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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról alatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-és hatáskörét a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolta. Mindezek alapján képviselő-testületi ülés összehívására nem volt lehetőség. A Mária Infó 2020. XIV. évfolyam 3. számában beszámoltunk a veszélyhelyzetben meghozott egyes döntésekről, azonban a lap megjelenését követően is történt döntéshozatal. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet alapján hozott polgár-mesteri határozatok: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának polgármestere a 2020. évi ülés- és munkatervében elfogadott üdülőhelyi fórum időpontját 2020. augusztus 22. 13:00 órára módosította, melynek helyszíne az Andrássy Mária Közösségi Ház (8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258.). Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának polgármestere megismerte az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható közművelődési kitüntető címeket, azonban a képviselőkkel történt előzetes egyeztetés alapján javaslattételi jogával nem kíván élni. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának polgármestere az Agrárminisztérium által meghir-detett Településfásítási Program keretein belül – Balatonmáriafürdő 209/3, 209/15 hrsz-ú Központi Fizető strand és az 1603 hrsz-ú Bárdos szabad strand helyszínekre – az igénylés benyújtását támogatta. A polgármesteri döntések nyilvánosságára a képviselő-testületi döntések nyilvánossága vonatkozik. A 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihir-detett veszélyhelyzetet 2020. 06. 18. napján hatályon kívül helyezte a 2020. évi LVII. törvény a veszélyhelyzet megszüntetéséről és a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszün-tetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 22-én rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló termében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok – valamint a veszélyhelyzet alatt meghozott polgár-mesteri határozatok – végrehajtásáról szóló jelentést és a fontosabb intézkedésekről szóló szóbeli tájékoztatót elfogadta. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hatáskörében meghozott 1/2020.(IV.9.)-16/2020.(VI.11.)-ig számú polgár-mesteri határozatokat jóváhagyta. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A képviselő-testület meghatalmazta a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Marcali Óvodai Központ Balatonmáriafürdői Csillagvirág Művészeti Modellóvoda – védőnő, háziorvos- és szülői munka-közösség által támogatott – kérelmét, melyben a 2020-21-es nevelési évben 3. csoport indítását kérik. A képviselő-testület a 2020-21 nevelési évre a 3. csoport indításához és egy fő létszámbővítés-hez hozzájárult. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a létszámbővítést és a 3. csoport indítását kezdeményezze a Marcali Többcélú Kistérségi Társulásnál. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont – belterületi utak, járdák, hidak felújítása - szerinti Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatásra pályázatot nyújtson be. A pályázat tárgya: Balatonmáriafürdő Rákóczi utca körforgalom és Csatornapart utca közötti szakaszán 
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megvalósuló útfelújítás. A felújítás várható költsége: bruttó 135 m Ft, melyhez az igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft. A projekt megvalósításához szükséges saját forrást a képviselő-testület az önkormányzat költség-vetéséről szóló 2/2020.(II.18.) évi rendeletében biztosítja. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a közvilágítás ESCO modellben történő korszerűsítésére vonatkozó beérkezett árajánlatokat. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy ismételten vegye fel a kapcsolatot a társaságokkal és szervezzen meg egy szakmai prezentációt. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Szász Enikő, a területbérleti hirdetmény határideje lejárta után érkezett területbérleti kérelmét és a Balaton-máriafürdő, Központi Fizető strand helyszínre 2020. 07. 01 – 08. 31-ig időtartamra hennafestés és kézműves tevékenységek tárgyú kérelmét támogatta. A képviselő-testület felkérte a polgár-mestert, hogy a kérelmezőt értesítse a döntésről. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat képviselő-testülete 2020. június 22-én rendkívüli, nyilvános testületi ülést követően zárt ülést tartott a Községháza tárgyaló termében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő, Rákóczi u. út, járda és parkoló építés” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést megtár-gyalta. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban alkalmazandó, a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások szerint összeállított ajánlat-tételi felhívást, valamint közbeszerzési dokumentu-mokat a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. A képviselő-testület felkérte Galácz György polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján nyílt eljárásban, a Kbt. 115.§ (2)-(4) és a (6)-(7) bekezdése szerinti – mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot – eljárásban a Fecske Kft., Ökobau Kft., Térkő És Kert Kft., Balaton-Út Kft., Kővágó -Ép Kft. vállalkozások ajánlattételre történő felhívásáról intézkedjen. 

A képviselő-testület felkérte Galácz György, polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásnak az előírások szerint történő lefolytatását követően az eljáró bírálóbizottságnak a nyertes ajánlattevőre vonatkozó szakmai javaslatát a megfelelő időben terjessze a képviselő-testület elé. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. július 22-én rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló termében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont – belterületi utak, járdák, hidak felújítása – szerinti Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatásra benyújtott pályázat hiánypótlását az alábbiak szerint végezze el: A pályázat tárgya: Balaton-máriafürdő Rákóczi utca körforgalom és Csatorna-part utca közötti szakaszán megvalósuló út és parkoló felújítás. A felújítás költsége a tervezői költségbecslés alapján nettó 106.410.779,-Ft + 28.730.910,- (ÁFA) = 135.141.689,- Ft, melyhez az igényelt támogatás összege: 20.000.000,- Ft. A projekt megvalósításához szükséges saját forrást a képviselő-testület az önkormányzat költség-vetéséről szóló 2/2020.(II.18.) évi rendeletében biztosítja. Saját forrás mértéke 2020. évben 115.141.689,-Ft, 2021. évben 0 Ft. A tárgyévről áthúzódó beruházás esetén a saját forrás biztosítása a kivitelezés teljes időtartamára vonatkozik. A képviselő-testület soron következő ülése 2020. augusztus 10-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 
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MEGHÍVÓ 

 Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete  értesíti a Tisztelt Üdülőingatlan tulajdonosokat, hogy 
2020. augusztus 22-én (szombaton), 

13.00 órakor 

ÜDÜLŐFÓRUMOT tart. 
Helye: 

Andrássy Mária Közösségi Ház 8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258. NAPIREND:  
1. Beszámoló a község 2019. évi 

gazdálkodásáról,  
a 2020. évi tervek, közérdekű 
információk ismertetése 
Előadó: Galácz György polgármester 

2. Tájékoztató 
Balatonmáriafürdőn végzett 
felújításokról, beruházásokról 
Előadó: Galácz György polgármester 

3. Lakossági észrevételek, 
hozzászólások, javaslatok 
Előadó: Galácz György polgármester  Tisztelettel várunk minden érdeklődőt!  Galácz György polgármester 
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Klimatudatosságot erősítő programok 
Balatonmáriafürdőn 

Interaktív foglalkozás a balatonmáriafürdői 
Csillagvirág Művészeti Modellóvodában A klímatudatosságot erősítő interaktív foglal-kozás az óvodában július 3-án került megtartásra azért, hogy a gyerekek a már megszokott környeze-tükben kényelmesen vehessenek részt azon. A foglalkozás célja az volt, hogy óvodás korú gyerme-kek megismerkedjenek a klímaváltozás fogalmával, továbbá az azzal kapcsolatos cselekvési lehetősé-gekkel. E program keretében először egy rövid tájékoztatót hallgattak meg képek, fotók vetítésével egybekötve. Néhányan már ekkor bekapcsolódtak saját tapasztalaton alapuló véleményekkel, kérdé-sekkel. Szívesen tanulták a játékos, mozgásos dalokat, ügyesek voltak a rajzos feladatlapok megoldásában is. 

 Zárásként aktívan, kapcsolódtak be a gyakorlati szelektív szemétválogatás játékba, amelyet szintén sikeresen oldottak meg. Reméljük ez a délelőtt elérte a célját, a gyerekek környezettudatos magatartását erősítette, felkeltette érdeklődésüket a téma iránt, mivel ebben az életkorban nagyon fogékonyak, nyitottak, érzékenyek. 
 Meretei Jánosné Kovácsné Végh Diána Galáczné Paizs Anikó 

Vetélkedő a klímaváltozás hatásáról 2020. július 8-án megszervezett klíma vetélkedőn vettek részt a helyi általános iskola tanulói, melynek pontos címe: A klímaváltozás hatása a Balatonon. Rövid megnyitó után a csapatok kialakítására került sor. A gyerekek így közösségben adtak számot a tudásukról. A feladatok között szerepelt: 
 vásárlási totó (csomagolóanyagok, hulladék keletkezése) 
 szókereső 
 szelektív hulladékgyűjtés 
 Rajtad áll: Mit tehetsz a zöld környezetért? 
 megújuló energiaforrások 
 Környezetvédelmi keresztrejtvény Minden tanuló jutalomban részesült. Az okleveleket Monostoriné Fekete Otília intézmény-vezető adta át. A győztes csapat tagjai: Kőhalmi Eszter, Tüttő Zsombor, Böröndi Zoé, Rozner Sára, Tóth Zselyke Gelencsér Zétény Reméljük, sikerült a gyermekek figyelmét a környezettudatos életmód felé terelni. 

Meretei Jánosné Galáczné Paizs Anikó Kovácsné Végh Diána  
Sikeres túra a Kis-Balatonon /Szakmai kirándulás szemléletformálási céllal/ Július 10-én tanulmányi kiránduláson vettek részt a Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola táborozó tanulói, lelkes diákjai. A kirándulás fő célja a szemléletformálás mellett az volt, hogy a gyerekek tapasztalatot szerezhessenek a klímaváltozás hatásairól a Kis-Balatonon. 

 

Pályázat 
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  A Kányavári-szigeten a Kis-Balaton természeti élővilágát ismerhették meg. A Búbos Vöcsök tanösvényt járták be, megismerték az itt élő madárvilágot. A megfigyelő helyen láttak szürke és fehér gémet, kócsagot, vízicsibét, tőkésrécét, barát récét … Élmény volt a gyerekeknek a több szintes Kilátótorony megmászása, beszélgetés a horgászok-kal és többen a játszótéren szabadon kalandoztak. Uzsonna után rövid előadást hallgattak a gyerekek a mocsarak és nádasok élővilágáról és a klímaváltozás hatásairól. A délután folyamán a kisebbek lerajzolták élményeiket, a nagyobbak megfogalmazták kérdéseiket: 
 Mi volt régen a Balaton helyén? 
 Hogy hívjuk, amikor sok madár egy helyen fészkel? 
 Melyik a doktorhal? 
 Melyik a legvédettebb emlős? 
 Mi köze a halhoz a csíkos Káposztának? 
 Miért alakítottak ki ekkora csatorna-rendszert? 
 A klímaváltozás hogy hat a Balaton jövőjére? Reméljük, hogy az élményszerű kirándulás megmarad a gyerekek emlékezetében, és értékelni, óvni tudják a még körülöttünk meglévő gazdag élővilágot, gyönyörű természeti környezetet. Átérzik, hogy a felelősségük: 

„Mi vagyunk az első generáció, amelyik a klímaváltozás hatásait már érzi, és mi vagyunk az utolsó generáció, amelyik még tehet ellene.” 
(Barack Obama) 

Meretei Jánosné Galáczné Paizs Anikó Kovácsné Végh Diána 
 

 

Balatonkeresztúr – Balatonmáriafürdő 
Balatonújlak Községek 

Polgárőr Egyesülete 
 

Tájékoztató támogatás felhasználásáról 
 A Magyar Labdarugó Szövetség és az Országos Polgárőr Szövetség között létrejött Támogatási Megállapodás alapján, az Országos Polgárőr Szövetség G-5/34/2020 számú szerződésével az MLSZ 2019/2020. évi támogatásából 120.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott egyesületünknek 2020. május 22-én.  Egyesületünk a támogatást azért kapta, mert aktívan részt vett az MLSZ Somogy Megyei Igazgatóságához tartozó Balatonkeresztúr-Balaton-máriafürdő KSK Somogy Megye I. osztály és a Balatonújlaki Sportegyesület Somogy Megye IV. osztály 2019 II. félévi és a 2020 I. félévi időszakban megrendezett sportrendezvényeinek biztosításá-ban.  A támogatás összegét az egyesület a szerződés mellékletében meghatározottak szerint: polgárőr formaruha, védőruha, védő felszerelés, sportrendezvények biztosításához szükséges eszközök, gépjármű fenntartás, üzemanyagköltség, védőital beszerzésére fordítja. A támogatás felhasználás elszámolás határideje 2020. augusztus 31. Balatonkeresztúr, 2020. július 28.  Bende Ottó Polgárőr Egyesület elnöke 

Civilek 
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Ranglistaversennyel indult a versenyszezon a 
nyugati medencében 

 Balatonmáriafürdőn a hétvégén rendezett O’pen Skiff ranglistaversennyel indult be a nyugati medencében a versenyszezon. Tatai győzelemmel kezdte a szezont az utánpótlás osztály. A Balatonmáriafürdői Vízisport Egyesület (BMF VSE) rendezte a nyugati medence első versenyét, a szombat-vasárnapra tervezett ranglistaversenyt az O’pen Skiff utánpótlás osztály számára. A nyolc futamra tervezett versenyen végül az első napon, szombaton megrendezett három futam alapján hirdettek eredményt. Vasárnap ugyanis a 16-18 csomós alapszélre 24-26 csomós ráfújásokat mértek a rendezők, így biztonsági okokból ezen a napon nem vitték vízre a mezőnyt. A versenyzők között olyan vitorlázók is voltak ugyanis, akiknek ez volt az első versenyük, így az ekkora szélhez szükséges gyakorlatuk még messze nem volt meg. A ranglistaversenyen 3 klubból – BMF VSE, Vagabund VSE és a Tatai Vitorlás Iskola (TVI) – 14 egység nevezett, közülük a TVI versenyzője, P. Szolomayer Balázs lett az első úgy, hogy minden futamban az élen ért célba. A második és a harmadik helyen a házigazda egyesület versenyzői, Palángi Péter (három 2. hellyel) és Skoumal Huba (5., 3. és 4. helyezésekkel) végeztek. 

 A verseny első napján 8-12 csomós, 260 fokról induló szélben sikerült három futamot rendezni még az előrejelzések által jósolt vihar előtt a balatonmáriafürdői kikötő előtti vízterületen. A szél fokozatosan fordult jobbra, így a pályát minden futam előtt át kellett rendezni, az utolsó futamot már 340 fokról, egyre erősebben fújó szélben 

indította a rendezőség. Az igazán nagy vihar végül elkerülte a mezőnyt, a keszthelyi-öböl nyugati szélén vonult el, a mezőny enyhe esőt kapott csak belőle. A tervek szerint az osztály 2020-as Európa-bajnokságát is a balatonmáriafürdői egyesület rendezte volna – egyetlen balatoni világverseny-ként –, de közbeszólt a koronavírus: a világjárvány miatt a versenyt a következő évre halasztotta a nemzetközi osztályszövetség. Végleges időpontja még nincs, az előzetes egyeztetések tavaszi időpontról folynak. Gáthy Gergely  
Képek az Ősz Idő Klub életéből 

 Végre találkozhattak egymással hosszú hetek távolságtartása után a klubtagok. 

 A Balaton Old Boys zenekar retro estje a Szabadtéri színpadon. 
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MÁRIA NAPOK 2020 

AUGUSZTUS 20. 

ÜNNEPI PROGRAM 
1188..0000  SSzzeennttmmiissee  aa  BBaallaattoonnmmáárriiaaffüürrddőő  NNaaggyybboollddooggaasssszzoonnyy--kkááppoollnnáábbaann..  
                      KKeennyyéérrsszzeenntteellééss..  ((RRáákkóócczzii  FFeerreenncc  uuttccaa  6622..))  

1199..0000  MMeenneettzzeennee  --  BBaallaattoonn  MM&&KK  FFúúvvóósszzeenneekkaarr  vveezzeettéésséévveell  
                      aa  RRáákkóócczzii  uuttccáánn  áátt  aa  ffaalluukköözzppoonnttiigg  

Központi Strand Szabadtéri színpadon (Gróf Széchényi Imre tér 9.) 

19.15 Fúvószenekari koncert 

19.30 Falunapi köszöntő, 2020. évi újszülöttek avatása 

20.00 Hangverseny rímekben: közreműködőik a KultúrTalálka zenekar 

21.00 Pop koncert – Elvis Show 

Közreműködő: Andorai Péter and The Graceband 

22.30 Szikra-show, ASERDUS tűzzsonglőrök előadása 

„A projektet az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a 

Balaton Fejlesztési Tanács támogatta.” 

 


