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Beszámoló a képviselő-testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. június 13-án 
nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megállapította, hogy Poják 
Csaba alpolgármestert 2019. május 10. napjával a 
köztartozásmentes adózói adatbázisból törölték, és 
ismételten felvételét kérve 2019. június 11-én 
abban szerepel, azt igazolta. A képviselő-testület 
további intézkedést az ügyben nem tesz. 

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 megismerte a Vajdasági Magyar 
Diákszövetség (támogatási kérelmét és 50.000 Ft 
anyagi támogatást biztosított részükre a 2019. évi 
programjaihoz, tevékenységükhöz. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a támogatási szerződést kösse meg és 
gondoskodjon az összeg kifizetéséről. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Medicopter 
Alapítvány (1081 Budapest, Szilágyi u. 3.) 
támogatási kérelmét és a településen futó 
beruházásokra és anyagi elkötelezettségekre való 
tekintettel nem tudott anyagi támogatást 
biztosítani. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy tájékoztassa az alapítványt a 
testületi döntésről. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot 
nyújtott be a Magyar Államkincstár felé. A 
képviselő-testület meghatalmazta a polgármestert 
az állami támogatás igénylésének benyújtására és a 
pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

 

A képviselő-testület megismerte Balláné Vajas 
Éva, a PORT Étterem és Panzió üzletvezető 
kérelmét, mely a Balatonmáriafürdő, Bernáth Aurél 
sétány 5. szám alatti közterületi üzleti előkert 
igénybe-vételének 2019. évre vonatkozó díj 
megállapítására irányul, és a Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a 
közterületek használatáról szóló 6/2018.(III. 20.) 
önkormányzati rendelet 9 §-a alapján a 2019. évi 
közterület használati díjat 370.000 Ft összegben 
állapítja meg 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-
ig határozott időre. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert, hogy a közterület-használatról szóló 
megállapodást kösse meg. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megtárgyalta az EFOP-3.9.2-16-
2017-00014 számú, „Humán kapacitások 
fejlesztése térségi szemléletben Észak-Somogyban” 
című pályázat keretében kiírásra kerülő 2019-
2020. évi ösztöndíj pályázatok felhívását és a 
csatolt melléklet szerint jóváhagyta. A projekt 
megvalósítási időszakában a projekt 
költségvetésében, míg a fenntartási időszakban az 
önkormányzati költségvetésben biztosított keret 
fedezet nyújtott az ösztöndíjak kifizetéséhez. 
Felkérte a polgármestert, hogy az ösztöndíj 
pályázatok felhívását tegye közzé. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte az Emberi 
Erőforrások Minisztere által adományozható 
közművelődési kitüntető címeket, azonban 
javaslattételi jogával nem kívánt élni. 

A képviselő-testülete megismerte és elfogadta a 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. 
évben könyvtári szolgáltatásról adott beszámolóját. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Magyar Nemzet Magazinban 
fél oldalnyi terjedelmű cikket kívánt megjelentetni 
Balatonmáriafürdő település turisztikai 
vonzerejéről, a községben végzett beruházásokról 
és a várható fejlesztésekről. A cikk 
megjelentetésére 175.000 Ft + áfa összeget 
biztosított a 2019 évi költségvetés tartalék terhére. 

B 

Hírek a Hivatalból 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Helytörténeti Gyűjtemény 
visszaépítésére bruttó 450.000 Ft összeget 
biztosított a 2019. évi költségvetés tartalék terhére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2019. július 2-án rendkívüli, 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 
tárgyaló termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete, Marcali Város, valamint 
Balatonkeresztúr Balatonújlak, Kéthely, Kelevíz, 
Mesztegnyő Községek önkormányzataival a 
„Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című 
felhívásra a TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00005 
kódszámú, „Balatonmáriafürdő-Mesztegnyő 
kerékpárút kialakítása” elnevezéssel benyújtott és 
támogatott pályázatát visszavonta. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
döntést közölje a Magyar Államkincstár Somogy 
Megyei Igazgatóságával (Közreműködő Szervezet). 
A Képviselő-testület az 1. pont szerinti 
önkormányzatokkal önrész vállalására 2018. július 
06-án megkötött 22/2016.(I. 28.) számú képviselő-
testületi határozattal jóváhagyott megállapodást 
közös megegyezéssel megszüntette. 

A képviselő-testület soron következő ülése 
2019. augusztus 12-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, illetve a: 
www.balatomariafurdo.hu honlapon. 

 

Galácz György 
Polgármester 

 

       Balatonföldvár is őrzi Gróf Széchényi Imre 
emlékezetét, akire szintén alapítójaként tekint. 

 
Széchényi Imre szobrát Kulcsár Krisztián, a 

MOB elnöke és Holovits Huba polgármester leplezte 
le. 

 

(1907-ben ugyanitt felállítottak már egy 
szobrot Széchényi Imréről, de azt az 1950-es 
években eltávolították. Az utóbbi évtizedekben gróf 
Széchenyi István szobra állt ezen a helyen, de most 
visszatérhet a település megalapítója.) 

A Szabolcs Péter szobrászművész által készített 
mellszobor első példánya Balatonmária főterét 
díszíti 2012-től, és a másolatot elhelyeztük a 
mezőgazdasági minisztérium szobrai között is. 

Reméljük, munkássága, nagysága, sokoldalú 
tevékenysége okán a közgondolkodásban is az őt 
megillető helyre kerül. Széchényi Imre megújító, 
alkotó szellemisége máig ható példa. 

Benczik 

SZOBORAVATÁS 
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Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a 
hátrányos megkülönböztetéssel okozott 
jogsértések kivizsgálása és megszüntetése. 

Amennyiben úgy érzi, hogy sérelem érte, 
keresse fel dr. Kovács Ferenc Somogy megyei 
egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását. 

Elérhetőség: 06 30/927-4487 

somogy@egyenlobanasmod.hu 

 
 

FELSZÓLÍTÁS! 
 

A Magyar Állam tulajdonát képező, és a Dél-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében 
álló Balatonmáriafürdő 496/2 hrsz. (természetben 
a Nyugati-övcsatorna és parti területei) ingatlan 
használatára – így vízi állás létesítésére és 
megközelítésére – kizárólag a vagyonkezelőnek az 
állami tulajdonú területek használatára vonatkozó 
hozzájárulásával kerülhet sor. 

 
A DDVIZIG felszólítja a Nyugati-övcsatorna 

0+537-0+737 km szelvényei között (a vasúti híd és 
a Keszeg utca között) létesült vízi állások, 
építmények használóit, valamint csónakjaikat 
rendszeresen kikötni szándékozókat, hogy a 
jogosulatlan terület-használat legalizálása (a 
szükséges bérleti szerződés megkötése) érdekében 
a DDVIZIG-et (Balatinácné Balázs Lívia ügyintéző, 
72/506-384, balazs.livia@ddvizig.hu, 7623 Pécs, 
Köztársaság tér 7.) megkeresni szíveskedjen, vagy a 
kezelői hozzájárulás nélkül létesített vízi állás 
elbontása iránt intézkedjen. 
 
Határidő: 2019. július 31. 

 

 

Hegyi klubnap! 

 
Az őszidősök június 25-én a Varga család hegyi 

birtokán tartották a soron következő klubnapot. A 
hagyománnyá vált pincepörköltet Anfer Lajos 
„főszakács” vezetésével és több segítő 
közreműködésével készítettük el. Délután 
gyülekeztek a tagok az árnyas diófa alatt 
megterített sörpadoknál. Megtelt az asztal a tagok 
által készített pogácsákkal, süteményekkel. 
Összejövetelünket megtisztelte Galácz György, 
Balatonmáriafürdő, és Kovács József, 
Balatonkeresztúr polgármestere, aki köszönetét 
fejezte ki a Keresztúriak XX. Jubileumi 
Találkozójának előkészítésében, süteménysütésben 
és lebonyolításában való részvételünkért, 
segítségünkért. Örömmel, nehézségektől mentesen 
segítettek tagjaink a rendezvény megvalósításában. 

 

A finom ebédet elfogyasztva késő délutánig 
beszélgettünk egy-egy pohár bor kortyolgatása 
közben. Ismét kellemesen, együtt töltöttük a 
délutánt! Köszönjük a házigazdáknak a lehetőséget! 

Ress Mária 
klubtag 

 

CIVILEK 
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Új eszközökkel gyarapodtak az 
önkéntes mentőszervezetek 

 

Uniós program keretében jutott áram-
fejlesztőkhöz és szennyezett folyadék eltávolítására 
szolgáló szivattyúkhoz a Marcali járási mentő-
csoport tagjaként a Balatonkeresztúr-Balaton-
máriafürdői Tűzoltó Egyesület. Az eszközök 
használatát felkészítéshez és vizsgához kötötték. 
Egyesületünkből 3 fő Kaposváron ismerkedett meg 
az új eszközök speciális tulajdonságaival, a 
beavatkozás során betartandó szabályokkal, 
biztonságtechnikai tudnivalókkal. A vizsgát 
követően, május 06-án, Wéber Antal tűzoltó 
dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója ünnepélyes keretek 
között adta át a hét somogyi önkéntes tűzoltó 
egyesület képviselőjének az elnyert eszközöket. 

 
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Községek 

Tűzoltó Egyesülete 4 db vízszivattyúval és 4 db 
áramfejlesztővel gyarapodott. 

Az eszközök a Marcali Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokságon kerültek elhelyezésre. 

Juhász László 
elnök 

 
 
 

Bűnmegelőzési együttműködések 

A Regens Wagner Otthon intézmény 
vezetőjének felkérésére Fábos Edit r. főhadnagy, a 
Marcali Rendőrkapitányság bűnmegelőzési 
előadója 2019. június 18-án délután, 
Balatonmáriafürdőn tartott interaktív előadást az 

otthon ellátottjai részére. A szakember felhívta a 
figyelmet a nyár veszélyeire és a biztonságos 
fürdőzésre, valamint arra, hogy a szabályok 
megszegése milyen következményekkel járhat. 

 
A Balaton-part a nyári idegenforgalmi 

szezonban turisztikai szempontból kiemelten 
fontos terület, éppen ezért a résztvevők játékos 
feladatokon keresztül közösen gyűjtötték össze 
azokat a számukra hasznos információkat, melyek 
betartásával elkerülhetik, hogy bűncselekmény 
áldozatává váljanak. Tájékoztatást kaptak továbbá a 
jelenlévők a 107-es és 112-es segélyhívó számok 
használatáról és a valótlan bejelentések 
következményeiről.                (Forrás: Marcali Portál) 

 
Július 6-án a Spirit of 

Balaton rendezvény kereté-
ben a rendőrség munkatársai 
a kerékpárok ingyenes 
regisztrálása miatt települtek 
ki ismét Balatonmária-
fürdőre. Sokan éltek a 

lehetőséggel. A nyilvántartásba vételkor a 
tulajdonos adatainak felvétele mellett a jármű 
adatlapot kap, és fotók is készülnek, ez segíthet 
beazonosítani lopás esetén az elveszett kerékpárt. 

 

A Spirit of Balaton kerékpáros Balatonkerülő 
kalandtúra idei résztvevőinek és a regisztráló 
állomások munkatársainak a rendkívüli meleggel 
kellett megküzdeniük. A szokás szerint Klintl Lajos 
volt az első, aki a kb. 220 km-t teljesítette. A 
legfiatalabb résztvevő 3 éves volt a szülői csomag-
tartóban, de a 6 éves Sánta Zoárd Marosvásárhely-

Közbiztonság 
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ről maga is teljesítette, végigtekerte a távot. A 
legidősebb résztvevő a 68 éves Tand János volt. A 
Szervezők apró ajándéktárgyakkal – matrica, 
kulcstartó, sütemények – kedveskedtek a 
túrázóknak. László Zoltán a maga készítette 
csokival ajándékozta meg a sporttársakat. 

 

 
 

 
A Fetter György balaton-
máriafürdői nyaraló által 
szervezett túra remek 
hangulatban, balesetmentesen 
ért véget. 

Köszönjük az indítóállomáson teljesítő önkéntes 
segítők munkáját! 

Benczik 

 

 

Lengyel gyerekek Balatonmária-
fürdőn! 

Július elején Balatonmáriafürdő lengyelországi 
partnertelepüléséről, Kozmin városából, egy hétig 
vendégeskedett falunkban 25 diák. 

Megismerkedtek Balatonmáriafürdő és a 
kistérség nevezetességeivel, és Budapesttel. 

Nagy élmény volt számukra a balatoni 
strandolás, a Marcali fürdő, a hajózás Szigligetre, 
valamint a Parlament meglátogatása. Az esti 

programok a magyar gyerekekkel nagyon jó 
hangulatban teltek: tábortűz, daltanulás, táncház, 
disco. 

Sikeres volt a kézműves program is, ahol 
ajándéktárgyakat készíthettek. Kedves emlék 
maradt a balatonmáriafürdői óvodában tett 
látogatás, ahol a kisgyerekekkel közösen játszottak. 

 

Búcsúzáskor ígéretet tettek arra, hogy a 
következő évben szeretettel várnak minket 
Lengyelországban, Kozminban, egy hasonló 
táborozáson. 

A közreműködőknek és Balatonmáriafürdő 
Önkormányzatának köszönjük a segítő támogatást, 
a programok élményszerű megvalósításában. 

a Szervezők 

 

Festetics Iskola 
 

A tanévzáró ünnepségen Fekete Otília igazgató 
asszony a tanulók szép eredményeinek ismertetése 
mellett elmondta: nem kis megpróbáltatást 
jelentett a tanulóknak iskolavezetésnek az idei év, a 
felújítás a külső helyszíneken zajló tanítás és a 
költözések miatt. Végül február 11-én költözhettek 
vissza a megújult épületbe, a takarítók és karban-
tartók munkájának köszönhetően. A berendez-
kedést Balatonkeresztúr Önkormányzatán kívül, 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, a szülői 
munkaközösség és több helyi vállalkozó is 
támogatta jelentős pénzbeli hozzájárulással a 
bútorok, függönyök és egyebek megvásárlásához. 
Az iskolavezetés minden segítőnek és támogatónak 
köszönetét fejezte ki. 

Partnerkapcsolat 
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A családok éve kapcsán a helyi szlogen 2019-ben: 
Kultúrák találkozója, generációk találkozása 

Az idei rendezvénysorozat a pünkösdi családi 
sport- és egészségnappal indult. 

Sajnos az erős szél miatt a tervezett sárkány-
hajós Balaton átevezés meghiúsult, de a Nyugati-
övcsatornán is szép látványt nyújtottak a sárkány-
hajók. Balatongyörök csapata derekasan helytállt, 
de azért a „Máriai lapátosok” nyerték a versenyt. 

Délután minden korosztálynak igyekeztünk 
sportos programot biztosítani. A kisgyermekesek-
nek volt Kerekítő foglalkozás és műsoros előadás. A 
felnőtteknek asszonytorna, a fiataloknak tini játszó, 
ahol moderátor segítette a sportjátékokat. 

A férfiak körében nagy sikert aratott a pályázat 
során elnyert, és hozzánk érkezett teqball asztal, 
mellyel a rendezvény alkalmával ismerkedhettek 
meg az érdeklődők. Az Marcali Egészségfejlesztési 
Iroda sátrában különféle állapotfelmérésekkel 
vigyázták az egészségünket, és hoztak kipróbálásra 
nordic wolking botokat is. 

A kicsik tapsolhattak a meseelőadáson a nagy 
Ho- Ho horgásznak és a csali gilisztának. 

Este a Marcali BALESEEN zenekar zárta a 
programot. 

A Községháza emeletén elkészült a kiállító 
terem belső aljzatburkolata és szigetelése. A 
szezonnyitó alkalmával Török Emőke, kaposvári 
kézműves babakészítő, kedves alkotásait mutatta 
be. 

 

CIVILEK a színpadon 

Balaton Old Boys és barátaik 

Július 6-án a helyi és kistérségi civilek, azaz az 
idősek kulturális csoportjai mutatkoztak be a 
Központi strand szabadtéri színpadon. Fellépett a 
térség német lakóinak részvételével évek óta 
működő Lustige Senioren kórus, német és magyar 
nyelvű dalokkal. A közönség nagyon kedvesen 
fogadta őket. 

A házigazda Balaton Old Boys vendégeként a 
szomszédos népdalkörök énekeltek:  

A balatonberényiek szép viseletben, népdalok 
mellett, hangulatos bordalválogatással is 
készületek. A nézők egy része velük énekelt. A 
balatonfenyvesi asszonyok rutinos fellépői a 
környék nyugdíjas seregszemléinek és 
rendezvényeinek. Kis lámpaláz mellett a szóló 
énekesük vezetésével itt is tisztán, szépen adták elő 
műsorukat. 

 

Az estét a Balaton Old Boys zenekar zárta. 

Igazán nem nyugdíjas tempóban, rock-and roll, 
és popdal slágerekkel táncoltatta meg a 
nagyérdeműt. A zenekar fiatal dobosának szólóját 
külön megtapsolta a közönség. 
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KIÁLLÍTÁSOK 
Andrássy Mária Közösségi Ház 

Július 19-én 20 órakor – Fotókiállítás megnyitó 
Szeretettel meghívom önöket Máté Ferencné 
Zsuzsanna 

„Lepkeálom virágszálon” 

című természetfotó kiállítás megnyitójára. 

 

Községháza Kiállító Terem és Galéria 

2019. július 26-án 17 órakor a Mária Napok 
kezdeteként megnyílik a megújult teremben a 
Balatonmáriafürdői Helytörténeti gyűjtemény! 

A Balaton-Mária-Fürdő (1896-1945) című 
állandó kiállítás újrarendezését a Marcali Múzeum 
és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
munkatársai végezték. 
Megnyitó előadás: Huszár Mihály történész-
muzeológus 

Életem pillanatai: Minden, ami szép… 
Bakó Béláné, Szepesi Anna rajztanár életmű 
kiállítás. 

Anna néni, és Béla bácsi több évtizedig oktatták, 
nevelték falunk gyermekeit. 

Alkotásait most egyben összegyűjtve csodálhatjuk 
meg. 

Július 20-án 20 órakor Zabszalma zenekar 
koncert 

Helye: Központi strand színpad 

Szülők és családok figyelmébe 
ajánlom a gyermekkoncertet. 

MÁRIA 
NAPOK 
2019 
 
Július 26. péntek 

17.00 Kiállítás megnyitó (Községháza) 
 Helytörténeti kiállítás 
 Bakó Béláné – életmű kiállítás 

18.30 Polgármesteri Köszöntő 
 XXXVI. Fúvószenekari Találkozó 
 FÚVÓS GÁLA 

21.00 BLUE COLD JALAPENO zenekar 
 Red Hot Chili Peppers tribute koncert  

Július 27. szombat 

09-13-óráig gyermekprogram – Bazsarózsa 
játszótér 
 Helye: Gróf Széchényi Imre tér, 

10.00 Fúvószenekari Találkozó, menetzene 
Fúvószenekari Találkozó résztvevőinek felvonulása 
a Hajókikötőtől a Központi Strandig 

11.00 Fúvós térzene kavalkád Balatonmáriafürdő 
különböző helyszínein 

16.00 Vízi zene a Központi strandon 

18.00 Fúvós koncert 

19.00 Balatonmáriafürdői Ifjú Polgárok 
köszöntése 

19.30 Balatonmáriafürdői Táncklub műsora 

21.00 FREDDIE koncert 

Július 28. vasárnap 

11.00 Fúvós térzene kavalkád 
Balatonmáriafürdő különböző helyszínein 

18.30 Fúvós koncert 

LA-NO-LIVE zenekar, utcabál 

Koncertek helyszínei: Gróf Széchényi Imre tér 9. 
Központi strand, Szabadtéri színpad 
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