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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa 

  

2021. XV. évfolyam 1. szám. január-február 

 

Görgey Gábor 
Téli tó 
 
Csípőre tett kézzel 
tó partjára állnak, 
kíváncsian nézelődnek 
fehér hasú házak. 
 
A csillogó parton 
bámulnak a jégre, 
s pöfékelnek barna füstöt 
kéménycsücsörítve. 
 
Szaladnak a tóra 
csöpp gyerekek rajban, 
a gubancos ördögbunda 
mindegyiken rajt' van. 
 
Visongatva csúsznak, 
egymást lökik-vágják 
sok nevetve tapogatja 
pecsenyéje táját. 
 
S a jég alól bámész 
halak, békák, rákok 
nézik, milyen jól mulatnak 
fönn a fiúk, lányok! 

Fotó: Túravitorlás Egyesület 
Cikk a 8. oldalon 
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

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 478/2020. 
(XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszély-
helyzetben 2020. november 4-étől ismét a 
polgármester gyakorolja. 

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

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet alapján hozott 
polgármesteri határozatok: 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 

polgármestere – a képviselő-testülettel folytatott 
informális tanácskozás alapján – a település 
közvilágításának korszerűsítését önerős 
finanszírozási formában, több ütemben kívánja 
megvalósítani. Az ESCO konstrukcióban történő 
megvalósítást nem támogatja. A fejlesztés I. üteme 
a 2021. évi költségvetésbe kerül beépítésre. 

 
Balatonmáriafürdő község polgármestere – 

informális egyeztetést figyelembe véve – 
megismerte a civil szervezetek 2021. évi működési 
támogatás igénybevételéhez benyújtott pályázato-
kat és az alábbi támogatásokat állapította meg:  

a 3B Turisztikai Egyesület részére 350 000 Ft, a 
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek 
Tűzoltó Egyesülete részére 340 000 Ft, a Balaton-
keresztúr és Balatonmáriafürdő Községek Polgárőr 
Egyesülete részére 270 000 Ft, a Szent Kereszt 
Felmagasztalása Plébánia Hivatal részére 200 000 
Ft , az Ősz Idő Nyugdíjas Klub részére 230 000 Ft, a 
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Községek 
Sportköre részére 400 000 Ft, a Balaton M. & K. 
Egyesület részére 400 000 Ft, a Bárdos Lajos 
Nőikar részére 270 000 Ft, a Balatonmáriafürdői 
Vízisport Egyesület részére 500 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújt a 2021. évre. 

 

A civil szervezetek részére megállapított 
támogatási összegek a 2021. évi költségvetésbe 
kerülnek beépítésre. 

 
Balatonmáriafürdő polgármestere – informális 

egyeztetés alapján – a „Bérleti jogviszony létesíté-
se a Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél sétány 9. 
(hrsz. 500/11) alatt lévő kivett strandfürdő és üzlet 
és egyéb épület üzemeltetésére” című előkészítő 
anyagot elfogadta, a pályázati felhívást jóváhagyta. 
A felhívás közzétételére a község honlapján 
keresztül került sor. A pályázatokat a beérkezési 
határidőt követő 15 naptári napon belül bírálja el, a 
nyertes ajánlattevővel a pályázati felhívásban 
foglaltaknak megfelelően a bérleti szerződést 
megköti. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 

polgármestere – informális egyeztetésre tekintettel 
– a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőinek 2021. évi teljesítmény-
követelmények alapját képező kiemelt céljait a 
következők szerint határozta meg: 

a.) Az önkormányzatokra vonatkozó átfogó 
célkitűzések: 
A fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 
és bizottságai munkájának hatékony segítése, az 
ülések előkészítése, a döntésekhez szükséges 
információk biztosítása. A települések Arculati 
Kézikönyvének, és Településképi rendeleteinek 
teljes körű felülvizsgálata, jóváhagyási 
folyamatának koordinálása. 

b.) Az egyes, önkormányzat által ellátott 
feladatokra, tevékenységekre vonatkozó 
célkitűzések: 
 Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének 
végrehajtása során a szabályszerűség, célszerűség, 
hatékonyság és takarékos gazdálkodás biztosítása. 
 A hivatal szervezeteinél, az önkormányzatoknál 
végzett külső és belső ellenőrzések során feltárt 
hiányosságok pótlása, hibák kijavítása, az 
ellenőrzéseket követően tett intézkedések 
határidőben történő nyomon követésének, 
kontrolljának biztosítása. 
 A köztisztviselők feladataikat határidőben, a 
jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen lássák 
el. 

B 

Hírek a Hivatalból 



 

 3 

 Különös figyelmet kell fordítsanak az ügyfelek 
felelősségteljes, lehető leggyorsabb kiszolgálására. 
A lakosság és a köztisztviselők közötti személyes 
ügyfélfogadás esetén a fokozott biztonsági, 
járványvédelmi szabályok betartása. 

c.) Az önkormányzati feladatellátást segítő 
tevékenységekre vonatkozó célkitűzések: 
 A pénzügyi – gazdálkodási tevékenység napra-
kész legyen, megfelelő információt nyújtson a 
döntéshozók számára. 
 A helyi adók kivetése, a hátralékok kimutatása 
és átadásra behajtásra a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalnak. Általában a helyi adók beszedésére, 
felderítésére fokozott figyelem. 

d.) Eseti célkitűzések: 
 A veszélyhelyzet megszűnését követően 
Balatonberény településen az időközi polgármester 
és képviselő választás szakszerű, jogszerű 
előkészítése, lebonyolítása. 
 A 2021. évi országos általános népszámlálásban 
való közreműködés 
 A COVID-19 vírus által okozott járványhelyzet 
miatt keletkezett feladatok, problémák megoldása. 
Együttműködés az civilszervezetekkel, önkéntes 
segítőkkel, Alapszolgáltatási Központtal, házi-
orvosokkal, az esetleges ellátások megszerve-
zésében, a lakosság információval való ellátása. 
 
a.) A polgármester felkérte a jegyzőt, hogy az 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2021. évi 
egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatáro-
zásáról intézkedjen. 
b.) A polgármester felkérte Balatonkeresztúr 
Község polgármesterét, mint munkáltatói jogokat 
gyakorlót, hogy a jegyző 2021. évi egyéni 
teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról 
gondoskodjon. 

Balatonmáriafürdő polgármestere – informális 
egyeztetést figyelembe véve – Balatonmáriafürdő 
Településarculati Kézikönyv felülvizsgálatára 
vonatkozó véleményezési szakaszt lezártnak 
tekintette, és elfogadta a „Balatonmáriafürdő 
Településarculati Kézikönyv 2021” dokumentumot. 

 
Megbízta az ARKER Kft-t, hogy az elfogadott 

Településarculati Kézkönyvet, és elfogadásának 
dokumentumát a Lechner Tudásközpont által 
üzemeltetett felületre töltse fel. 
 

A polgármester Balatonmáriafürdő településkép 
védelmi rendelete vonatkozásában a véleményezési 
szakasz megismétlésére kérte fel a feladattal 
megbízott ARKERT Kft-t. 

 
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 
 

Elkötelezetten és tevékenyen kezdjük a 
2021. évet 

 

 
 

Tisztelt Balatonmáriafürdőiek! 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
bizakodással tekint a 2021-es esztendőre. Őszintén 
reméljük, hogy az idei év első harmadában 
sikeresen túljutunk a vírushelyzet okozta 
korlátozásokon, és újra szabadabban dolgozhatunk 
településünk jövőjéért. Ez csak akkor sikerülhet, ha 
minél előbb elérjük a nyáj-immunitáshoz szükséges 
oltottsági szintet, ezért ezúton is arra kérek 
mindenkit, hogy ha teheti, regisztráljon és olttassa 
be magát az általa szabadon választott 
oltóanyaggal. 

 
Természetesen önkormányzatunk dolgozói és a 

képviselő testület addig sem tétlenkedik, és az idei 
feladatok előkészítésén már tavaly elkezdtünk 
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dolgozni a rendelkezésre álló és a kalkulálható 
adatokkal. A saját bevételek tekintetében 
legjelentősebb építményi és telekadókból várható 
összegeket számba véve költségvetési tervezet 
készült. A működési költségek már látható fedezete 
és a legszükségesebb fejlesztések forrásai 
együttesen biztosítják 2021-re a pénzügyi 
stabilitást. 

 
Az előttünk álló év alapozásához tartozik, hogy 

tavaly, a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet 
kapcsán idejében vizsgáltuk felül a pénzügyi 
helyzetünket. Intézkedéseinkkel stabilizálni tudtuk 
a gazdálkodást minden önkormányzati dolgozó 
munkahelyének megtartása mellett, mindez fontos 
része az idei működés biztonságának is. 

 
A Rákóczi utcában zajló közműrendszer 

felújítást, úttest és járdaburkolást magába foglaló 
300 millió forinton felüli beruházásunkat 
várhatóan a tavasszal tudjuk befejezni, több 
pályázati forrásból és önerővel együttes 
finanszírozással. 

 
A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció 

keretein belül a Központi Strandon közel 70 milliós 
beruházással a meglévő szociális blokk újul meg, 
illetve bővül ki baba-mama szobával és családi 
mosdóval. Három darab kültéri öltöző készül a 
pályázati kiírás szerinti egységes arculat szerint, 
valamint megújul, a strandolók könnyebb tájékozó-
dását segítő információs táblarendszer. A Bárdos 
strandon új szociális blokk létesül családbarát 
mosdóval, illetve baba-mama szobával, kültéri 
ivókút és napvitorlák kerülnek még kihelyezésre. 
Az Őrház utcai strandon a már meglévő vizes 
blokkot bővítjük ki, amelyben szintén helyet kap a 
családbarát mosdó és baba-mama szoba, s ott is új 
kültéri öltöző létesítését, napvitorlák és ivókút 
telepítését tervezzük. E két szabadstrandon 
végzendő munkákra egyenként 30 milliós pályázati 
támogatás áll rendelkezésre. 

 
A strandok fejlesztése egy Balaton-parti 

település esetében az egyik legfontosabb feladatok 
közé tartozik, azonban vannak más, szintén kiemelt 
fontosságú projektek is. Ilyen a csapadékvíz-

elvezető rendszer, illetve a közvilágítás további 
korszerűsítése. Terveink szerint az utóbbi projekt 
munkálatait még az idei évben, önerős beruházás 
keretében megkezdjük, a csapadékvíz elvezető 
rendszer fejlesztése esetében folyamatosan 
figyeljük a pályázati lehetőségeket. 

 
Terveink között szerepel még a rendelkezé-

sünkre álló géppark fejlesztése, bővítése is, ennek 
segítségével olyan munkákat is el tudnánk végezni 
saját hatáskörben, amiket eddig külső vállalkozó 
segítségével, jóval magasabb költségekkel tudtunk 
megvalósítani. Célunk, egy rendezett, kulturált 
településkép kialakítása, amely emeli a helyi lakos-
ság és a hozzánk látogató turisták komfortérzetét. 

 
Ahogyan az a bevezetőben említettem, 

bizakodással tekintünk a jövőbe, az eddigi 
munkánk alapot ad arra, hogy optimizmussal 
tervezhessünk a 2021-es esztendőben is. 

 
Galácz György 

polgármester 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok! 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata és a 
településen élők is rendszeresen találkoznak azzal 
a visszatérő jelenséggel, hogy sokan sajnos úgy 
gondolják, a kertjeikben, otthonukban keletkező 
háztartási, építési és zöldhulladékot kirakhatják a 
közterületre, strandi hulladékgyűjtőkbe, mert 
onnan úgy is elszállításra kerül. E téves gondol-
kodás rengeteg pluszköltséget és munkát okoz 
Önkormányzatunknak, hiszen a hulladék kihelyezé-
sének és elszállításának van legális módja. 
Mindannyiunk érdeke a környezettudatos életvitel, 
amely az egymás iránti felelősségtudatot is jelzi. 

 
Szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy a 

hulladék illegális és szabálytalan kihelyezése 
szabálysértés, bizonyos esetekben bűncselekmény, 
ezen felül pedig kezelése és elszállíttatása 
indokolatlan mértékű feladatot és költséget jelent 
Önkormányzatunk számára. A fentiekre is 
figyelemmel szíveskedjenek a közterületek rendjét 
megőrizni, a keletkezett háztartási és zöldhulladék, 
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építési törmelék elhelyezéséről a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően gondoskodni! 

 
Kérjük együttműködését, hogy ha szabálytalan-

ságot észlel, illegális hulladék kihelyezést lát, 
figyelmeztesse az elkövetőt a helyes magatartásra, 
vagy hívja a rendőrséget (85/376-423, 06 
20/2857024). 

 
Előre is köszönjük közreműködését. 
Bízunk abban, hogy az illegális szemetelőkkel 

szembeni közös fellépés eléri célját, településünk 
szebb, otthonosabb, élhetőbb és rendezettebb lesz! 

 
Galácz György 

polgármester 
 
 

 

1. A jégen tartózkodás során bekövetkező 
balesetek megelőzése érdekében felhívom 
figyelmüket az alábbiakra: 

 
 szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor 

szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem 
olvad, illetve nem mozog! 

 a parttól ne távolodjunk el, mert drasztiku-
san csökken a belátható jégfelület, így nem 
látjuk az esetleg szabad vízterületeket; 

 soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen; 
 legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy 

esetleges baleset, vagy elesés során 
bekövet-kezett egyéb súlyos sérülés esetén 
a segélyhívásra (112-es általános segély 
hívótelefonszám vagy a 1817-es vízi 
segélyhívó); 

 jégbeszakadás esetén először minden-
képpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők 
rendelkeznek elsősorban a jégből 
mentéshez szükséges eszközökkel és 
megfelelően kiképzett szakemberekkel. 
(112-es segélyhívó) 

 
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a 

veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 
intézkedések második üteméről szóló 484/2020. 
(XI. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően, tilos a 

nyilvános helyeken csoportosulás, azonban az 
egyéni szabadidős sporttevékenység megengedett. 

Kérem Önöket, hogy a balesetek megelőzése 
érdekében a fentieket fokozott figyelemmel tartsák 
be! 

2021. január 19. 
 

2. Kéményseprés ütemezése Balaton-
máriafürdő településen: 
2021. szeptember 9-10. 

 
Tekintettel az elmúlt időszakban, a kémény-

seprés területén végbement változásokra, a 
katasztrófavédelem az alábbi rövid útmutatóval 
igyekszik segíteni a lakosságot, ami tartalmazza a 
kéménysepréssel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat: 

 
Amennyiben családi házban él, és a házba nincs 

bejegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a 
kéményseprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, 
amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal. 

 
Ezt megteheti online a: 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyf
elszolgalat honlapján,  az „időpontfoglalás” elektro-
nikus űrlap kitöltésével. 

 
3. Felhívás: Ebtartási szabályok! 
 
Településünkön az utóbbi időben több jelzés 

érkezett a közterületen kóborló ebek miatt. 
 
Ez nem minden esetben kóbor kutyát jelent, 

hanem több esetben jelenti azt, hogy a kutyák 
gazdái nem gondoskodnak arról, hogy állat a tartás 
helyét ne hagyhassa el. 

 
Nem elfogadható az sem, ha a kutyák póráz 

nélkül kísérik gazdáikat. Aki az állattartásra vonat-
kozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája 
szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik, 
állatvédelmi bírsággal sújtható. 

 
A fent leírtak miatt indokoltnak tartom, hogy az 

ide vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az 
ebtartók figyelmét az alábbiak szerint felhívjam: 

Közérdekű tájékoztatók a főjegyzőtől 
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Az ebtartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 
gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Az állattartó köteles továbbá minden, három 
hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen – saját 
költségén – állatorvossal beoltatni. 

Az eb tulajdonosa és tartója a Balatonkeresztúri 
Közös Önkormányzati Hivatalnak – az 
önkormányzati eb-nyilvántartásban való rögzítés 
céljából – köteles a tartott kutyákat ebösszeíró 
adatlapon bejelenteni: 
http://www.balatonmariafurdo.hu/2020/10/Ebta
rtas-be-illetve-kijelentese.pdf 

A 4 hónaposnál idősebb ebet csak chippel 
megjelölve lehet tartani. 

 
 

4. Tisztelt Vállalkozók, Vállalkozások! 
 
A kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormány-
rendelet 31.§-a értelmében a 2021. január 1-ig 
bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 
Kormányrendelet 4. melléklete szerinti vendéglátó 
üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 
31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek. 

 
Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balaton-

máriafürdő települések esetében a mellékelt 
nyomtatványon tehetik meg bejelentésüket az 
ellenorzottbejelentes@marcali.hu címre. 

(Balatonmáriafürdő település esetében a 
honlapon található nyomtatványon tehetik meg 
bejelentésüket az 
ellenorzottbejelentes@marcali.hu címre. 
http://www.balatonmariafurdo.hu/2021/01/06/f
elhivas-vendeglato-uzletek-uzlettipusanak-
bejelentesere/). 
 

5. Tájékoztatás az adóügyeket érintő 2021. 
január 1-jét követő változásokról 
 
Helyi iparűzési adó bevallást érintő változások: 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 
2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek 
hatálybalépését követően (2021. 01. 01-től) az 
adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási 

kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását 
és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az 
adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét 
kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus 
úton, az állami adóhatóság által rendszeresített 
elektronikus nyomtatványon teljesítheti. Az e-
önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai 
központilag visszavonásra kerülnek. 

 
Kérjük az adózókat, hogy legyenek a fentiekre 

figyelemmel az elektronikus ügyintézés során! 
 
Gépjárműadóval kapcsolatos változások 
2021. 01. 01-től: 
 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 
2020. évi CXVIII. törvény 101.§-a alapján 2021. 
január 1-jétől az állami adóhatóság veszi át a 
gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat az 
önkormányzati adóhatóságoktól. 

 
A 2020. decemberi havi változások közül 

azokban az esetekben kell határozatot hozniuk az 
önkormányzati adóhatóságoknak, amely szerint 
2020. december 31-ei hatállyal megszüntetendő az 
adókötelezettség (gépjármű forgalomból való 
ideiglenes vagy végleges kivonása). Nem kell, nem 
lehet határozatot hozni azon gépjármű kapcsán, 
mely esetén a decemberi adatszolgáltatás alapján 
az adókötelezettség 2021-ben kezdődne vagy 
változna meg (pl. újonnan vagy újra forgalomba 
helyezett gépjármű, a gépjármű átalakítása miatt az 
adóalap megváltozása), mert ebben az esetben már 
az állami adó- és vámhatóság rendelkezik hatósági 
jogkörrel. 

 
Önmagában abból a körülményből fakadóan, 

hogy az önkormányzati adóhatóság gépjármű-
adóban fennálló hatásköre a 2021-től kezdődő 
adókötelezettségre megszűnik, szintén nem kell 
határozatot hozni, hiszen ez esetben az adózó 
adókötelezettségének tartalma (az adóalany 
személy, az adó összege) nem változik, nem szűnik 
meg 2020. december 31-ével bezárólag. A 2021-től 
kezdődő időszakra járó adót az állami adó- és 
vámhatóság számlájára kell megfizetni, az adó- és 
vámhatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint. 
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A 2021 előtti időszakra vonatkozóan 

megállapított gépjárműadó kötelezettség esetében 
még az önkormányzati adóhatóság köteles eljárni, 
függetlenül attól, ha az adókötelezettséggel 
kapcsolatos fizetési határidő 2021-re csúszik. 

 
Azokat az adatokat, amelyek a 2020. december 

31-ével záruló adókötelezettségi időszakot érintik, 
az önkormányzati adóhatóságnak kell feldolgoznia, 
adott esetben már csak 2021-ben. Ez alapján a 
2021. évi KT1 állományt – tekintettel arra, hogy az 
csak 2021-nél korábbi évekre vonatkozóan 
tartalmazhat adókötelezettséget – még az önkor-
mányzati adóhatóságnak kell feldolgoznia. 

 
6. Tájékoztató a 2020. évi hulladékszállítási 

díjjal kapcsolatos szociális támogatásról 

Tájékoztatjuk Balatonmáriafürdő község 
nyugdíjas lakosságát, hogy a 2020. évre befizetett 
hulladékszállítási díj után 1 db 60 literes gyűjtő 
edényzet 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, 
aki a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül 
él, 

 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 
(jelenleg 167.400 Ft) nem éri el. 

 A szociális támogatásra a fenti feltételek 
teljesülése esetén jogosult a nyugdíjas háztartás is, 
amennyiben a kérelem benyújtását megelőző évben 
a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme a 

mindenkori minimálbér 80%-át (jelenleg 133.920 
Ft) nem éri el. 

Az önkormányzat rendelete szerint nyugdíjas 
háztartás: ahol a népesség-nyilvántartás adatai 
alapján a lakóingatlanban maximum két nyugdíjas 
él. 

Amennyiben a kérelmező/kérelmezők egy főre 
jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét (28.500 Ft-ot) nem éri el, a 
közszolgáltatási díj 100 %-ának megfelelő összegű 
szociális támogatást kell megállapítani a jogosult 
nyugdíjas, illetve nyugdíjas háztartás részére. 

A kérelem a negyedik negyedévi hulladék-
szállítási díj befizetését vagy átutalását követő 
harminc napon belül – a tárgyévre vonatkozó 
befizetések igazolásával és jövedelemigazolás 
csatolásával – nyújtható be. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 
A kérelem nyomtatvány beszerezhető a 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal-
ban (Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.), vagy 
letölthető Balatonmáriafürdő község honlapjáról. A 
támogatás a kérelem benyújtását követő tizenöt 
napon belül kerül folyósításra az önkormányzat 
házipénztárából történő kifizetés útján. 

 
Mestyán Valéria 
címzetes főjegyző 

 
 
 

Új eszközökkel gyarapodott az önkéntes 
mentőszervezet 

 
Az „Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és 

felkészítése” című EU-s project keretében Tűzoltó 

Civilek 
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bevetési védőruházat beszerzése tárgyában a BM 
OKF által beszerzett ruházat átadására került sor 
2020. 12. 15-én, a Balatonkeresztúr- Balatonmária-
fürdő Községek Tűzoltó Egyesülete, mint a Marcali 
Járási mentőcsoport tagszervezete részére. A 
projekt keretében általános gyakorló védőruházat 
is szerepelt a szettbe egy-egy dzseki, melles nadrág, 
normál és téli sapka, kabátból és nadrágból álló 
esővédő tartozik. Mindezeken felül bevetési-
védőruházat, sisak, kámzsa, kesztyű és csizma is 
átadásra került. Az elnyert felszereléseket Tarlós 
István tűzoltó ezredes, a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettese 
adta át a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltsé-
gen. Az eszközök a mentőcsoport beavatkozó tagjai 
között kerültek elosztásra, valamint a Marcali 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon raktári 
készletben kerültek elhelyezésre. 

 
Juhász László 

elnök 
 

Őszidő hírek 

A hír, hogy nincs hír. Legalábbis a nyugdíjas 
klub találkozóiról, rendezvényeiről. 

November 3-án tartottunk utoljára klubnapot. 
Azóta eltelt közel három hónap. Elmaradtak a 
karácsony-várók, a tervezett bálok. Nagyon 
hiányoznak a klubtársak. Itt a Balaton mellett 
szerencsések vagyunk, nem egy zsúfolt városban 
élünk, hiszen kockázat nélkül sétálhatunk és 
csodálhatjuk a mindig gyönyörű tavunkat. 
Szerencsénk van abban is, hogy klubunk tagjai nem 
kapták el a koronavírust. 

Ez a maszk használatának is köszönhető. A 
maszk megakadályozza a vírus terjedését és 
viselője felismerését is. Bizonytalanul nézegetjük 
egymást, vajon ő az, akire gondolunk? Aztán - néha 
hang alapján - végre megismerjük egymást. 
Reméljük, ezek a bizonytalan pillanatok hamarosan 
megszűnnek, ha megkapjuk a védőoltásokat! Akkor 
nem kell majd eltakarnunk az arcunkat többé. 

Ehhez kívánok mindnyájunknak türelmet és 
kitartást! 

 

Gaál Piroska 
klubtag 

Fejezetek a Túravitorlás Egyesület életéből 
 

A 2020-as évet január elsején hagyományosan 
klubházunknál szervezett találkozóval kezdte 
tagságunk, 44 fő megjelenésével, kikötői sétával, 
rövid kihajózással a csendes Balatonra. 

Februárban közös munkával bontottuk vizes-
blokkunkat, tavasszal jöhettek a mesteremberek és 
a szezon elejére megújult az épületünk. Új szerelvé-
nyek, berendezések, ablakok, minőségi csempék, 
járólapok teszik komfortosabbá épületünket. 

Kikötőnk területén nincsenek tágas pihenőhe-
lyek, ezért amikor a szomszédos „Porta” vendéglő 
jóvoltából kedvezményesen hozzájuthattunk 
korábbi teraszuk vasvázához, tagjaink önkéntes 
munkájával (17 fő) és felajánlásaik segítsége révén, 
az egyik vendégmólónk mellé „vitorlahajtogató” 
teraszt építettünk. A nagy lombkorona és sűrű 
sövény takarásában hangulatos közösségi tér 
alakult ki, árnyékát, nyugalmát az itt kikötő túrázók 
is nagyon szeretik, jó hírünket viszik Balaton szerte. 

 
Még a vírusos időszakot megelőzően 

Mesztegnyőn, a Faluház udvarán sikerült 
összejönni egy újabb jó hangulatú disznóölésre, 46 
résztvevővel, kisvonatozással. 

Szerencsére, a helyi iskolások nyári táborát 
három turnusban is támogathattuk délelőtti 
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vitorlázással, szép időben, jó hangulatban. 
Köszönhetjük Bíró Károly, Császi János, Fazekas 
János, Gelencsér László, Joó Tamás, Kövér János, 
Miháczi Ferenc, Pápes István, Pintér Csaba 
sporttársaknak. 

Vitorlázni, versenyezni később csak szigorú 
feltételekkel lehetett. Az első alkalom május végén 
adódott, „Egykezes a Balaton körül”, Tihanyból 
indulva Fűzfő, Keszthely, Tihany útvonalon. 
Egyesületünket három egység képviselte, melyek 
közül a Simó Béla vezette hajó abszolút első lett és 
a viharos időben a „Vinobá” és a „Nimfa” is 
körbeért. A befutó után még Máriára haza is kellet 
jönni, melyben tagtársaink nyújtottak baráti 
segítséget. 

A „Kékszalag”-on öt hajónk indult, kiemelkedő 
eredményeket értek el. Moizs Attila a sportos 
”Scholtz 22”-vel osztályában harmadikként dobogó-
ra állhatott a füredi díjkiosztón, Kiss Zsolt a 
„Pajzánnal” osztályában az ötödik lett, Simó Béla a 
„Gardazzurrával”12., Fazekas János a „Vinobával” 
13., szabó László a „Saturn 24”-el 38. helyezett, 
csoportja 92 indulója közül. 

A járványügyi szabályok enyhítése után, 
augusztus 8-án megtarthattuk a IX. Mária Kupát, 
rekordszámú, 42 induló hajóval, „sztárparádéval”. 
Nevezett ifj. Bali István csapatával, a 2020 Kéksza-
lag abszolút bajnoka, aki kikötőnkben kezdte a 
vitorlázást, Szamody Zsolt a többszörös magyar 
bajnok és kékszalag győztes a „Mormotával”, a 
kékszalag győztes Gardazzurrával Simó Béla, 
keszthelyi , fenyvesi, fonyódi sporttársak, Egyesüle-
tünkből a fentebb „kékszalagosként” felsoroltak, és 
dr Bárczi Tamás, aki a folkeboot „Bodvicával” 
magyar bajnokságon 6. helyezett. 

 

A könnyűszeles versenyen Egyesületünkből YI.-
ben első Simó Béla a „Gardazzurrával”, YII.-ben első 
Fazekas János a „Vinobá3.0”-val, második 
Szentgyörgyi Gábor az „Intravinó”-val, YIII.-ban 
Hajós Ödön harmadik a „Hét”-el. 

Az augusztus 20.-i versenynapon Keszthelyen, a 
„Szt. István Kupán”, Fazekas János a „Vinobá 3.0” 
YII harmadik és ugyanott az „Agrológ Kupán” YII- 
ben Joó Tamás a „Nimfával” szintén harmadik 
helyet ért el. 

 

Augusztus végén a „Fenyves Kupán” Fazekas 
János Y abszolútban és YII-ben is első lett, Moizs 
Attila YI-ben szintén első helyett ért el, YIII-ban 
Kovács Zoltán a „Marszej”-el harmadik volt. 

Szeptember elején még a négy napos „Dénes 
emléktúrát” megtarthattunk 11 hajó részvételével a 
Badacsony, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy útvonalon, 
de a járványhelyzet miatt az őszi „Promenád 
Kupát”és Egyesületünk horgászversenyét már nem, 
és a közgyűlésünket is el kellett halasztani. 

Amint lehet, pótoljuk, és reméljük a helyzet 
javulni fog, újra közös programokat szervezhetünk! 
 

Jó szelet, jó egészséget kívánok mindnyájunknak! 
 

Joó Tamás 
egyesületi elnök 

 
Az ország hatodik legeredményesebb 

utánpótlás klubja 2020-ban a BMF VSE! 
 

A vitorlázás sportág 2020-as összesített 
eredményességi rangsorában a Balatonmáriafürdői 
Vízisport Egyesület az előkelő 10. helyet szerezte 
meg, több mint 150 tagszervezet közül. Mivel 
jelenleg a klub csak utánpótlás versenyzőkkel 
foglalkozik – így felnőtt osztályokban nem is 
szerzett pontot – a jövő vitorlázóit kinevelő klubok 
között a 6. helyezést érte el. 

”A 2020-as év kihívásokkal teli volt mindenki 
számára, így számunkra is, a versenyzők nemzet-
közi versenyeken sem tudtak részt venni és a hazai 
rendezésű O’pen Skiff Európa-bajnokságot is 
bizonytalan időre el kellett halasztanunk. Az RS 
Feva és O’pen Skiff hajóosztályokban azonban 
mindezzel együtt is szép sikereket értek el a 
versenyzőink itthon” - számolt be Tósokyné Cserép 
Andrea, az egyesület elnöke. 

RS Feva osztályban a klub versenyzői 
megszerezték a ranglista első négy helyét, az orszá-
gos bajnokságon pedig 3. és 4. helyezést értek el. 
O’pen Skiff hajóosztályban ranglista 2. és 3. 
helyezés mellett az országos bajnokságon is 
taroltak a fiatalok. A klub első magyar bajnoki címe 
még mindig várat magára, a fókuszban azonban 
továbbra sem ez lesz. 

”Erőteljes generációváltás mellett a versenyzői 
és edzői létszámot is növelni fogjuk a 2021-es 
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évben. Egyelőre nem tudjuk, hogy ez milyen 
eredményeket hoz, de a lényeg, hogy meglévő és 
fejlődő közösségünkben minden gyermek továbbra 
is jól érezze magát és örömét lelje a sportban” – 
mondta Gáthy Gergely az egyesület szakmai 
vezetője. 

Köszönet illeti azokat, akik támogatták a kitűnő 
eredmények elérését. Külön köszönet 
Balatonmáriafürdő Önkormányzatának, hogy hisz 
az egyesület céljaiban és támogatja a klubot ezek 
elérésében. 

szerző: Molnár Csaba 
 

Festetics Iskola 
 

A koronavírus már csaknem egy éve az élet 
minden területén megnehezíti az emberi kapcsola-
tok ápolását, a közösségi programok szervezését 
pedig ellehetetleníti. 

Sajnálatunkra a helyzet továbbra is változatlan, 
ezért hagyományos alapítványi bálunkat nem 
tudjuk megrendezni. 

Nagyon köszönjük mindazon kedves támoga-
tónknak, aki pénzadománnyal, belépő- vagy 
támogatói jegy vásárlásával, tombolatárgy 
felajánlásával, illetve adója 1%-ával támogatta a 
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítványt. Ezáltal 
tette lehetővé iskolánk tanulóinak kulturális, 
szabadidős programjainak megvalósítását és a 
felújítás utáni berendezések megvásárlását. 

Igaz, hogy ezúttal táncos mulatságot nem 
ígérhetünk, de nagyon hálásak lennénk, ha az idén 
is támogatni tudnák alapítványunkat, iskolánkat. 
Ezúttal az iskola udvarának korszerűsítését és a 
folyosók falainak burkolását tervezzük. 

2021. február 01-től iskolánkban, a Matyi 
papírboltban és a Kiscsillag ABC-ben támogatói 
jegy vásárlására van lehetőség. 
A jegy ára: 2.000 Ft/db. 

Lehetőségük szerint utalhatnak számla-
számunkra: 66900045-10002560-00000000  

Adójuk 1%-át ismét szívesen fogadjuk, a 
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány 
adószáma: 18764284-1-14 

 
Monostoriné Fekete Otília 

intézményvezető 

Kitüntetések 
 

Somogyban a Megyenap és a Megyehét 
eseményei idén elmaradtak, az ilyenkor szokásos 
elismeréseket nyilvánosságra hozták. 

A Somogy Megyei Közgyűlés 2020 szeptemberi 
döntése értelmében a megye legmagasabb szintű 
elismerését, a Pro Comitatu Somogy kitüntetést 
adományozott id. Tengerdi Győző, balaton-
keresztúri nyugalmazott pedagógus, népzene-
kutató, népzenész, karnagy számára. 

Gratulálunk! 

Külön öröm számunkra, hogy már másodszor 
kerül „hozzánk” a rangos elismerés, hiszen 2020 
január 6-án, ünnepélyes keretek között Hajas Béla 
igazgató, karnagy úr vehette át ugyanezt, művészeti 
és közéleti tevékenysége elismeréseként. 

Somogy megye elismert értékeiről is közgyűlési 
határozat született. A döntés értelmében a megye 
vonzerejének növeléséhez, megyénk népszerűsíté-
séhez nagymértékben hozzájárult a Barcsi Malom, 
Deák Varga József életműve és a marcali 
Gyümölcsoltó Boldogasszony Plébániatemplom, 
Örökségünk - Somogyország Kincse kitüntető címet 
adományozta a Somogy Megyei Közgyűlés. 

Az elismerések személyes átadása egy későbbi 
időpontban történhet meg. 

 
A kitüntetetteknek további jó egészséget és jó 

munkát kívánunk! 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt Egyesületi Tagok! 
Sikerült megoldást találni a 2021. évi horgász-

jegy forgalmazására! 
2021. február 2-tól változatlan helyszínen, 

Balatonkeresztúr Ady u. 56. szám alatt, a horgász-
bolt melletti utazási irodában történik a tag 
beléptetés, állami horgászjegy és balatoni területi 
jegyek forgalmazása. 

 
Február hónapban a nyitva tartás: 
kedd 08 óra és 14 óra között 
csütörtök 13 óra és 18 óra között 
szombat 08 óra és 13 óra között. 
 
Lehetőség van időpont egyeztetésre is a 

várakozás elkerülése miatt. 
A jegyforgalmazó neve Gál Bence, telefonszáma 

06 20 331 1230. 
Az egyesületi tagdíj változatlanul 2 000.-Ft. 
Állami horgászjegy és fogási napló 3 300.-Ft. 
Kedvezményes Állami horgászjegy (gyermek, 

70. életévét betöltött személy, vak vagy gyengén-
látó, az állapotát igazoló okmányokat benyújtó 
mozgásszervi vagy hallási fogyatékos) díjmentes. 

Egységes szövetségi hozzájárulás: 2 000.-Ft. 
Mentesített (gyermek, 70. életévét betöltött 

személy, vak vagy gyengénlátó, az állapotát igazoló 
okmányokat benyújtó mozgásszervi vagy hallási 
fogyatékos) díjmentes. 

A 2020. évi fogási naplókat továbbra is le lehet 
adni a horgászbolt postaládájában, vagy az 
egyesület székhelyének címére – 648 Balaton-
keresztúr, Rákóczi u. 4. számra – levélben 
megküldeni. 

 
Balatonkeresztúr, 2021. január 20. 

 
Bende Ottó 

egyesület elnöke 

Kérjük, támogassa adójának 1%-ával 
a helyi civil szervezeteket! 

Támogassa Csillagvirág Művészeti 
Modellóvodánkat! 

Az eddigi támogatást megköszönve, kérjük, ajánlja 
fel az SZJA 1%-át részünkre. 

A felajánlásokból befolyó összeget művészeti 
eszközök vásárlására fordítjuk. 

Kedvezményezett neve: „Óvodáért” Alapítvány 

Kedvezményezett címe: 
8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16. 

Kedvezményezett adószáma: 19198145-1-14 

Kedvezményezett számlaszáma: 
11743095-22122005 

 

Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány 

8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. 

Adószám: 18764284-1-14 

Számlaszám: 66900045-10002560 
 

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő 
Községek Tűzoltó Egyesülete 

8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. 

Adószám: 18783690-1-14 

 

Balatonkeresztúr – Balatonmáriafürdő 
Községek Polgárőr Egyesülete 

 
8648 Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. 

Számlaszám: 66900045-11009924 

Adószám: 18779350-1-14 
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Kérem, támogassa a Balatonkeresztúr - 
Balatonmáriafürdő Községek Sport és 

Kulturális Egyesületet adója 1%-val! 

A törvényi változások ez évtől lehetővé teszik, 
hogy minden adózó nem csak alapítványok, hanem 
legálisan működő egyesületek javára is felajánlhatja 
adója 1%-át. 

A Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 
Községek Sport és Kulturális Egyesülete is 
rendelkezik ilyen APEH engedéllyel. 

Kérünk Önöket, hogy adójuk 1%-nak a 
felajánlásával támogassa az egyesületet, illetve 
annak valamennyi tagszervezetét (Bárdos Lajos Női 
Kar, Őszidő Nyugdíjasklub, Fergeteges Forgatag 
Táncbarát Kör, Sportkör, Gyöngyvirág Népdalkör). 
Ehhez csupán annyit kell tennie, hogy az 
adóbevalláskor az adó 1%-ról rendelkező papírra a 
következő adószámot írja rá: 

18774128-1-14 

Köszönjük segítségét! 

 
 

Balaton M. & K. Amatőr Művészeti Egyesület 

8647 Balatonmáriafürdő, Ady E. u. 9. 

Adószám: 18768484-1-14 

1998 óta az adózók felajánlhatják az általuk 
befizetett SZJA további egy százalékát 
különböző egyházaknak. A törvény szerint a 
felajánláshoz nem valamiféle adóazonosítót kell 
megadni a nyilatkozaton, hanem az adott 
egyház technikai számát kell feltüntetni a ren- 
delkező nyilatkozaton. 

- 0011 Magyar katolikus egyház 
- 0066 Magyarországi református egyház 
- 0035 Magyarországi evangélikus egyház 

                                                   
 

A Keresztúri Gazdabolt (Iskola u. 4.) tavaszi 
ajánlata: vetőmagok, növényvédő szerek, fóliák, 

kerti szerszámok, műanyagáruk, műtrágyák nagy 
választékban! 

Grabaricsné. Telefon: 06-30/319-5782. 

֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍     ֍ 

Kertgondozás! 

Fűnyírást, kaszálást sövénynyírást, veszélyes fák 
kivágását vállalom. 

Álmos Norbert, T: 30/2492 513, Balatonkeresztúr 

                                                   
 

 

 
 
Fotó: 
Sinka József 


