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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa 

 
 

 
Galácz György polgármester  

 
 

2020. XIV. évfolyam 2. szám. március-április 

 
TISZTELT BALATONMÁRIAFÜRDŐIEK! 

 
Ezúton kérünk mindenkit, különösen az időseket, hogy a 

kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, lehetőség 
szerint  

MARADJANAK OTTHON! 
Tartsák be a hatóságok és az egészségügy védekezésre 

vonatkozó javaslatait! 
 

Egészségügyi probléma esetén a háziorvost keressék 
telefonon:  

Dr. Kónya Gábor: 
tel.:06-85/375-211 

Ellátási problémák esetén forduljanak bizalommal az  
Alapszolgáltatási Központ  

munkatársaihoz: 
tel.: 06-85/376-296; 06-30/820-0932 

 
Mindenkinek jó egészséget kívánunk! 

 
Galácz György  
polgármester  
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról alatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr és Balatonberény Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei 2020. február 5-én együttes, nyilvános testületi ülést tartottak a Balatonberény Község Önkormányzat Községháza tárgyalótermében.  A képviselő-testület a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 136.346 e. Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadta.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 8-án nyilvános testületi ülést, közmeghallgatást tartott az Andrássy Mária Közösségi házban.  A képviselő-testület, mint a Balatoni Szociális Társulás tagja jóváhagyta a Balatoni Szociális Társulás társulási megállapodásának 2020. január 1. napjától hatályos módosítását.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a balatonmáriafürdői 105 hrsz-ú 1465 m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan megszerzése, elbirtoklása eljárását megindítsa, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, és az eljárás költségeit a 2020. évi költségvetés terhére vállalja.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 8-án nyilvános testületi ülés, közmeghallgatást követően rendkívüli, zárt ülést tartott az Andrássy Mária Közösségi házban.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő Önkor-mányzat 2020. évi zöldterület gondozási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyban indítandó egyszerű zártkörű versenyeztetési eljárásról szóló előterjesztést megtárgyalta.  

A képviselő-testület felkérte Galácz György polgármestert, hogy intézkedjen az Ajánlattételi felhívásnak a következő jogi személyek részére történő megküldéséről: 1.) Balaton-Út Kft. 2.) Dél-balatoni Hulladékkezelő és Építőipari Kft. 3.) Tiszta Zöld Szolgáltató Kft.  A képviselő-testület felhatalmazta Galácz György polgármestert, hogy a Beszerzési Szabályzat alapján lefolytatott beszerzési eljárás nyertesével – a legkedvezőbb ajánlatot tett vállalkozással - kössön szerződést.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 17-én nyilvános testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló-termében.  A képviselő-testület a 146/2019.(X.24.) határozatát akként módosította, hogy „Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a képviselői tiszteletdíjat megállapító 6/2019. (II.21.) önkormányzati rendeletében foglalt tiszteletdíjat, és annak összegén a költségvetési évre tekintettel nem kívánt változtatni.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Marcali Úszó-és Szabadidő Sport Egyesület támogatási kérelmét, és 100.000 Ft anyagi támogatást biztosít részére a gyermekek és felnőttek egészséges életmódra való nevelése, vízi sportok megkedveltetése céljára.  A képviselő-testület megismerte a Magyar Vöröskereszt támogatási kérelmét és 100.000 Ft egyszeri anyagi támogatást biztosított a 2020. évi Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat működtetésé-hez a 2020. évi költségvetésében.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Magyar Légimentő Szolgálat, s a Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete támogatási kérelmét, azonban szűkös anyagi helyzete miatt nem tudott anyagi támogatást biztosítani részükre. 

B 

Hírek a Hivatalból 
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A képviselő-testület a Bárdos Lajos Nőikar részére 270.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a 2020. évre.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az Andrássy Mária Közösségi Ház – közösségi színtér – (8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257.) 2020. évre vonatkozó munkatervét, 2020. évre vonatkozó Szolgáltatási tervét, továbbá a 2020. évre vonatkozó Programnaptárát.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 5.-én rendkívüli nyilvános testületi ülést tartott a Községháza tárgyalótermében.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő Önkor-mányzat 2020. évi zöldterület gondozási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében” tárgyban indítandó egyszerű zártkörű versenyeztetési eljárásról szóló előterjesztést megtárgyalta. A képviselő-testület az Önkor-mányzat Beszerzési Szabályzata szerint lefolytatott versenyeztetési eljárás eredményét – miszerint a legkedvezőbb ajánlatot Dél-balatoni Hulladékkezelő és Építőipari Kft. vállalkozás tette – tudomásul veszi. A képviselő-testület felhatalmazta Galácz György polgármestert, hogy a Beszerzési Szabályzat alapján lefolytatott beszerzési eljárás nyertesével kössön szerződést.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 5 éves futamidőre 100.000.000,- Ft összegű, fix kamato-zású fejlesztési hitelt kíván felvenni a Rákóczi utca út-, járda és parkoló építése beruházáshoz szükséges önkormányzati önerő biztosítása céljából. A kapcsolódó közfeladat megnevezése: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 1. pontja szerint településfejlesztés, településrendezés. Felajánlott biztosíték: 
- jelzálogjog bejegyzés a Balatonmáriafürdő Bárdos Lajos sétány 1603 hrsz.-ú ingatlanon 

- költségvetési főszámlára szóló felhatalmazó levél- 
- saját bevételekre követelésen alapított zálogjog  Felkérte a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a hitelfelvételi szándékról előzetes adatszolgáltatást nyújtson be a Magyar Államkincstáron keresztül a Kormány részére. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a Beszerzési Szabályzat alapján kérje be a banki ajánlatokat és a soron következő testületi ülésen mutassa be azokat.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét megállapította.  A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-mestert, hogy a Takarékbank Zrt.-nél 2020. 09. 22-ei lejárattal 51.200.000 Ft értékben államkötvényt vásároljon.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 2020. március 16-án nyilvánostestületi ülést tartott a Községháza tárgyaló termében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balatonmária-fürdő Község Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések szabályozásáról szóló Beszerzési Szabályzatot.  A képviselő-testület a Beszerzési szabályzat módosítását elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a beszerzési eljárások szabályzat szerinti lefolytatására. 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a társadalmi szervezetek 2019. évi támogatásáról adott pénzügyi és szakmai elszámolásokat.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértett a vagyongazdál-kodás területén megvalósuló vagyonhasznosítási törekvésekkel és elfogadta a Balatonmáriafürdő Község marketing tervét.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programját elfogadta.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátás területi változása ügyében kezdje meg a tárgyalásokat Fonyód Város Önkormányzatával a csatlakozás, valamint a Marcali Kistérség Többcélú Társulásával az esetleges kilépés körülményei, feltételei tekintetében.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette az Önkor-mányzat Beszerzési Szabályzata szerint lefolytatott „Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata által fejlesztési célú hitel igénybevétele” tárgyú versenyeztetési eljárás eredményét – miszerint a legkedvezőbb ajánlatot a Takarékbank Zrt. 1117, Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. Ép. pénzintézet tette.  A képviselő-testület felhatalmazta Galácz György polgármestert, hogy a Beszerzési Szabályzat alapján lefolytatott beszerzési eljárás nyertesével – a legkedvezőbb ajánlatot tett vállalkozással – kösse meg a hitelszerződést és nyújtsa be Magyar Államkincstáron keresztül a Kormány részére a hitelfelvételi engedély kérelmet. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 16-án nyilvános testületi ülést követően zárt ülést tartott a Községháza tárgyaló termében.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évben Díszpolgári címet és Balatonmáriafürdőért Kitüntető Címet nem adományoz.  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  

 
 

  A február 8-i közmeghallgatáson főleg a nyaralótulajdonosok jelentek meg nagy számban és hallgatták meg Galácz György beszámolóját. Sok észrevétel, probléma és kérés felmerült a település közterületeivel, a közutak állapotával és a hulladék kihelyezésével, elszállításával kapcsolatban. 
 

Közmeghallgatás 2020 
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 Az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy mindig történt valami előremutató fejlesztés településünkön. Közterületeket, utakat, járdákat, strandokat, épületeket újítottunk fel. Korszerűsítettük a település csapadékvíz elvezető rendszerének nagy részét. Sorolni lehetne tovább azokat a fejlesztéseket, melyekkel a mindennapi életünket komfortosabbá tettük.  A képviselő-testület döntései alapján a munkák ebben az évben is folytatódnak. Faluközpontunk egy részén, a Rákóczi utcában a Nyugati Övcsatorna és a körforgalom között jelenleg a közmű felújításokat végzik. Új vízhálózat épül, minden ingatlanon elérhető lesz a vezetékes gázszolgál-tatás. Az elektromos hálózat a földfelszín alatt kerül kiépítésre. Május vége a határidő. A nyári szezonban ideiglenes útburkolat helyreállítás mellett egyirányú forgalmi rend lép érvénybe. Ezen a szakaszon már az új közvilágítási lámpák világítanak.  A nyár folyamán zajlik a közbeszerzési eljárás, az ajánlatok alapján választunk kivitelező céget. Terveink szerint, szeptember 1- én megkezdődik a sétány, útburkolat, parkolók kialakítása, utca-bútorok kihelyezése.  Pályázatot nyújtottunk be Központi strandunk fejlesztésre a Magyar Turisztikai Ügynökséghez, attrakciókat és szolgáltatásokat részletező tartalommal. Ezzel szemben az elnyert 70 milliós támogatás kizárólag szociális blokk, öltöző fülkék és tájékoztató táblák kivitelezésre fordítható. Jelenleg ennek szellemében dolgozzuk át a műszaki terveket. A kivitelezés 2020 őszén valósul meg.  A NIF Zrt.-vel történt előzetes egyeztetés alapján, a Balatoni kerékpárút felújítása program 2019 végén térségünkben is elkezdődött. Ebben az ütemben, Balatonmáriafürdőtől Balatonboglárig a nem-engedélyköteles szakaszok felújítását végzik. Balatonmáriafürdőn a Hullám, a Dózsa György és a Vilma utca kerül felújításra. A kivitelező cég: a STRABAG Általános Építő Kft. 

A szezonban már az új útburkolatot használhatják a bringások is.  Lakossági kérésre a nyári szezon kezdetéig megépül az Őrház utcai járda. Az Árvácska utcától indul és csatlakozik a vasúti gyalogátkelőhelyhez. A beruházás költsége több mint 3 millió Ft. Ezzel a fejlesztéssel biztonságosabb lesz a gyalogos megközelítése a strandnak.  A Bárdos Lajos sétányon lévő strandon és az Őrház utcai strandon szolgáltatást bővítünk. Öltözőfülkéket és zuhanyzókat telepítünk. Reményeink szerint a következő években ezen a két strandon további fejlesztésekre lesz lehetőség a Magyar Turisztikai Ügynökség támogatásával.  Az elmúlt években történt beruházások, felújítások jelentősen megváltoztatták a település arculatát. Az emberek többsége elfogadta és támogatja munkánkat. Ezért az elkövetkezendő években is település fejlesztését kiemelt feladatunknak tekintjük. Azon dolgozunk, hogy a korábbi években megfogalmazott reális lakossági igényeket kielégítsük.  A képviselő-testületnek továbbra is az a célja, hogy az itt élő emberek egy kiemelt üdülő-településhez méltó, komfortos épített környezetben éljenek.  

 Galácz György polgármester 

Fejlesztések Balatonmáriafürdőn 
2020 évben 
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!  Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. január 1-től a MÁV Zrt.-vel kötött megállapodás alapján Balaton-máriafürdő Község Önkormányzata látja el a Balatonmáriafürdő, Bajcsy Zs. utca, Mária utca és Alkotás utca mellett húzódó vasúti zöldterületek karbantartását, kaszálását. Ezzel a lépéssel minőségi javulást szeretnénk elérni ezeken a területeken. Ehhez kérem az Önök együttműködését.  Az ingatlanon és az ingatlan előtti közterületen keletkezett zöldhulladékot, és egyéb hulladékot még ideiglenesen se helyezzenek erre a területre! A kommunális hulladékgyűjtő edényt, zsákot, zöld hulladékot a saját ingatlanuk elé, a kerítésük és az útburkolat közé helyezzék ki az előírt módon (ágak, nyesedékek összekötözve, fű és falevelek zsákba gyűjtve), a központi gyűjtési időpontok előtti napon, napokban.  Kérem abban is az együttműködésüket, hogy ha szabálytalanságot észlelnek, illegális hulladék-kihelyezést látnak, figyelmeztessék az elkövetőt a helyes magatartásra, vagy hívjanak rendőrt  
(06 85/376-423, 06 20/285 7024)  Felhívom a figyelmüket, hogy a hulladék illegális és szabálytalan kihelyezése szabálysértés, bizonyos esetekben bűncselekmény.  Előre is köszönöm közreműködésüket. Bízom abban, hogy az illegális szemetelőkkel szembeni közös fellépés eléri célját, településünk szebb, otthonosabb, élhetőbb és rendezettebb lesz!  Üdvözlettel: Galácz György polgármester  

Hirdetés! KERTGONDOZÁS Fűnyírást, kaszálást, sövénynyírást, veszélyes fák kivágását vállalom. Álmos Norbert. Tel.: 06 30/2492 513 

MEGÉRKEZTEK A VETŐMAGOK! SZERETETTEL VÁROM RÉGI ÉS ÚJ VEVŐIMET A BALATONKERESZTÚRI GAZDABOLTBA GRABARICSNÉ 
 

 Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2020. évi április és május hónapra tervezett EBOLTÁS ELMARAD! A pótlásról későbbiek során gondoskodunk. dr. Szilvássy Györk állatorvos Tel.: 06 20/9613-224; 06 85/560-074. 
 

 Szentlászló Község Önkormányzata és Boldogasszonyfa Község Önkormányzata bérbeadásra kínálja a tulajdonukban lévő 8647 Balatonmáriafürdő-kelet, Hullám utca 211. - Mária utca alatti, jelenleg gyermektáborként üzemelő ingatlanát. 
- Az ingatlan jól megközelíthető, központi helyen helyezkedik el, közel a parthoz és a vasútállomáshoz. 
- 60 fő + személyzet befogadására alkalmas. 
- Időpont egyeztetés esetén bármikor megtekinthető. 
- Bérlési feltételek megegyezés szerint. Érdeklődni a +36-30/628-8831-es telefonszámon lehet Pasztorek Zoltán polgármesternél. 

Elektronikus 
hulladék gyűjtés 2020. május 16-án (szombat) 8-11 óra között a Közös Hivatal parkolójában – Balatonkeresztúr Ady Endre u. 52. A begyűjtés napján a balatonmáriafürdői lakosok elhozhatják működésképtelen, használaton kívüli, árammal működő eszközeit, egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait. Szétszedett, hiányos berendezést nem vesznek át! 

Felhívás 

H I R D E T M É N Y 

Hirdetés – Bérbeadás! 
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 A Pelso-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő területén lomtalanítást szervez. A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által kihelyezett, jogszabályban meghatározott nagy-darabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el. A gazdálkodó szervezetek a szolgáltatás igénybe-vételére nem jogosultak. Lomhulladék kihelyezésének időpontja: 2020. október 4. További részletek: www.balatonmariafurdo.hu  
KLÍMAVÁLTOZÁS A BALATONON 

 Ezzel a címmel előadást tartottunk Balaton-keresztúron, a Festetics Kristóf Általános Iskolában február 21-én, az 1., 2., 3., 4. osztályos tanulóknak. A felső tagozatosoknak február 27-én, 28-án tanóra keretében történt meg a tájékoztatás a klíma-változásról. A gyerekek nagyon érdeklődőek voltak, s kérdéseikkel, hozzászólásaikkal színesítették, bővítették a hallottakat. Bízunk benne, hogy a megszerzett ismereteket hasznosítják a hétköznapi életben is: tudatos vásárlás, szelektív szemétgyűjtés, kerékpárral való közlekedés, takarékoskodás az ivóvízzel, a meg-újuló energiaforrásokhoz való pozitív hozzáállás, biokertészkedés… Kovácsné Végh Diána Meretei Jánosné Galáczné Paizs Anikó 

 
Évet értékelt a Tűzoltó Egyesület 2020. március 7-én tartotta évzáró közgyűlését a Tűzoltó Egyesület. A közgyűlésen jelen volt a szakmai vezetés részéről Greffer József tűó. ezds. a Marcali KVK. vezetője és Tompos Gábor tűó. alez. a Marcali HTP parancsnoka. Juhász László elnök köszöntötte a résztvevőket, majd a napirendi pontok szerint ismertette a vezetőség 2019. évről szóló beszámolóját a végzett munkáról és az elért eredményekről. A 2019. évi pénzügyi beszámolót követően a 2020. évi feladatok, valamint a költségvetési tervezet kerültek meghatározásra, illetve elfogadásra. Mindhárom dokumentumot egyhangúan fogadta el a tagság.  Tompos Gábor tűó. alez. felszólalásában megköszönte az egyesület tagságának a 2019. évben végzett munkáját. Elmondta, mindenben a segítségünkre állnak, hogy minél hatékonyabban tudják támogatni az egyesületet, mivel egy jól működő egyesületről van szó. Gratulált az elért eredményekhez. Tájékoztatta a közgyűlést a Marcali HTP vonulási számairól, valamint a gépjármű és technikai ellátottságáról. Továbbá felhívta a figyelmet a pályázatok fontosságára.  Greffer József tűó. ezds. hozzászólásában tájékoztatta a résztvevőket – elsősorban – a Marcali Járási mentőcsoport pályázati lehetőségeiről és az elnyert eszközök tárolásának helyzetéről.  Felhívta a figyelmet a módosult tűzgyújtási szabályok betartására.  Az egyesület vezetősége nevében köszönöm mindazoknak a munkáját, akik valamilyen módon tettek az egyesületért. A fenntartó önkormány-zatoknak és a felettünk álló szakmai vezetésnek a támogatást, ezáltal a ránk háruló feladatokat hatékonyan el tudtuk végezni.  Juhász László egyesületi elnök 
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Őszidő Klub hírek A klub 2020. március 5-én tartotta évzáró közgyűlését választással és nőnapi ünnepséggel együtt. Anfer Lajos levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Arnold János klubelnök megtartotta az elmúlt évi beszámolóját, majd Arnold Jánosné ismertette a klub anyagi helyzetét. Az Ellenőrző Bizottság – Gaál Piroska beszámolója szerint – mindent rendben talált. A beszámolókat a tagság elfogadta. 

 A polgármesterek megelégedetten nyilatkoztak a klub működéséről és ígéretet tettek a további támogatásukról. Arnold János elnök lemondott tisztségéről. A Közgyűlés egyhangúlag Anfer Lajost választotta elnöknek. Ezt követően a nőket köszöntöttük a közelgő Nőnap alkalmából. A napot a klub ügyes nőtagjai által készített finom ebéddel és zenés, táncos mulatsággal zártuk. 2020.március. 13-án Anfer Lajos és Györe Ferencné koszorúztak az 1848-49-es hősökre emlékezve, a Kossuth Emlékoszlopnál. Tekintettel a vírusjárványra, a klubnapok határozatlan ideig szünetelnek. Kérem a klubtársaimat, hogy mindenki figyeljen magára és egymásra. Anfer Lajos elnök 

Andrássy Mária Közösségi Ház A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából zenés irodalmi estet rendeztünk januárban. Vendégünk volt Paczolai Ilona doktornő, akinek a „A Hold lánya” című verseskötetéből hangzottak el részletek. Zenei közreműködő volt a Trilla Kamara-kórus. Karvezető Magyar Anna. A szép programot Vogl Mária pedagógusnak köszönhetjük (Máriai nyaralóvendég, a vitorlásklub tagja), aki a kötet lektora, és az est moderátora volt. 

 
 

  A 2020 évi Farsangi Kupa Ultiverseny győztese: Ambrus Attila lett. Gratulálunk! 
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Tájékoztatás a Balatonkeresztúri Közös 
Önkormányzati Hivatal és Balatonmária-
fürdő Község Önkormányzatának megválto-
zott ügyfélfogadási rendjéről A koronavírus járvány megelőzés érdekében 2020. március 16-tól határozatlan időre szünetel a személyes ügyfélfogadás. Kérjük, hogy csak az jöjjön személyesen ügyfélfogadásra, akinek halaszthatatlan dolga van, és az ügy a személyes megjelenést indokolja. Csak előzetesen egyeztetett időpont alapján fogadunk személyesen ügyfelet. Kérjük a következő számokon hívják, a hivatalt és kirendeltségeit, vagy írjanak e-mailt, használják a kihelyezett postaládát. Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal: Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 52. Telefon: 06/85-575-810, email:  iktato@balatonkeresztur.hu, fojegyzo@balatonkeresztur.hu,  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata: Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. Telefon: 06/85-375-266,  email: onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu  Galácz György polgármester Mestyán Valéria címzetes főjegyző  
Egészségügyi Intézmények: 
 

Háziorvosi rendelő  1. A koronavírus veszélyhelyzet idejére a e-recept használata kibővült 2. A veszélyhelyzet alatt és után 90 napig a szakorvosi javaslatok nem járnak le 3. A veszélyhelyzet alatt nincs szűrővizsgálat 4. A veszélyhelyzet alatt jogosítvány eü. érvényesség folyamatos 5. A veszélyhelyzet alatt a csecsemők és gyerekek védőoltása a védőnői rendelőben történik egyeztetett időpontban 

6. A külföldről hazaérkezők telefonon jelentkez-zenek a teendők egyeztetése céljából (karantén) Dr. Kónya Gábor www.facebook.com/Balatonmáriafürdő-Háziorvosi-Rendelő 
Védőnői szolgálat Kedves Szülők! Figyelembe véve a Kormány által hirdetett veszélyhelyzetet és rendelkezéseit; valamint egyeztetve Balatonmáriafürdő Község Polgár-mesterével a következőkről tájékoztatom a Szülőket: A minimális érintkezés érdekében: - védőnői és háziorvossal közösen tartott tanácsadáson CSAK egészséges gyermek vehet részt,beteg gyermeknek, illetve beteg szülőnek a tanácsadóba belépni szigorúan TILOS! 

- tanácsadásra érkező gyermekkel CSAK egy, egészséges hozzátartozó várakozzon 
- fokozottan figyeljen a szülő a megbeszélt időpontra, pontos érkezésre, ezzel is minimálisra csökkentve a tanácsadóban várakozók számát 
- tanácsadáson időpont vagy egyeztetés nélkül érkező gyermeket nem áll módomban fogadni 
- a 18 hónapnál idősebb gyermekek esetében az előre egyeztetett, illetve az esedékes státusz-vizsgálatokat egy későbbi időpontban fogom elvégezni 
- kötelező védőoltások a csecsemők részére a Védőnői Tanácsadóban történnek, előre egyeztetett időpontban! 
- ha van a szülőnél szájmaszk, kérem annak használatát 
- családlátogatást csak kiemelten fontos esetben végzek (pl.: újszülött)  Kérem a fentiek szíves betartását! Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra! Felmerülő kérdések esetén, keressenek az alábbi elérhetőségeken. Tisztelettel: Varga Zsanett Mária Védőnő [vedonobmf@gmail.com], Tel:06/30 777-8108. 
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Oktatási intézmények: Óvoda bezárás: Március 17-től a kialakult helyzetre tekintettel a Csillagvirág Művészeti Modell Óvoda bezárt. Ujságh Andrea vezető óvónő: Az óvodában jelenleg nagytakarítást, fertőtlenítést végzünk, és szakmai háttérmunka folyik. A kötelező ügyeleti szolgálatot kérjük, csak feltétlenül indokolt esetben vegyék igénybe. Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy a nyilvános játszótereket is kerüljék el. Iskola bezárás: Balatonkeresztúron, mint ahogy az ország valamennyi köznevelési intézményében, a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet idején nincs tanítás. Az oktatás jelenleg tantermen kívüli digitális munkarendben folyik.  
Andrássy Mária Közösségi Ház Bizonytalan ideig semmilyen rendezvény vagy közösségi esemény nem rendezhető, a ház zárva!  
Kis bolti körkép Balatonmáriafürdő Várkapu ABC Kedves Vásárlóink! Nyitva tartás 6-18 óráig. Óvintézkedéseket hoztunk a járvány idejére: - a boltban egyszerre 3 vásárló tartózkodhat - kisgyerekkel kérjük, ne jöjjenek vásárolni - ha köhög, náthás, semmiképp se menjen boltba. A 60 év felettieknek kivisszük a termékeket előzetesen leadott rendelés alapján (min.10.000 ft). - családonként 1 fő jöjjön vásárolni - az emberek között a boltban és kint is min. 2 m távolságot tartsanak. A vásárláshoz egyszer használatos kesztyűt lehet igénybe venni. Külföldről érkező személyek nem látogathatják üzletünket! Vigyázzunk egymásra! Köszönjük az együttműködést! Vári Zsuzsanna üzletvezető Rendelésfelvétel: 06-30/600-6538      

Iparcikk bolt: Nyitva tartás 7-15 óráig, szombaton:7-12-g, amíg egyéb intézkedés nem történik. Reál Z+ D: Nyitva tartás:7.30-16-ig, Szombaton:12-ig. A boltban tartózkodó vevők számát 10 főben maximálták. Rácz Pékség: A bolt kinyitott 7-19 ig. Kovászos, kézműves kenyér és pékáru kapható. A boltban kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítanak a vásárlóknak. Az áru előrecsomagolt. Faluház Utca, Laci ABC A bolt minden nap délig kinyitott, ezzel a leköltöző nyaralók élelmiszer ellátását segíti. Post Bistro Pizza kiszállítás Rendelés: a 06-20/592-7878 -as telefonszámon. Tapasztalatok és vélemények: minden üzletben folyamatosan fertőtlenítik a pultokat, kilincseket és takarítanak. Áruhiány nincs! Erről számoltak be a boltvezetők. Szükségtelen esztelen bespájzolásba kezdeni. A megrendelt áruk folyamatosan érkeznek, kenyér, hús kapható. Átmeneti üresedés a polcokon a leköltöző nyaralók bevásárlásai miatt volt, de hamar pótolható. Mindenkinek köszönjük a felelősségteljes hozzáállását       A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbi rendelkezéseket hozta 2020. március 17-én:  
Templomainkban a nyilvános liturgiák 

2020. március 22-től (nagyböjt 4. vasárnapja) 
szünetelnek! 
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