
 1 

  

MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa 

 

2021. XV. évfolyam 3. szám. május-június 

Épülünk! 
Szépülünk! 
Készülünk! 

Szöveg az 5. oldalon. 
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, valamint 
a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett és 
a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított 
veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja. 

Képviselő-testületi ülés összehívására nincs 
lehetőség, azonban minden polgármesteri döntést, 
a képviselőkkel történő informális tanácskozás előz 
meg. 

Veszélyhelyzetben hozott polgármesteri 
határozatok: 

- Balatonmáriafürdő polgármestere elfogadta 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
2021. évi közbeszerzési tevét. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
2021. évi közbeszerzési terve 

 

- Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatá-
nak polgármestere a Magyar Falu Program 
keretében pályázatot nyújtott be „Óvodai 
játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” 
címmel kiírt MFP-OJKJF/2021 kódszámú pályázati 
felhívásra, és az „Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése” címmel kiírt MFP-
ÖTIK/2021/5 kódszámú, „Óvodaépületek felújítása, 
korszerűsítése, új óvoda építése” pályázati 
felhívásra, a Csillagvirág Művészeti Modellóvoda 
(8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg u. 16.) óvodai 
játszóudvar fejlesztésére, óvodaépületének 
felújítására és szakmai eszközök beszerzésére. 

- Balatonmáriafürdő Község polgármestere a 
Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott 
be a „Kommunális eszköz beszerzése” címmel kiírt 
MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati felhívásra a 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata (8647 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) 
kommunális eszközállományának bővítésére, új 
eszközök, gépek, munkagépek beszerzésére 
vonatkozóan. 

Balatonmáriafürdő polgármestere – informális 
egyeztetést követően – pályázatot írt ki a bérbe 
adható önkormányzati tulajdonú strandi 
szabadterületek használatba adására vonatkozóan. 

A polgármester megismerte a pályázati kiírásra 
beérkezett ajánlatokat és a bérleti szerződések 
megkötését jóváhagyta. A polgármester kettő 
ajánlatadó megajánlott bérleti díját nem fogadta el. 

Balatonmáriafürdő polgármestere – informális 
egyeztetésre tekintettel – a Délnyugat-Balatoni Hegy-
község (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) irodahasználati 
kérelmét megismerte és a Balatonmáriafürdő, Gróf 
Széchényi Imre tér 9. szám alatt lévő önkormányzati 

épület (Községháza), 
külön bejárattal és 
vizesblokkal rendelkező 
irodahelyiséget 2021. 06. 
01-től határozatlan ideig 
25.000 Ft/hó összegben 
elfogadta. A polgármester 
hozzájárult, hogy a kérel-
mező a tárgyi ingatlant 
bérleti jogviszony kereté-
ben székhelyként 
használja. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
Polgármestere– informális egyeztetés alapján –a 
társadalmi szervezetek 2020. évi támogatásáról 
adott pénzügyi és szakmai elszámolásokat 
elfogadta. A Balatonkeresztúr és Balaton-
máriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete, a Bárdos 
Lajos Női Kar és a 3B Turisztikai Egyesület eseté-
ben a fel nem használt támogatások visszafizeté-
sétől eltekint. A 2020. évi maradványösszegeket a 
2021. évi működési céljaik megvalósítására 
használhatják fel, melyről 2022. év február 15-ig 

B 

Hírek a Hivatalból 
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kötelesek elszámolni a 2021. évi támogatások 
felhasználásával együttesen. 

Balatonmáriafürdő polgármestere a 2021. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 
pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstár felé. 

A polgármester elfogadta a 2020. évről szóló 
belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat. 

Balatonmáriafürdő Község polgármestere 
megismerte a Bűnmegelőzési-közbiztonsági 
koncepció értékeléséről készített előterjesztést és 
az alábbi célokat tűzte ki: 

a.) A lakosság és a nyaralótulajdonosok 
bűnmegelőzésben való aktivitásának fokozása. 
b.) Az anyagi lehetőségek bővítése érdekében 
pályázatokon való részvétel (polgárőrség). 
c.) Az önkormányzat költségvetési lehetőségei 
függvényében a Polgárőr Egyesület és a rendőrség 
működésének, tevékenységének támogatása. 
d.) A polgárőrség és az önkormányzat szoros 
együttműködésével bűnmegelőzési tájékoztató 
anyag elkészítése és terjesztése a nyári idegen-
forgalmi szezonban, a strandok környékén és a 
frekventált helyeken. 
e.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális alap-
ellátó rendszer munkatársainak bevonásával drog-
prevenciós előadások szervezése az óvodások és az 
általános iskolások részére. 
f.) A rendőrség, az egészségügyi és szociális 
alapellátó rendszer munkatársainak bevonásával 
bűnmegelőzési előadások szervezése az időskorú 
lakosság részére. 
g.) A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése. 
h.) A képviselő-testület koncepciójának 
megvalósítását kétévente értékelni. 

Balatonmáriafürdő Község polgármestere 
megismerte a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról szóló előterjesztést. A gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2020. 
évi átfogó értékelést, a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, az Alapszolgáltatási Központ valamint a 
Csillagvirág Művészeti Modellóvoda beszámolóit 
elfogadta. Az Alapszolgáltatási Központ, a Gyermek-
jóléti Szolgálat, valamint a Csillagvirág Művészeti 
Modellóvoda tevékenységét jónak értékelte. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
polgármestere elfogadta a Takáts Gyula Megyei és 
Városi Könyvtár 2020. évben könyvtári 
szolgáltatásról adott beszámolóját. 

Balatonmáriafürdő polgármestere – informális 
egyeztetés alapján – megismerte a Somogy Megyei 
Közgyűlés által alapított és javasolható kitüntető 
díjakat, azonban a képviselőkkel történt előzetes 
egyeztetés alapján javaslattételi jogával nem kíván 
élni. 

Balatonmáriafürdő Község polgármestere – az 
informális egyeztetésre is tekintettel – kérelmet 
nyújtott be a Marcali Kistérség Többcélú Társulás 
Elnökéhez, Dr. Sütő László úrhoz, hogy a 
47/202.(III.16.) számú képviselő-testületi 
határozat, valamint a 804-3/2021. számú központi 
orvosi ügyeleti ellátás területi változtatás iránti 
kérelem tárgyú átiratban foglaltakat a 
veszélyhelyzetre, és az egészségügyi 
ellátórendszerben várható változások miatt tartsa 
függőben a veszélyhelyzet megszűnéséig. 

Balatonmáriafürdő polgármestere – informális 
egyeztetés alapján – a 2021. évben 
„Balatonmáriafürdőért” Kitüntető Címet 
adományoz Ujságh Andrea részére a közösségben 
végzett kimagasló kulturális, művészeti, 
köznevelési tevékenységéért és a 42 év alatt 
végzett eredményes és kiemelkedő 
óvodapedagógiai-szakmai munkája elismeréseként. 

Balatonmáriafürdő polgármestere – informális 
egyeztetés alapján – a 2021. évben 
„Balatonmáriafürdőért” Kitüntető Címet 
adományoz Greffer József tűzoltó ezredes, a 
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 
részére a 34 év alatt végzett kiemelkedő szakmai 
munkája elismeréseként és a közösségért végzett 
önzetlen szolgálatáért. 

Balatonmáriafürdő polgármestere – informális 
egyeztetés alapján – a 2021. évben 
„Balatonmáriafürdőért” Kitüntető Címet 
adományoz Varga Imre részére a több évtizedes 
önkormányzati képviselői és Szociális Bizottság 
elnökeként végzett munkájáért, hosszú távú 
közéleti tevékenysége elismeréseként. 
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A kitüntető címek átadásra 2021. július 24-
én, ünnepélyes keretek között kerül sor. 

A polgármesteri döntések nyilvánosságára 
a képviselő-testületi döntések nyilvánossága 
vonatkozik, ezért a zárt üléssel érintett 
tárgykörök kivételével- megtekinthetőek a 
hivatalban, illetőleg a 
www.balatonmariafurdo.hu honlapon. 

Galácz György 
polgármester 

 

 

Strandok nyitása: 
május 15-től szeptember 15-ig 
Központi Fizető strand: Június 1- augusztus 31-
ig mindennap 8-18 óráig, 
Strandjegy árak: 

 
A STRANDI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI 

A balatonmáriafürdői állandó bejelentett 
lakcímmel rendelkező gyermekek a fizető strandot 
díjazás nélkül – személyazonosságuk igazolásával – 
vehetik igénybe. 

A szezonbérlet árából 60% kedvezményre 
jogosult a Balatonmáriafürdőn állandó vagy 
üdülőingatlannal rendelkező tulajdonos és állandó 
lakos, akiknek a helyi adókról szóló rendelet 
alapján az Önkormányzat felé nem áll fenn 
adótartozása. 

A kedvezményes szezonbérlet kiváltására az az 
ingatlan tulajdonos és/vagy állandó lakos jogosult, 
aki lakcímkártya felmutatásával, és az 
önkormányzat adóhatósága által a 
tartozásmentességről szóló igazolást benyújtja. 
 

 

Műfüves labdarúgó pálya 
használata 

-világítás nélkül 
-világítással 

 
 

3 000 Ft/óra 
3 500 Ft/óra 

Multifunkciós sportpálya 
használata 

-világítás nélkül 
-világítással 

 
 

3 000 Ft/óra 
3 500 Ft/óra 

Csónak használata 
 

10 000 Ft/fél nap 
20 000 Ft/nap 

10 napos bérlet: 120 000 
Ft 

Kajak használata 1 800 Ft/óra 
15 000 Ft/nap 

SUP használata 2 000 Ft/óra 
6 000 Ft/4 óra 

 Belépő 
megneve-

zése 

Felnőtt Gyermek Családi Érvényesség 

1. Napi jegy 
napi 

többszöri 
belépésre 

jogosít 

900 Ft 600 Ft 2600 Ft érvényes a 
megvásárlás 
napján 8:00-
18:00 óráig 

2. Heti bérlet 4 500 Ft 3 000 Ft 13 000 
Ft 

érvényes a 
megvásárlás 

napjától 
számított 7 

napig 

3. Havi bérlet 13 500 
Ft 

9 000 Ft 31 000 
Ft 

érvényes a 
megvásárlás 

napjától 
számított 30 

napig 

4. Szezon 
bérlet 

27 000 
Ft 

18 000 Ft 55 000 
Ft 

érvényes a 
megvásárlás 

napjától 
számított 90 

napig 

5. Érték-
megőrző 

400 Ft/nap + 1000 Ft kaució 

 Csomag-
megőrző 

500 Ft/nap + 1000 Ft kaució 

A nyári szolgáltatásokról 

Impresszum 
Mária Infó; Kéthavonta megjelenő információs újság. 

Felelős kiadó: Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, 
8647 Balatonmáriafürdő, 

Gróf Széchényi Imre tér 9., Pf. 22. Tel.: 06-85-375-266; 
Nyilvántartási száma: 163/743/1/2007.; 

ISSN 2062-5995 (nyomtatott), ISSN 2062-6002 (online) 
Felelős szerkesztő: Benczik Ildikó; Tel.: 30-933-9329, 

e-mail: kozhazbmf@gmail.com,         megjelenik 350 példányban; 
Nyomdai munkák: Domonkos Nyomda; 

Marcali, Dózsa György utca 66., Tel.: 85/510-400 
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Készülünk, épülünk, szépülünk… 
Nagy örömünkre végre elkészült a Rákóczi utca 

teljes körű felújítása. Reméljük, az idelátogatók és 
helyiek is örömmel veszik birtokukba az elkészült 
létesítményeket, látványos, új beruházásokat. 

A Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció 
keretein belül a Központi Strandon közel 70 milliós 
beruházással a meglévő szociális blokk újult meg, 
illetve bővül ki baba-mama szobával és családi 
mosdóval. A belső kialakítása korszerű igényes, 
szép lett. Három darab kültéri öltöző készül a 
pályázati kiírásnak megfelelő egységes arculat 
szerint, valamint megújul a strandolók könnyebb 
tájékozódását segítő információs táblarendszer. 

Párhuzamosan megszépült a Községháza 
homlokzata is. 

A szabad-srtrandi minősítés lehetővé tette, 
hogy a pályázati forrásból a 
Bárdos strandon új 
szociális blokk létesüljön 
családbarát mosdóval 
illetve baba-mama 
szobával, kültéri ivókút és 
napvitorlák kerülnek még 
kihelyezésre. 

Az Őrház utcai strandon a 
már meglévő vizes blokkot bővítjük ki, amelyben 
szintén helyet kap a családbarát mosdó és baba-
mama szoba, s ott is új kültéri öltöző létesítését, 
napvitorlák és ivókút telepítését tervezzük. E két 
szabadstrandon végzendő munkákra egyenként 30 
milliós pályázati támogatás áll rendelkezésre. 

Megérkezett végre a nyár és hűvös tavasz után a 
napsütésben rohamosan nő a fű. Az önkormányzat 
dolgozói idén csaknem teljesen önerővel gondozzák 
a falunk közterületeit, és alig győzik a sok munkát. 
Az utcák, árokpartok mellett 8 strand, és mosdó 
takarítását, fűnyírását, teljes körű gondozását 
végzik, nyárra megemelt létszámmal, – 12 fő 
dolgozóval – bővülő eszköz és járműparkkal. Az új 
billenőplatós jármű a nyesedék szállítását fogja 
megkönnyíteni. A Rákóczi utca növendék fácskáit, 
szép virágait locsolni is kell, a hulladék tárolók 
ürítése is rájuk vár. Azt reméljük, hogy az 
ideérkezők rendeltetésszerűen használják, és nem 
terhelik túl az utcai kukákat! Ha az üdítősüveget 
magával viszi, üresen hazaszállítani mennyivel 
könnyebb! A befejeződő beruházások utómunkála-
tai, területrendezések, a zöldítés is sok feladatot 
adnak, főszezonra mindennel el fogunk készülni. 

 

 

 
Örömmel számolunk be arról, hogy a napokban 

Balatonkeresztúr községgel közösen a Magyar Falu 
pályázati program keretében 20-20 millió Ft-ot 
nyertünk a Keszeg utca felújítására. 

A munkálatok azonban csak a szükséges 
közműjavítás (DRV – ivóvízcső csere) után 
kezdődhetnek, úgyhogy bizonyára hosszabb időt és 
türelmet fognak igényelni. A tervek a vasútállomás 
leágazótól az Akácfa utcáig megoldják a 
közlekedést, és közös beruházásban valósulnak 
meg. Az elnyert összeget még jelentős önerővel kell 
kiegészíteni. 

Horváth Máté 
Marketing manager  

Befejeződő nagyberuházások 

Újabb sikeres pályázat 
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Kedves Ládonyi Ákos! Kérek némi szakmai 
bemutatkozást! 

1999-ben diplomáztam, a Budapesti Műszaki 
Egyetem – Építőmérnöki Karán – Építőmérnök 
Szakon. 2008-ban megalakítottam a Ládonyi 
Mérnöki Kft.-t, melynek tulajdonosa és ügyvezetője 
vagyok. A cég székhelye Pécsett van. Úttervezéssel, 
forgalomtechnikai projektekkel és szaktanács-
adással foglalkozunk. Összetett feladatoknál, mint a 
Rákóczi utcai, több szaktervezővel működünk 
együtt, akár 10-14 szaktervező munkáját 
koordináljuk. Balatonmária elkészült faluköz-
pontján kívül terveink által megújult Balaton-
fenyvesen a csónakkikötő előtti parkoló és utca, 
valamint a berényi vasúti átjáró melletti park és 
kijelölt gyalogos-átkelőhely. 

Munkáink között kiemelkedik a pécsi Széchenyi 
tér megújítása a 2010-es Európai Kulturális 
Főváros projektben, a belváros egészét érintő 
forgalomtechnika szabályozása is feladatunk volt. 
Az elmúlt időszakban számos általunk tervezett 
kerékpárút valósult meg Baranya megyében. 
Jelenlegi feladatunk az eddigi legnagyobb, melyben 
a Szegedi Tudományegyetem új városrészben 
Science Park (tudományos park) komplett 
úthálózatát és környezetrendezését tervezzük. 

Magánélet? Kötődés? 

Feleségem szintén műszaki területen dolgozik. 
Két nagy lányunk van. A szabadidőnk egy részét 
minden nyáron itt töltjük Balatonmárián a 
családdal, és a munkám is már régóta részben 
ideköt. 

Mi volt a kiírt feladat, mi volt a célja a 
beruházásnak? 

Az együttgondolkodás még 2009-ben 
kezdődött. Nyilvánvaló volt, hogy a Rákóczi utca a 
nyári időszakban már akkor sem tudta a közleke-
dési igényeket kielégíteni. Erre válaszként született 
akkor egy tanulmányterv, amelyet lakossági 
fórumon bocsátottunk közszemlére. Sajnos egyes 
megértetlen szavak olyan mértékű ellenállást 
váltottak ki a jelenlévők egy csoportjában, hogy az 
elképzelés ideiglenes lekerült a napirendről. 
Később, 2014. májusában kaptam megbízást 
engedélyezési terv készítésére, amelynek sokféle 
funkcióra választ kellett adni a korlátozott 
lehetőségeken belül. Mivel átlagosan 10 méter áll 
rendelkezésre, fő tervezési paraméter a gyalogos és 
kerékpáros forgalom közlekedési lehetőségeinek 
javítása, előnyben részesítése. Az utca új kereszt-
metszeti elosztását az egyes elemek helyigényéből 
építettem fel. A nyári időszakban az óriási gyalogos 
forgalom számára a teljes utca lenne szükséges, 
elegendő. A két irányban közlekedő emberek, párok 
számára 3 m szükséges. A kerékpáros forgalom 
részére szerződéskötéskor min. 2,00 m kerékpárút, 
vagy két kerékpársáv esetében 2x1,25 m=2,50 m 
lenne szükséges. Kétirányú forgalom szélessége 
előírások szerint minimum 5,50m, az egyirányúnak 
minimum 3,50 m, ezért született az egyirányú 
kompromisszum. Márpedig a parkolóra is igény 
van, tehát világos, hogy mindennek sehogy sem tud 
maradéktalanul megfelelni. Bizonyos elemeket ki 
kell hagyni. El kellett dönteni, mi az, ami a 
legfontosabb funkció az utcában. 

Mi okozott nehézséget a projekt során? 

Tényleges, érdemi korszerűsítést akartam 
elérni, ezért több bonyolult tárgyalást folytattam az 
érintett közműszolgáltatókkal és engedélyező 
hatósággal. Két évbe telt, míg sikerült megállapodni 
a tervezett beruházáshoz kapcsolódó közművek 
átalakításának műszaki megoldásaiban. 

Az áramszolgáltató légvezetékes hálózata a föld 
alá került, ahol figyelembe kellett venni a 
tulajdonosok egyedi igényeit, a bekötéseket 
illetően. Új, sétány jellegű közvilágítás készült, 
amihez azonban a gázvezetéket kellett új 
nyomvonalra áthelyezni. A DRV Zrt. feltételnek 

Beszélgetés a tervezővel 
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szabta a lakossági ellátó vezeték cseréjét, illetve a 
későbbi felbontás elkerülése érdekében a közel 50 
éves déli parti fővezeték felújítását. Mindehhez a 
közmű vállalatok hosszú távú beruházási terveit 
szükséges volt átírni. 

A lakossági fórumok alkalmával végül sikerült 
elfogadó, együttműködő, konszenzusra jutnunk. 
Kivéve egyetlen helyi lakost, aki az engedélyezési 
eljárást menet közben beadványaival többször 
megvétózta, ami három év késedelmet és ezzel 
együtt sajnos pályázati lehetőségektől való elesést 
jelentett. Így az egész beruházás jóval drágább lett, 
mivel az anyagköltségek és munkadíjak ára idő 
közben jócskán megemelkedtek. Az engedélyezési, 
fellebbezési, szakértői díjakról nem is beszélve. 

A leállás és az elhúzódó megvalósítás miatti sok 
méltatlankodó (a helyzetet nem ismerő), kívülálló 
(kibic) által elhangzó megjegyzést, kritikát és 
támadásokat elviselve és kezelve az önkormányzat 
mindeközben felkészült, hogy önerőből is meg 
tudja valósítani a beruházást, mert visszaút már 
nem volt. 

Hogyan zajlott a kivitelezés? 

Az első művelet a csapadékvíz elvezetési 
rendszer átépítése volt, amire a fedezetet a belvíz 
elvezetési pályázaton nyert források adták. A 
nagyobb léptékű munkát az áramhálózat 
átalakítása jelentette. Itt is voltak nehézségek, 
alapanyag beszerzési problémák, kivitelezői 
kapacitás kiesés egy sor előre nem várt körülmény. 

Időközben elindult a gázvezeték áthelyezése, 
ami szükséges volt a kandeláberek felállításához. 
Mire a gázvezeték kiváltás a végéhez ért a DRV Zrt. 
már megkezdte a körforgalomtól indulva a 
lakossági ellátó vezeték kiváltását, majd a 
gerincvezeték csőbéleléssel történő felújítását, 
szakaszos felbontással. Mindezt az első pandémiás 
időszakban végezni embert próbáló feladat volt. 

Na, ez volt az a nyár, amikor azt lehetett volna 
kiírni az utca elején: „nyomokban burkolatot is 
tartalmaz!” 

A végső feladat, maga az útépítés aztán 2020. 
09. 07.-i munkaterület átadással kezdődött. Az 
enyhébb télnek köszönhetően a kivitelező Balaton-
Út Kft. jól tudott haladni és kimagasló minőségben, 
egyedi térkővel megküzdve készültek el 2021. 05. 

04-én a műszaki átadással, majd május 28-ai 
határozattal forgalomba helyezése is megtörtént. 

Nézzük, mi az, ami megvalósult, ilyen lett a Rákóczi 
utca? 

El kívántam kerülni, hogy az utcán sétálókat 
folyosóba tereljük, és a szolgáltatások megközelíté-
sét igyekeztünk a járdaburkolat átvezetésével 
vonzóvá tenni, ehhez igazodott az utca térképzése, 
forgalmi rendje. 

Az utcát élettel megtölteni nehéz lenne 
betonnal, acéllal. A fasor képes lesz majd árnyékot 
nyújtani a gyalogosoknak. A járda és az út elválasz-
tására telepítettük az új kandelábersort. A parkoló-
kat zöldszigetek tagolják. Korszerű, fiatalos, és 
egyedi padokat, pollereket (oszlopokat) telepítet-
tünk, ezek egy része alkalmas a fenék () 
megtámasztására, mely lehetőséget teremt egy 
beszélgetésre. Rengeteg kerékpártámaszt helyez-
tünk el az útpálya mellett, hogy az útpálya kereszt-
metszetét csökkentsük, az autós haladást nehezít-
sük, legalábbis a nagyobb sebességek kialakulásá-
nak lehetőségét gátoljuk 

Adott a 10 m keresztmetszet, ebből a járdának 
3 m került szabályozásra az északi (balatoni) 
oldalra. A déli oldalon lehetett a 2 m széles parkoló-
kat elhelyezni, amit egy átlag 0,50 m széles zöldsáv-
val kellett a kerítéstől határolni. A maradék 4,50 m 
lett az útpálya. Ezen osztoznak a kerékpárosok az 
autókkal. A közös útfelület fogja meghatározni a 
járművek sebességét. Aki ezt nem fogadja el, annak 
célszerűbb lesz a Keszeg utca felé közlekedni… 
Nyaralóhely vagyunk – természetesen a sétáló utca 
funkció a legfontosabb! Ez az utca a gyalogosoknak 
és kerékpárosoknak készült! Arra való, hogy itt 
találkozzanak az emberek, randizzanak a fiatalok. 
Fagyizás, beszélgetés, pihenés, flangálás. 

Az utca teljesen síkban van, így jó rollerezni, 
babakocsit tolni, a kicsiknek háromkerekűzni, nincs 
akadály tolószékkel közlekedni. A szélességbeli 
felosztást és funkciókat szépen megadja a lerakott 
térkőminta és szín. Ezt is érdemes kiemelni, hiszen 
Bencze Zoltán építész egyedi térkövet tervezett, 
ami alakjával idézi meg a Balaton hullámzását. 
Elismerés illeti a gyártó Abeton Viacolor Térkő Zrt.-
t is, aki partnerként állt ki ötletünk megvalósítása 
mellett. 
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Milyen gondolatokkal zárja ön a projektet? 

Tudtam, hogy nehéz lesz, összetett, kihívások-
kal teli tervezést vártam. Jó, hogy vége. Sok tanul-
sággal járt. Rengeteg szereplő befolyásolta a dolgok 
menetét. Az sokat segített, hogy a felelős beruházó-
val végig együttműködtünk, az önkormányzat bizal-
mát élvezhettem, kölcsönösen támogathattuk 
egymást a folyamatokban és nehézségekben. E-
nélkül meg sem valósulhatott volna. 

Ilyen projekt nincs a Balaton körül, egyedi és 
fiatalos, „trendi”, amire büszke lehet a település. 

Abban bízom, hogy a helyiek és a használói 
megtöltik élettel, belakják, megkedvelik. 

Köszönöm a beszélgetést.                          Benczik Ildikó 

IDEGENFORGALMI ADÓ 

Tájékoztatom a szállásadókat, hogy a 
498/2020.(XI.13.)  Kormányrendelet értelmében 
2021. január 1. napjától a kihirdetett veszélyhelyzet 
megszűnéséig az eltöltött vendégéjszaka utáni 
idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell 
megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem 
kell beszednie, befizetnie, a megállapított (400 
Ft/fő/éj). de a be nem szedett adót azonban – 
kivéve, annak összege nulla – be kell vallania az 
adóhatósághoz. Amennyiben az előző évhez 
hasonlóan állami kiegészítést kapna az 
önkormányzat, annak alapja csak is az Önök által 
benyújtott bevallásokon szereplő adatok lehetnek. 
Balatonmáriafürdő településen ez évben 
szúrópróba szerű ellenőrzéseket tartunk, bízva a 
szállásadók jogkövető magatartásában. 

Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

Őszidő hírek 

Mi, dunántúliak, elutaztunk oda, ahol egy kis 
bucka már hegynek számít! 2 nap alatt tömény 
ízelítőt kaptunk az Alföldről. 

Első állomásunk Kalocsán a Paprika múzeum-
ban megismertük a hazai paprika termesztés 
történetét, a feldolgozás régen használt tárgyi 
eszközeit. Megtudtuk azt is, hogy a burgonyafélék 
családjába tartozik. 

A Visky Károly Múzeum a jeles néprajzkutatóról 
kapta a nevét. A legérdekesebb gyűjtemények: 
ásványtár, a kalocsai népművészetet bemutató 
textilgyűjtemény, avar-és honfoglalás-kori leletek. 

A porcelán manufaktúrában tapasztalhattuk, hogy a 
világhírű kalocsai mintákat itt is alkalmazzák. 

A következő állomásunk a kiskunsági homok-
hátságon Bugac puszta volt, amely a Kiskunsági 
Nemzeti Parkrésze. A kun kódex szerint neve a 
„bika”, vagyis a „buga” szóból ered. Története 
szorosan összefügg Kecskeméttel, mivel Eszterházy 
Pál főkapitány 1642-ben adományozta a pusztát 
Kecskemétnek. Ezzel nagy fejlődés indult meg 
Bugac területén, ahol pásztorkodással és a földek 
megművelésével foglalkoztak. 1932-ben beindult 
az idegenforgalom a már világhírű Bugacon. A 
turisták láthatnak lovasbemutatókat, megismer-
hetik a bugaci pásztoréletet, a csikóséletet, a 
szürkemarha állományt, a ménest és a rackanyájat, 
valamint a fennmaradt tárgyi emlékeket. 

Kecskeméti sétánkon megtekintettük a város 
gyönyörű palotáit, templomait, szépen kialakított, 
gondozott közterületeit. Élhető város, ápolja épüle-
teit, büszke örökségére. A Cifrapalota: szecessziós 
stílusban épült majolika díszítéssel, melynél a 
népművészeti motívumok dominálnak. Az 
épületben neves festők művei láthatók. Laskowsky 
Hangszergyűjtemény volt a legszórakoztatóbb, 
ugyanakkor nagyon értékes. Az előadó megszólal-
tatta a különleges hangszereket, miközben 
rendkívüli humorával elbűvölte közönségét. 

Kirándulásunk zárásaként Solton a Kurta 
Kocsma Vendéglőben vacsoráztunk, ahol bőséges 
és finom ételt kaptunk és figyelemre méltó kiszol-
gálásban részesültünk. Fáradtan, de élményekkel 
telítve érkeztünk haza.                    Gál Piroska klubtag 
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2021. július 23. Községháza Galéria – kiállítás megnyitó 
2021. július 24. Fúvószenekari programok 
Ifjú Polgárrá Fogadom – újszülöttek köszöntése 
Kitüntető címek átadása 
Július 25. Fúvószenekari programok 
Rákóczi utca ünnepélyes avatása 
Utcabál Wagner Disco-val, és a La-No Live zenekarral 
Nemzeti ünnep 
Augusztus 19. Helyi értékeink, kiállítás megnyitó 
Augusztus 20. Ünnepi szentmise után műsor a strand-
színpadon. 

Rendezvénytervek 2021 nyáron 


