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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. május14-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 jóváhagyta az „Balatonmária-
fürdő Község Önkormányzatának belső ellenőrzési 
stratégiai terve 2018-2021. évekre” valamint a 
„2018. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervét”. 

 
A képviselő-testület megismerte és elfogadta a 

„Beszámoló a Településüzemeltetési Iroda 2018. 
évi idegenforgalmi szezonra való felkészülésről” 
tárgyú előterjesztést. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte az Európai 
Bizottság által meghirdetett WiFi4EU kezdemé-
nyezést, melynek lényege, hogy a közösségi élet 
legfőbb színterein ingyenes, nagy sebességű 
vezeték nélküli internetkapcsolat álljon rendel-
kezésre lakosok és az Európába látogatók 
rendelkezésére. A képviselő-testület felhatalmazta 
a polgármestert, hogy a település nevében eljárva 
vegyen részt a WiFi4EU kezdeményezés keretében 
meghirdetett pályázati felhívásban. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

képviselő-testülete a 2018. évre meghirdetett 
területbérleti ajánlatokat megismerte és az 
alábbiak szerint támogatta: 

a.) A képviselő-testület 7 fő területbérleti 
kérelmét módosítás nélkül elfogadta és 
támogatta, egyúttal felhatalmazta a 
polgármestert a területbérleti szerződés 
megkötésére. 

b.) A képviselő-testület 4 fő területbérleti kérelme 
esetében felhatalmazta a polgármestert a 
versenytárgyalások lefolytatására a terület-
bérleti hirdetmény szerinti kiinduló licit 
alapulvételével, majd a bérleti díj megállapí-
tása után a területbérleti szerződések 
megkötésére. 
 

c.) A képviselő-testület a homokfestés tevékeny-
ségre 2018. június 1. – augusztus 31. közötti 
időtartamban 2 m2 terület igénybevételével, 
Hajóállomási szabad strand helyszínen 
folytatandó áramhasználat nélkül a bérleti díj 
összegét 100.000 Ft, a Központi Fizető strand 
helyszínen áramvételi lehetőséggel 150.000 Ft 
összegben határozta meg. A képviselő-testület 
felkérte a polgármestert, hogy az ajánlatot adót 
értesítse a bérleti díj összegéről, lehetőség 
szerint a kösse meg a területbérleti szerződést. 
 

d.) A képviselő-testület a kiküldött területbérleti 
hirdetményben meghatározott 250.000 Ft 
bérleti díj megfizetése ellenében engedélyezi a 
Hajóállomási szabad strand helyszínen ugráló 
asztal üzemeltetési tevékenység végzését 2018. 
június 1. – augusztus 31. közötti időtartamban 
20 m2 terület igénybevételével. A képviselő-
testület felkérte a polgármestert, hogy 
tájékoztassa az ajánlatot adót a képviselő-
testület döntéséről, lehetőség szerint a kösse 
meg a területbérleti szerződést. 
 

e.) A képviselő-testület a hajóállomási szabad 
strand helyszínen folytatandó Csillámtetoválás 
tevékenyégre vonatkozó 1 fő ajánlatát nem 
fogadja el, mivel a megajánlott bérleti díj 
összege nem éri el a képviselő-testület által 
elfogadott, a területbérleti hirdetményben 
meghatározott árat. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Somogy Megyei 
Közgyűlés által alapított és javasolható kitüntető 
díjakat, azonban javaslattételi jogával nem kívánt 
élni. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a 

Balatonmáriafürdő, belterületi 544/1 hrsz-ú, 
„kivett saját használatú út” megnevezésű 36 m2 

B 

Hírek a Hivatalból 
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területmértékű ingatlan adásvétele kapcsán 
elővásárlási jogával nem kívánt élni. 

 
A képviselő-testület a Marcali Kistérségi 

Többcélú Tárulás 2017. évi belső ellenőrzési 
összefoglaló jelentését megismerte, azt tudomásul 
vette. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete támogatta Dr. Kónya Gábor 
háziorvos kérelmét arra vonatkozóan, hogy 2018. 
június 1. napjától vállalkozóként folytatja házi-
orvosi munkáját. A képviselő testület felkérte a 
polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést 
dolgozza ki, és terjessze a képviselő-testület elé egy 
rendkívüli, nyilvános ülés keretében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete megismerte a TAX-TÚRA Kft. a 
Zagytéri szabad strandra benyújtott vízi bicikli 
kölcsönző és mobilbüfé üzemeltetése tárgyú 
kérelmét, és azt nem engedélyezte. 

 
A képviselő-testület megismerte a Marcali és 

Balatoni Úszó- és Szabadidő Sport Egyesület 
támogatási kérelmét, és 50.000 Ft anyagi 
támogatást biztosított részére a gyermekek és 
felnőttek egészséges életmódra való nevelése 
céljára. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a támogatási szerződést kösse meg és 
gondoskodjon az összeg kifizetéséről. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő- testülete 2018. május14-én, a nyilvános 
testületi ülést követően, zárt ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2018. évben Balatonmária-
fürdőért Kitüntető Címet adományoz Horváth 
Tiborné, balatonmáriafürdői lakos részére a 
külföldi partnerkapcsolatok, falunapok szervezésé-
ben, önkormányzati ünnepségek, megemlékezések 
előkészítésében, lebonyolításában, a település 
közigazgatásában 46 év alatt végzett kiemelkedő 
szakmai munkája elismeréseként. A kitüntető cím 

átadására a 2018. július 27-29-ei Mária Napok 
ünnepségünkön kerül sor.  
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. május 23-án rendkívüli, 
nyilvános ülést tartott a Községháza tárgyaló 
termében. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a háziorvosi alapellátást 2018. 
július 1. napjától feladat-ellátási szerződéssel 
biztosítja Dr. Kónya Gábor egyéni vállalkozó, 
háziorvos megbízottal. A képviselő-testület az 
előterjesztés mellékletét képező szerződés 
aláírására, valamint a működési engedéllyel, 
finanszírozással kapcsolatos további jognyilatkoza-
tok megtételére felhatalmazta a polgármestert. 

 
A képviselő testület megismerte a „KEHOP 1.2.1 

– Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című 
pályázati felhívást. 
Felhatalmazta a polgármestert, hogy a fenti 
felhívásra pályázatot nyújtson be, a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, aláírja. 
- A projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, 
valamint klímatudatosságot erősítő szemlélet-
formálási programok megvalósítása Balaton dél-
nyugati térségében. 
- A projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 
8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. 
- A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi 
száma: 209/15 
- A felhívás száma: KEHOP 1.2.1 
- A projekt összes költsége: 12.709.980,- Ft 
- A projektnek a támogatás szempontjából 
elszámolható költsége: 12.709.980,- Ft 
 - A projekt teljes költségére vonatkozó 
önkormányzati önerő és forrásai: saját forrás 0,- Ft 
- A támogatási kérelem benyújtásakor az igényelt 
támogatás összege: 12.709.980,- Ft 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy az ebr42 rendszerben pályázatot nyújtson be 
a 2018. március 16-ai nagy mennyiségű eső, 
viharos szél és a Balaton vízállása miatti kártételek 
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védekezésének vis maior támogatására. A 
védekezés teljes költsége 227 734 Ft, a támogatás 
iránti igény 159 410 Ft. A vis maior esemény 
okozta helyzet megoldását az önkormányzat csak 
részben tudja fedezni költségvetéséből, mivel 
jelentős pályázati és fejlesztési elkötelezettsége 
miatt annak pénzügyi fedezete nem áll 
rendelkezésre. 

 
A képviselő–testület soron következő ülése 

2018. június 11-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 

 
                                    

 

Hulladékszállítási díjtámogatás 

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 
rendeletében módosította a hulladékszállítási 
díjtámogatási kérelmek beadási határidejét. A 
módosítás értelmében 

a 
 

támogatási kérelmet 2018. június 30. napjáig 

lehet benyújtani a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatalban, vagy postai úton. 

A megállapított támogatás 2018. július 15. napjáig 
kerül kifizetésre az önkormányzat házipénztárából. 

Mestyán Valéria 
címzetes főjegyző 

 
 

 

Körzeti megbízott rendőrök fogadóórája 

Balatonmáriafürdő községben: 
Födő Lajos c. r. főtörzszászlós 
 
Balatonkeresztúr községben: 
Baranyai Tamás r. őrmester 
 

ELÉRHETŐSÉG: 06-20/285 7024 

Fogadóóra 

Minden hónap első csütörtöki napján 9-11 óra 
között a Rendőrőrsön, (Balatonkeresztúr Iskola u. 
1.) Elfoglaltság esetén a körzeti megbízottat 
helyettesítik. 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 

Ha bajba kerül: 112! 

TÁJÉKOZTATÓ az egységes európai és a 
nemzeti segélyhívó telefonszámokról: 
A 112-es szám szinte egész Európában, így 
Magyarországon is ingyenesen hívható vezetékes 
illetve mobil telefonról. A nemzeti segélyhívó-
számokon (104 mentők, 105 katasztrófavédelmi 
szerv és 107 általános rendőri feladatok 
ellátására létrehozott szerv), mind pedig az 
egységes európai segélyhívószámon (112) 
kezdeményezett hívásokat országosan a 
Szombathelyi és a Miskolci Hívásfogadó Központ 
112-es hívásfogadó operátorai (a továbbiakban: 
operátor) kezelik. 

Az operátor által feltett legfontosabb 
kérdések: Hol történt az esemény? Mi történt? 
Kinek van szüksége segítségre? A bejelentő milyen 
telefonszámon hívható vissza? Van-e közvetlen 
életveszély? Vannak-e sérültek? Hány sérült van? 
Szükség van-e műszaki mentésre vagy útlezárásra, 
forgalomirányításra? 

Csak valóban indokolt esetben telefonáljon! 

 

Közérdekű!!! 



 

 5 

 
Pünkösdöt megelőző szombaton tartotta idei 

első nagyrendezvényét Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzata. Ez alkalommal a helyi kulturális 
csoportoknak kívántak fellépési lehetőséget 
biztosítani. A programban megemlékezünk a 
magyar történelem jeles alakjairól is, hiszen úgy 
tartjuk, egyetlen nép sem tud a jövőnek építkezni, 
ha nem ismeri és becsüli a múltját. 

2017. évet - Szent László király trónra 
lépésének 940., szentté avatásának 825. 
évfordulója alkalmából - a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkárságának kezdemé-
nyezésére Szent László emlékévnek 
nyilvánították. 

A megemlékező eseménysorozat idén is tart, 
ezért ennek jegyében telt a délutánunk: Szent 
László egyik legnagyobb magyar király volt, aki 
megteremtette az alapját a későbbi lovagi 
eszmevilágnak, és összekötötte az államalapítás 
előtti idők mitikus világát a kereszténység 
időszakával. István és Imre herceg után az Árpád 
Ház 3. szentté avatott uralkodója. Halála után a 
testét először Somogyváron majd később 
Nagyváradon helyezték nyugalomra. 

Vendégünk volt a Szent László Király 
Lovagrend Iharos községből, akik meséltek a 
történelmi hagyományőrzésről, bemutatták 
viseletüket, fegyvereiket. Hadijáték bemutatót 
tartottak. A közönség az íjászatot ki is próbálhatta. 
Vezetőjük, a község polgármestere, a lovagrend 
nagymestere, Horváth Győző kommentálta a 
látottakat. 

 

A Csillagvirág óvoda kisgyermekeit ismét nagy 
taps és szeretet fogadta a színpadon. A műsort 
betanította és a gyerekekkel együtt játszott: 
Juhászné Darázs Anikó és Lakos Mónika óvó nénik. 

Őket követte a helyi Táncklub. Nemrég nagy 
sikerrel képviselték falunkat a Tánc világnapja 
alkalmából Nagykanizsán. Látványos keringő és 
mambó táncformációt mutattak be. Külön öröm, 
hogy a lelkes társasághoz fiatalok párok is 
csatlakoztak. A Balatonmáriai Táncklub képviseli 
fellépőként falunkat a Balaton Regattán is. 

 

A Fergeteges Forgatag Táncbarát Kör a maga 
eszközeivel folytatta a történeti időutazást…. 
2018-ban Mátyás király uralkodóvá 
választásának 560., valamint születésének 575. 
évfordulójára emlékezünk. 

Az életét megelevenítő mesék, mondák, az 
uralkodót népszerű, rokonszenves alakként 
ábrázolják. „Nem is volt olyan igazságos király sem 
azelőtt, sem azután, és nem is lesz!” - tartotta a 
mondás. 

 

A Mátyás Meséket, összeállította, színpadra 
álmodta, táncolta a Fergeteges Forgatag Táncbarát 
Kör apraja és nagyja, - a ma emberének örök 
tanulságul… 

Pünkösdi vigasságok 
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Végül a kiváló Marcali Baglas Néptáncegyüttes 
zárta a látványos színpadi programot. Az együttes 
vezetői: Kiss Katalin, Takács Gáborné és Takács 
Gábor. Kísért a Bojtár Zenekar. 

A hangulatos este a Balaton old Boys zenekar 
műsorával ért véget. 

Május 31 – én délelőtt a nagy érdeklődés 
mellett a tagság jelenlétében megnyílt a 
Túravitorlás Egyesület eltelt 30 évét bemutató, 
relikviákban bővelkedő kiállítása. A Községháza 
udvarán megtekinthető Méder Áron világkerülő 
vitorlása is. 

 
 

 

 

 

A kiállítóhely látogatható minden nap, 17-19 óra 
között, június1 - augusztus 31-ig. 

Csoportos látogatás bejelentkezéssel: 

Tel.: 30/4466-268, vagy 30/6995-570 

Aktuális: A Túravitorlás Egyesület 30 éve 
Következő: Gróf Gyöngyi festő kiállításának 
megnyitója július7-én. 

 

 

 

 

 

 

 

Május közepén Galácz György polgármester egy 
csokorral köszöntötte a 90 éves Heccer Jánosnét, 
egyik legidősebb helybélit. Azt mesélte a 
látogatásról: - Sietni akartam, ezer dolgom volt, de 
mégis órákra ott ragadtam, mert olyan jól esett 
beszélgetni a családdal és Ilonka nénivel… 
Régen éreztem ilyet. 

A napokban magam is megtapasztaltam, és már 
tudom mire gondolt a polgármester. 

Ilonka néni örömmel, és színesen mesélt. A 
tekintete, a beszéde csupa élénkség és életigenlés. 
Nem az volt a fontos, hogy aznap is orvosnál járt, 
panasz-szót nem halottam! Inkább mesélt az élet 
küzdelmeiről, a falusi sorsról, a sok- sok munkával 
töltött évről. 1969-ben Horvátkútról Balatonújlakra 
költöztek, majd Máriára, miután megözvegyült és 
lánya is egyedül maradt a cseperedő fiával. A férje a 
háborús sérülését sosem heverte ki, és egy vasúti 
baleset miatt vesztette életét. Az asszonyok 
azonban összefogtak és hatalmas életerővel, 
leleményességgel megküzdöttek a sorssal. Amit 
hozott éppen az élet, a falusi lét: sertéseket 
tartottak, amíg az gazdaságos volt, aztán 
baromfikeltetéssel foglalkoztak, amikor arra volt 
kereslet. A nyaraltatás a 90-es években jobban 
megérte, akkor az volt a fő bevételi forrás, így 
kerültek Máriára. A terményekkel piacoztak, és 
látták a sok német érdeklődését a szép kézimunkák 
iránt. Nos, akkor hát kézimunkázás, hímzés! 
Higgyék el, az sem könnyű kenyérkereset! 

Balatonmáriafürdő Helytörténeti 
Gyűjtemény és Galéria 

Hirdetés! 

Két szobás, fűthető albérletet keresek hosszú 
távra Márián vagy Keresztúron. 
Érd: 20/ 456-5230, Bús Annamária 

Erdélyi kirándulások 8 személyes kisbusszal. 
Bármilyen úti célt vállalok. 
Érdeklődni: Fux Ferenc 06/20 366-1940 

90. születésnapra! 
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De bármivel foglalkoztak, teljes szívvel és 
minden erőt bevetve csinálták, sosem félgőzzel. 
Mindenért keményen megdolgoztak. Most egy szép, 
kényelmes ház, nyugodt élet veszi körül a családot, 
és Ilonka néni itt nem félretett öreg! Mindenről van 
véleménye. Amerre nézek, az udvar tele virággal, és 
olyan rend, ahol még a fűszál is vigyázban nő, mert 
úgy szokták. Ilonka néni sokat olvas, rejtvényt fejt 
híreket, sorozatokat néz, érdekli a világ, de most 
már megpihenhet 90 évesen. 

Én meg azt gondolom, hogy manapság a 
különféle cauch-oknak, életmód tanácsadó 
tanfolyamok vezetőinek sok-sok pénzt fizetnek 
emberek azért a tudásért, amit ez az idős asszony 
tud! 

Hogy mi az? 
- Merjünk lépni, merjünk váltani, új életet kezdeni! 
- Persze, ne féljünk a sok munkától sem! 
- Merjünk új dologba fogni, ha valami véget ért. 
- Nem a sült galambra, vagy segélyre kell várni, 
hanem felismerni a lehetőséget és bátran belevágni. 
Az élet változás! Súlyos drámai helyzetekkel is jár. 
A bajok keveseket kerülnek el, de ha a család segíti 
egymást, fel lehet állni és közösen boldogulni. 
 
Ezzel a bölcsességgel, így lehet ép ésszel, derűsen 
szemlélni a világot 90 évesen. 

Tanulhatunk tőle. 

Kedves Ilonka néni! Isten éltesse! 

Hirdetés 

Friss, minőségi élelmiszerekkel várja Önt a 
Kincses Somogy termelői piac Balatonmária-
fürdőn a faluközpontban: szombat délelőttönként, 

illetve főszezonban hetente 
többször is. 
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A KAROLINA VIRÁGÜZLET 
ELKÖLTÖZÖTT! 

Új cím: 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 2. 

 
Udvarias kiszolgálással, széles választékkal 

várom kedves régi és új vásárlóimat a hét 
minden napján. 

Cserepes és vágott virágok, koszorúk, 
sírcsokrok, egynyári és évelő növények. 

Esküvői és egyéb virágdíszek készítését is 
vállalom! 

Friskó Karolina. 

Tel: 20/236-60620 
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