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Nagyon boldog, 
sikeres 

új évet 
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. december 10-én 
nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

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

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2019. évi ülés- és munka-
tervet elfogadta, azzal, hogy 

 az ülések kezdő időpontját 13:00 órában
határozza meg 

 a közmeghallgatás időpontját 2019. február
9-ben határozza meg, melynek helyszíne: Andrássy
Mária Közösségi Ház

 üdülőhelyi fórum időpontját 2019. június
22-ben határozza meg, melynek helyszíne:
Andrássy Mária Közösségi Ház

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Balatonmária-
fürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. sz. (Hrsz. 209/15) 
alatt lévő vendéglátó ipari egység és a működéshez 
szükséges közterületi WC üzemeltetésére vonat-
kozó 1 db pályázati dokumentációt. A képviselő-
testület úgy határozott, hogy Varga Tibor István 
pályázatát, illetve az általa megajánlott 2.500.000 
Ft (ÁFA mentes) összegű bérleti díjat elfogadta és 
felkérte a polgármestert a bérleti szerződés 
megkötésére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Balatonmáriafürdőn 2013. 
július 3. napján kelt védőnői szolgálat feladat-
ellátási megállapodását a következők szerint 
módosította: 

A megállapodás 5. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„5. A védőnői szolgálat működési helye 2019. 
január 1. napjától: Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat tulajdonában levő balatonkeresztúri 
550 hrsz-ú, természetben Balatonkeresztúr Keszeg 
u. 7. szám alatt lévő épület.”

A megállapodás 8. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„8. A feladatellátó önkormányzat a védőnői 
szolgálat költségvetési tervezetét legkésőbb 
minden tárgyév január 15-ig írásban megküldi 
Balatonkeresztúr, Balatonújlak Községi Önkor-
mányzatok részére. Megbízó önkormányzatok 
legkésőbb tárgyév február 16-ig jelzik megállapí-
tásaikat, véleményüket a többletkiadások 
tekintetében.” 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a feladat-ellátási megállapodás 
módosítását aláírja. 

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy keresse fel Balatonkeresztúr Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületét, és tegyen javaslatot 
arra vonatkozóan, hogy vezesse be az égetési 
tilalmat Balatonkeresztúr településen egész évre. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az 
Andrássy Mária Közösségi Ház 2018. évben végzett 
munkájáról szóló beszámolóját. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte és támogatta a 
MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.) együttműködési 
megállapodás megkötését a MÁV Zrt. - Balaton-
máriafürdő vasútállomás - területét megfigyelő, a 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat üzemel-
tetésében lévő térfigyelő rendszer üzemeltetésére, 
karbantartására. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megállapította, hogy a Balaton-
máriafürdő Rákóczi u. áram és gázközmű kiváltása 
esetében a hatóság által engedélyezett műszaki 
dokumentáció és a tervezői költségbecslés nagyság-
rendje alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges. Felkérte Galácz György polgármestert, 
hogy a közbeszerzési szakértői tevékenység elvég-
zésére kössön szerződést a Deák Ügyvédi Irodával 
(7100 Szekszárd, Jókai u. 22. fsz. 1-2.). A szerződé-
ses összeg 500.000,-Ft +Áfa fedezetét az önkor-
mányzat költségvetésében, a tartalék terhére 
biztosította. 

B 

Hírek a Hivatalból 
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A képviselő-testület megállapította, hogy a 
Balatonmáriafürdő Rákóczi u. áramközmű kiváltása 
(0,4kV-os hálózat átépítése) tárgyú beruházás 
kivitelezése a meglévő engedélyek és műszaki 
dokumentációk birtokában, a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően megkezdődhet. Felkérte 
Galácz György polgármestert, hogy a „Balaton-
máriafürdő, Rákóczi u. 0,4kV-os hálózat átépítése” 
tárgyú beruházás műszaki ellenőri tevékenységére 
vonatkozóan kössön megbízási szerződést Balog 
Mátyás egyéni vállalkozóval. A szerződéses összeg 
bruttó 900.000,- Ft (Áfa mentes) fedezetét az 
önkormányzat költségvetésében, a tartalék terhére 
biztosította. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a T-Alfasystem Kft 
(4029 Debrecen, Eötvös u. 29.) együttműködési 
szándékát a Smart Falu Programra vonatkozóan és 
az alábbi döntést hozta: 

A Smart Falu programba regisztrált vállalkozók 
listáját az önkormányzat díjmentesen közzéteszi a 
település honlapján. 

A vállalkozók regisztrációs díjának 5.000 Ft 
+Áfa/vállalkozás költség megfizetéséről a
vállalkozó kérelme alapján dönt. A végleges
döntést a teljes összeg ismeretében hozza meg.

A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy az erre vonatkozó együttműködési 
megállapodást kösse meg. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2018. december 18-án 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az előterjesztés 1-4. sz. 
melléklete szerint, Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete 247/2010. 
(XII.15.) Kt. határozatával jóváhagyott és többször 
módosított Balatonmáriafürdő Község Település-
szerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosította: 

1. A TSZT jelű Településszerkezeti Tervlap
változással érintett területei módosulnak az 1. 
melléklet szerinti tartalommal. 

2. A változások leírását e határozat 2.
melléklete tartalmazza.  

3. A település területi mérlegét e határozat 3.
melléklete tartalmazza. 

4. Balatonmáriafürdő Község Település-
szerkezeti Terve e határozat 4. melléklete szerint 
kiegészül a területrendezési tervekkel való 
összhang igazolásával. 

A képviselő–testület soron következő ülése: 
2019. január 14-én (hétfő) 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 

Álláshirdetés! 

A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat állást hirdet 
családsegítő munkakör betöltésére vezetői 
megbízással. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: Somogy megye, 
8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. 

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű jogszabályi 
tájékozottság, ismeretek gyakorlati alkalmazása, 
tolerancia, empátia. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A 
munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázót az 
Intézményvezető személyesen hallgatja meg és 
minden pályázót írásban értesít a pályázat 
eredményéről. 

Hírek, közlemények
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A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. február 8. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. február 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt Pungor-Horváth Barbara nyújt, a 
06-30-820-0932 - os telefonszámon. 
(További részletek a www.balatonmariafurdo.hu 
oldalon). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIRDETMÉNY 

2019. évi kéményseprő sormunka 

Tájékoztatom Balatonmáriafürdő község 
lakosságát, hogy a kéményseprő-ipari tevékeny-
ségről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a 
kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának 
szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.)  
BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) 
meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari 
szerv a 2019. évi kéményseprő-ipari sormunka 
ütemterveit elkészítette. 

BALATONMÁRIAFÜRDŐ TELEPÜLÉSEN A 
SORMUNKA VÉGZÉSÉRE 

2019. július 9. – 10. között kerül sor. 

Tájékoztató: 

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 kémény-
seprés ingyenes. A kéményseprő akkor jön, 
amikorra a kéménytulajdonos időpontot foglal.  

• Ezt megteheti online a 
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlap 
ügyfélszolgálati oldalán, az Időpontfoglalás 
elektronikus űrlap kitöltésével.  
Itt: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
/ugyfelszolgalat 

• Telefonon az előhívó nélkül, ingyenesen 
működő 1818-as számot hívják. (Rövid 
adatvédelmi információk után válasszák a 9-es, 1-
es majd ismét az 1-es gombokkal az Időpontfoglalás 
menüt, ahol a bejelentkező ügyintéző, a hívó 
adatainak felvételével elindítja a vizsgálati időpont 
egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem 
munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszélik 
az ellenőrzés napját és idejét.) 

 

MEGHÍVÓ 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 

2019. február 9-én 
(szombaton), 
13.00 órakor 

közmeghallgatást tart, 

melyre a község lakosságát 
tisztelettel meghívom. 

Helye: 

Andrássy Mária Közösségi Ház, 

Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258. 

1. Beszámoló a község 2018. évi 
gazdálkodásáról, 
a 2019. évi tervek, közérdekű információk 
ismertetése 
Előadó: Galácz György polgármester 
 
2. Tájékoztató a Balatonmáriafürdőn 
végzett felújításokról, beruházásokról 
Előadó: Galácz György polgármester 
 
3. Lakossági kérdések, hozzászólások 
 
Megtisztelő jelenlétükre számítok! 

Galácz György 
polgármester 
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• E-mailben, a levelet a: 
kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre 
küldve. 

• Postai úton a BM OKF GEK részére 
címzetten, 1903 Budapest, Pf.: 314. címre küldve. 

• Személyesen a Megyei Ellátási Csoport 
irodájában, hétfőnként 8-20 óra, a hét többi 
munkanapján 8-14 óra között. Az ügyfélszolgálati 
pontok címeit itt találja: 
http://www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat/ 
megyei 

• A külföldön tartózkodó állampolgárok a  
+36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható 
telefonszámon érik el az ügyfélszolgálatot. 

 

 

Új védő- és technikai eszközök a Tűzoltó 
Egyesület tulajdonában 

A központi költségvetésben 2018-ban 
hétszázmillió forint állt rendelkezésre az önkéntes 
tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentő-
szervezetek támogatására. Márciusban jelent meg a 
BM. OKF és a MTSZ közös pályázata az önkéntes 
tűzoltó egyesületek részére. Célja az ÖTE-k 
működéséhez, felszereltségük javításához való 
hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan. 
Szabadidejüket nem sajnálva mentik az életet és az 
értékeket, akár az országhatáron túl is, 
folyamatosan képezik magukat, ezzel is bizonyítva 
az önkéntes csapatok fontosságát – mondta Wéber 
Antal tűzoltó dandártábornok. A megyei 
katasztrófavédelmi igazgató az ünnepélyes eszköz-
átadáson kijelentette: a somogyi önkéntesek egytől-
egyig megdolgoztak az új eszközökért. 

Heizler György, a Somogy Megyei Tűzoltó 
Szövetség elnöke is megköszönte az egyesületek 
munkáját, mint mondta: a megye önkéntes tűzoltói 
beavatkoznak tűzeseteknél, baleseteknél, sőt ha 
kell, extrém helyzetekben is, letéve névjegyüket. 
Harmincegy somogyi önkéntes tűzoltó egyesület-
nek sikerült összesen 24 millió forint értékben 
felszereléseket beszerezni. Balatonkeresztúr-
Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete I. 
kategóriás révén 1.100.000 Ft volt az 
érvényesíthető összeg, amiből 1.069.605 Ft 

összegben igényeltünk tűzoltó védő- és technikai 
eszközöket. Ebből az összegből december 
tizenegyedikén 1.019.877 Ft értékben vehettem át 
felszereléseket. Védőeszközök, tűzoltó technikai 
eszközök, szívó és nyomó oldali szakfelszerelések, 
kéziszerszámok és egyéb felszerelések kerültek 
birtokunkba. 

 

Juhász László 
Tűzoltó Egyesület elnök 

                         

 
Karácsonyváró 
programok az Őszidő 
Nyugdíjas Klub életében! 
 

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-
testülete az Idősek karácsonyát december 6-án 
rendezte meg a Régens Wágner Otthonban. 

Galácz György polgármester köszöntötte az 
ünnepségen résztvevőket, a legidősebb polgárokat 
pedig ajándékkal lepte meg! Ezután a helyi 
általános iskola meseszép kis műsora, majd két 
fiatal művész opera és zongoramű előadását 
követően közös vacsorával zárult a szép és meghitt 
ünnepség.  

A Balatonkeresztúri Karácsonyváró ünnep-
ségét az önkormányzat december 15-én a Bene 
Ferenc Sportcsarnokban rendezte. 

Ezen a délutánon is mindenki megtalálta a neki 
megfelelő szórakozást az ismert előadóművészek 
körében! Igazi fesztivál hangulatban érezhettük 
magunkat. 

Az Őszidő Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnep-
ségét december 18-án tartotta a Közösségi Házban. 
Arnold János köszöntötte a megjelenteket, a 
meghívott vendégeket - Kovács József polgármester 

CIVILEK 
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urat és feleségét. Ismételten megköszönte a szép 
elismerést, amivel klubunk méltán büszkélkedhet. 
Ezen túl még magunkénak tudhatjuk a Ritter 
Gedeon által kiadott teszt kitöltéséért kapott 
negyedik helyezést, amit Györe Marika és 
klubtársaim közösen, oldottak meg. 
Ezáltal szép ajándék és oklevél tulajdonosai 
lehettünk! 

 
Hagyományokhoz híven, mindenki hozott 

süteményt, italt, a szépen díszített asztalra pedig 
Anfer Magdika és Arnold Erzsike fáradságos 
munkájának köszönhetően finom ebéd is került! 
Klubtársaim szép karácsonyi versekkel, mesékkel 
gazdagították a meghitt délutánt. Késő este meleg 
szívvel köszöntünk el egymástól. Az együtt töltött 
délután még összetartóbbá kovácsolta kis 
közösségünket. 

Köszönetet mondunk Balatonmáriafürdő és 
Balatonkeresztúr Képviselő-testületének valamint 
az Őszidő Nyugdíjas Klub vezetőinek, hogy az 
általuk szervezett rendezvényeken, ünnepségeken 
részt vehettünk. 

Minden kedves olvasónknak, békés boldog 
eredményekben gazdag új évet kívánunk! 

 

Ráchel Mária Judit, klubtag 
 

Kitüntetések a keresztúri falunapon 
 

Kovács József polgármester köszöntője után a 
község néhány polgárának „Balatonkeresztúrért 
Emlékérem” kitüntetést, és a vele járó díszoklevelet 
nyújtott át. 

Gelencsér Lászlóné, volt iskolaigazgatónak, a helyi 
közoktatásban eltöltött négy évtizedes nevelői, 
vezetői, és közösségformáló tevékenysége, aktív 
közösségi munkássága elismeréseként. 

 
Kovács Lászlónak, aki vállalkozóként, 

magánemberként a helyi intézmények, társadalmi 
szervezetek kiemelkedő, önzetlen támogatója, 
segítője. 

 
Gaál Ottóné Nyugdíjas óvónőnek négy évtizedes 

elhívatott, gyermekszerető óvodai nevelő munkája, 
aktív közösségi munkássága elismeréseként. 

 

Az Őszidő Nyugdíjas Klub részére, amely 
meghatározó szerepet tölt be a község szépkorú 
korosztálya mindennapjainak színesebbé, 
tartalmasabbá tételében a rendszeres, tartalmas 
közösségi rendezvényeivel, önkormányzati 
eseményeken való közreműködésével. 

 
 

Minden kitüntetettnek gratulálunk a szép 
elismeréshez! 
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