánjuk, hogy minél 
többen látogassák meg a Kis-Balatont.

Tanulmányút	a	Berekbe

Kovácsné Végh Diána

Meretei Jánosné

Szeptemberi napfényes délutánon az önkor-
mányzat dolgozói szakmai tanulmányi kiránduláson 
vettek részt a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz 
tartozó berekben. A túra célja a szemléletformáláson 
kı́vül tapasztalatot szerezni a klı́maváltozás 
hatásairól és a környezeti változásokról. Berekjárás 
közben beszélgettünk a 10 éve meghalt Futó Elemér 
természeti őrről és azonos cıḿű könyvéről. Ezt ıŕja a 
tájról: „A berek: Vizes természeti táj: Nádasokkal, 
bokros rétekkel, mocsarakkal, félelmet keltő 
ingovánnyal teli, ki nem ismeri, borzong és fél tőle. 
Aki ismeri, az is borzong a sok megélt gyönyörűségtől 
és – nem fél tőle.”

Galáczné Paizs Anikó

Bıźunk benne, hogy kirándulásunkon ez utóbbi 
megállapıt́ás valósult meg. Futó Elemér munkássága 
példaértékű, hogy egy ember mennyi mindent tud 
tenni a természet védelme érdekében, hogy a 
következő nemzedék is megélni, csodálni tudja ezt a 
szépséges tájat.
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Pályázat



 

TURISZTIKAI	EGYESÜLET

Tisztújıt́ó közgyűlést tartott a 3 B Turisztikai 
Egyesület.

2020. szeptember 25.-én, pénteken 16:00-kor 
egyesületünk megtartotta éves közgyűlését a 
balatonmáriafürdői Községháza kiállı́tótermében.
A közgyűlés a napirendi pontok alapján elfogadta 
Balla György elnök éves beszámolóját, alapszabály 
módosı́tásra került sor, miszerint az elnökség 
létszáma 7 főről 5 főre csökken, illetve megválasz-
tásra került az új elnök és az elnökség. Közgyűlésünk 
ismételten elnöknek választotta Balla Györgyöt, 
titkárnak Horváth Pétert, további elnökségi tagok 
Vári Zsuzsanna, Hajas Béla és Pitvarosi Róbert. 
Ezúton szeretném itt is megköszönni a leköszönő 
elnökség 3 éves munkáját, őszintén reméljük, hogy a 
jövőben is eredményesen tudunk tovább dolgozni 
településeink turizmusának fejlesztéséért!

VII.	Máriai	Dixieland	Fesztivál

A 3 B Turisztikai Egyesület az idén immár 
hetedik alkalommal rendezte meg, a Máriai Dixieland 
Fesztivált. A pandémia miatt kialakult helyzetre való 
tekintettel, a szervezés során egyesületünk fokozot-
tan ügyeltünk a járványügyi előıŕások betartására.
A rendezvény területét kordonokkal határoltuk le, 
ügyeltünk a látogatói létszám korlátozására, és a 
megfelel ő  higi éniai  szabá lyok betart ás ára . 
Szerencsére az időjárás idén is kedvező volt, a 
kilátogató érdeklődők zavartalan kora őszi időben 
élvezhették a helyi termelők finom borait, kézműves 
söröket, ıńycsiklandó házi réteseket, és természe-
tesen az üdı́tő, örökzöld dixieland muzsikát.

E� v Strandétele

J J J J J J J J J

a Port idei megújulását
Az Év Strandétele címmel ünnepelheti

A több éves tapasztalatok alapján elmondhatjuk, 
hogy jó döntés volt 7 évvel ezelőtt útjára indıt́ani a 
fesztivált. O� szintén bıźunk benne, hogy 2021-ben az 
előző évekhez hasonlóan, ismét korlátozások nélkül 
t u d j u k  m e g s z e r v e z n i  m é l t á n  n é p s z e r ű 
fesztiválunkat.

A Magyar Konyha zsı́nórban harmadik éve 
választja a Top10 kikötői éttermek közé, a Street 
Kitchen a kedvenc balatoni gasztrohelyei közé 
sorolta, sőt Fördős Zé forgatott is az étteremben, de az 
igazi áttörtést a We love Balaton és a Balatoni Kör 
közös szervezésű  versenyén elért győzelem hozta 
meg BalaToros- sertés trió ételükkel, a tavalyi 
második helyezett marhaszegyes ciabatta után.

Az elmúlt évben sok változás történt a Port háza 
táján, kezdve azzal, hogy panziójukkal elnyerték a 4 
csillagos minősıt́ést, Port Burger éttermüket, - amely 
főként a beach food és street food vonalat képviselte - 
pedig összevonták a Port étteremmel, egy minőségi 
előrelépést megcélozva ezzel. Port étterem az őszi 
időszakban is nyitva tart péntek és vasárnap között.

A tavalyi zenés esteket pedig Tematikus hétvégék 
váltották fel: a kontinensek legnagyobb és leghıŕe-
sebb kikötőinek gasztronómiáját hozta el az étterem 
a nyári hónapok utolsó hétvégéin: júniusban New 
York, júliusban Barcelona legjellegzetesebb fogásait 
kóstolhatták a vendégek, augusztusban pedig Tokió 
volt a következő állomás.
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Fejezetek	az	Ősz	idő	klub	életéből

A Port étterem & panzió méltán mondhatja el 
magáról,  hogy a déli part egyik kiemelkedő 
gasztokikötőjévé vált.

Jövőre a gasztrokalandoroknak érdemes külön 
programként beiktatni az étterem meglátogatását.

Horváth Máté

„Most élsz, most örülj, hogy szép a nyár!”

A hosszú kényszerű távollét után ismét örül-
hettünk egymás társaságának.

A Nyugdıj́as Klubbal részt vettünk Meretei Anikó 
festmény-kiállıt́ ás megnyitóján. A kiállıt́ ott képeket a 
karantén ideje alatt készıt́ette. A helyi festőművész 
munkáit - amelyeket különböző technikával készıt́ -
folyamatosan figyelemmel kı́sérjük és csodáljuk. 
Témája általában a természet, különösen a Balaton, 
de portrékat is egyre többet látni munkái között.

Július 14-én az Andrássy Mária Közösségi 
Házban megtartottuk az  éves  névnapokat . 
Ajándékként mindenki kapott 1 üveg finom bort. 
Zenével, tánccal ünnepeltünk. Köszönet illeti az 
ügyes asszonyokat, akik a vacsorát főzték és 
kiszolgáltak bennünket! A süteményről a résztvevők 
gondoskodtak.

Július 21-én Badacsonyba kirándultunk . 
Fonyódig vonattal, majd onnan katamaránnal 
utaztunk.

Az üzletsoron megebédeltünk, utána Jeep 
terepjárókkal (hegyi taxi) érkeztünk a Kisfaludy-
Házhoz. A kilátás a mi gyönyörű Balatonunkra 
változatlan, de az étterem nem éppen most éli 
fénykorát.

E� lményekben gazdag , szép túra volt .

Szeptember közepén a Bakony fennsıḱ neveze-
tességeit  tekintettünk meg. Bejártuk Veszprémben a 
várnegyedet, a püspökségi templomot, Zircen az 
apátsági könyvtárat, és arborétumot. Bakonybélen a 
Pannon Csillagda fiatal csillagász idegenvezetője 
megdöbbentő élményekkel szolgált a kozmoszról, és 
a világűr felfoghatatlan méreteiről.

Az épület egykoron a hı́res költő Kisfaludy 
Sándor és felesége Szegedy Róza présháza volt. A 
csoport egy része megpihent az étteremben, páran 
pedig felkeresték a Kisfaludy-Ház felett található 
rózsakőt. A rózsakő hatalmas bazalttömb, amelyhez 
legenda fűződik. A nevét Szegedy Rózáról kapta, aki a 
hagyomány szerint gyakran üldögélt itt férjével, 
Kisfaludy Sándorral.

Augusztus 4-én értékes előadást hallgattunk 
Meretei Jánosné Zsuzsától a klıḿaváltozás hatásairól, 
illetve arról, hogy az egyes emberek mit tehetnek 
ökológiai lábnyomuk kisebbıt́ése érdekében.

Reménykedünk, hogy a nyár elmúltával is 
szabadon találkozhatunk egymással és a leıŕtakhoz 
hasonló programokon vehetünk részt.

Gál Piroska

10

Impresszum

Mária Infó; Kéthavonta megjelenő információs újság. Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata,

8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9., Pf. 22. Tel.: 06-85-375-266;

Nyilvántartási száma: 163/743/1/2007.; ISSN 2062-5995 (nyomtatott), ISSN 2062-6002 (online)

Felelős szerkesztő: Benczik Ildikó; Tel.: 30-933-9329, e-mail: , megjelenik 350 példányban;kozhazbmf@gmail.com

Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400


