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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021. október 11-én 
nyilvános testületi ülést tartott a Községháza 

tárgyaló termében. 
 

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 megtárgyalta az „Időskorúak 
egyszeri támogatása” tárgyú előterjesztést és a 
népesség nyilvántartás adatai alapján 2021. január 
1-én és a kifizetés időpontjában Balatonmária-
fürdőn állandó lakóhellyel rendelkező, tárgyév 
december 31. napjáig 62. életévüket betöltő és 62 
évesnél idősebb időskorú személyek részére 
egyszeri 5.000 Ft/fő támogatást nyújt a 2021. évi 
általános költségvetés terhére. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete egyetért a közvilágítás LED-es 
korszerűsítésének 2022. évben egy ütemben 
történő kivitelezésével. A beruházás fedezetét az 
önkormányzat 2022. évi költségvetésében 
biztosítja saját forrásból, hitel igénybevétele nélkül. 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy további tárgyalásokat folytasson az ügyben, és 
kéri, hogy az előkészítés, közbeszerzés és 
megvalósítás előzetes ütemtervéről nyújtson 
tájékoztatást. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Csatlakozás a Veszprém-
Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program 
által gondozott regionális együttműködéshez” 
tárgyú előterjesztést megtárgyalta és tekintettel az 
újabb információkra az 59/2021.(VIII.9.) számú 
képviselő-testületi határozatát visszavonta és az 
alábbi döntést hozta: Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni 
kíván a „Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális 
fővárosa” program regionális együttműködéshez. 
Az önkormányzat a projektben való részvételért a 
2021., 2022. és 2023. évi költségvetésének terhére 
vállalja a tárgyévet megelőző év december 31. 
napjára megállapított lakónépesség figyelembe-

vételével az évente 1 euró/ lakos hozzájárulás 
megfizetését. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére és a megállapodás aláírására. 

 

A képviselő-testület elfogadta a B. K. L. Kft 
ajánlatát és 68.000 Ft+Áfa összegben megrendelte 
a 2021. évben kiadandó „Különleges múzeumok és 
gyűjtemények Magyarországon 3.” című könyvben 
a Balatonmáriafürdő Helytörténeti Gyűjtemény 4 
színes oldalban és 6.000 példányban történő 
megjelenítését, valamint a „Hazai úticélok – 
Múzeumaink” nevű mobilalkalmazásban. A 
megjelenítés díját a képviselő-testület a 2021. évi 
költségvetés tartalék terhére biztosította. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021. november 12-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 elfogadja. 

 

Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 
megismerte a központi háziorvosi ügyeleti 
szolgáltatás ellátásával kapcsolatos módosítás 
indokait. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a központi háziorvosi ügyeleti 
szolgáltatás 2022. január 1. napjától történő 
ellátására az Emergency Service Egészségügyi 
Szolgáltató Kft.-vel (1131. Budapest, Topolya utca 
4-8. székhelyű) az előterjesztés mellékletét képező 
megbízási szerződést megkösse. 

 

A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy az 
egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 
önkormányzati rendeletet - az előírt egyeztetések, 
véleményezések beérkezését követő képviselő-
testületi ülésre - készítse elő. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte az Allfordent Kft. 
(8360 Keszthely, Kossuth u. 7-9.) ajánlatát a 
fogászati ügyeleti ellátás szolgáltatási díjának 
emelésére vonatkozóan és elfogadja a 10 Ft/fő/hó 
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összegű díjazást 2021. január 1-től, mely összegről 
a szolgáltató havonta, minden hónap 10 napjáig 
számlát állít ki. A szolgáltatás díját az önkormány-
zat az adott évben elfogadott költségvetés 
előirányzatainak terhére teljesíti. A szerződés 
egyéb rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert az előterjesztést mellékletét képező 
1. számú módosító okirat aláírására. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete  megismerte és elfogadta 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 2022-
2025.évre vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai 
tervét, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
2022. évi belső ellenőrzési ütemtervét, valamint 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Belső 
Ellenőrzési Kézikönyvét. 

 

Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 
megtárgyalta a bérleti jogviszony létesítése a 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. sz. 
(Hrsz. 209/15) alatt lévő vendéglátó ipari egység és 
a működéshez szükséges közterületi WC 
üzemeltetésére című előterjesztést. Felhatalmazta a 
polgármestert a pályázati felhívás közzétételére a 
jelenlegi bérlő értesítése mellett a község 
honlapján. 

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 
megismerte a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi 
Könyvtár javaslatát a Könyvtárellátási szolgáltatási 
szerződés felülvizsgálata kapcsán. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az 
előterjesztés mellékletét képező „Megállapodás 
könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására” című 
dokumentumot aláírja, mely 2022. január 1. napján 
lép hatályba. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete elismerte a Veszprém-Balaton 
2023 Zrt. által közzétett Kulturális- Művészeti 
Programok Támogatása pályázati felhívásra 
benyújtott projektterv sikerét. 
 

 Pályázó szervezet neve: Balatonmáriafürdő 
Község Önkormányzata 

 Pályázat címe: Mária Napok’2022 – Nemzetközi 
Fúvószenekari Találkozó Balatonmáriafürdő 

 Pályázat azonosítója: OC-MUV/3-2021-3320 
 Megjelölt tématerület: zene 
 Az ötletpályázaton továbbjutott: igen 
 Határozat száma: 317(11.05.) 
 Kommentár, megjegyzés:  

Az ötletterv kidolgozásra érdemes. A Támogató 
üdvözli az erős zene-szakmai vonalat. 
Ugyanakkor felhívjuk a Pályázó figyelmét, hogy 
hagyományos programok esetén kizárólag a 
bevett, rendszeres programelemeken túlmutató 
minőségfejlesztés támogatott. A költségvetést 
ennek figyelembevételével szükséges 
megtervezni. 
A képviselő-testület felhatalmazta a 

polgármestert, hogy a VEB2023 EKF programhoz a 
fentiekkel összhangban támogatási kérelmet 
nyújtson be. 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte Dr. Dombi Ádám 
János balatonmáriafürdői ingatlantulajdonos 
kérelmét. A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a 196/4 hrsz.-ú ingatlan hasznosítá-
sára vonatkozó kérelmet mind törvényességi, mind 
építészeti szempontból is előkészítve terjessze elő a 
képviselő-testület december havi ülésére. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a Nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisztert írásban 
megkeresse a balatonmáriafürdői 500/13 hrsz. 
alatti ingatlan teljes területének ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásának igényével, 
mivel e terület mellett levő szabadstrand a 
település központjában az egyik legkedveltebb és 
egyben legforgalmasabb fürdési hely. A terület 
megszerzésével az elmúlt években megvalósult 
több százmilliós fejlesztésekkel és a kért terület 
közösségi célú hasznosításával az településen 
élők, és ide látogató vendégek számára további 
közvetlen megközelítésű Balaton-partot kívánnak 
biztosítani. 
 

A képviselő-testület soron következő ülése 
december hónapban lesz, (Helyszín: Községháza, 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) 
melyre a meghívót az ülés előtt a honlapon 
közzétesszük. 



 

 4 

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 
 
 

 
 

 
Sikeres év, optimista jövőkép. 
A pandémia, a járvány okozta rendkívüli 

helyzet ellenére Balatonmáriafürdő eredményes 
évet zárt, s minden adott ahhoz, hogy a következő 
esztendőben is jelentős fejlesztések valósuljanak 
meg. Visszatekintve az idei esztendőre: 
elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére 
pénzügyileg stabil önkormányzatunk helyzete, 
amely mintát ad számunkra a 2022. év 
költségvetési koncepciójának kialakításához. 

 

Erre a körültekintő tervezésre lesz szükség 
továbbra is a zavartalan működés és fejlődés 
érdekében. Fontos számunkra a lakosság és az 
önkormányzat közötti kölcsönös bizalom 
megőrzése, a strandok fejlesztésének folytatása - 
nem csak a fizetős központi strandon, hanem a 
többi hét, szabadon látogatható helyen is. Örömteli, 
hogy amibe a munkát, pénzt fektettünk, az meg is 
hozta gyümölcsét. A Kisfaludy-program adta 
lehetőségek kihasználásával végzett strand-
fejlesztések érzékelhetően megmutatkoztak a 
forgalomban. A fizetős és a szabad strandok is 
magas látogatottsággal működtek, erre 
vonatkozóan nagyon pozitív visszajelzéseket 
kaptunk a szolgáltatóktól. 

 

Az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy a 
Balaton körül is nagy népszerűségre tett szert az 
úgynevezett behúzós bojlis horgászat. Két nagy 
nemzetközi versenyt rendeztek meg idén, 
melyeken a Balatonmáriafürdőn tábort vert 
csapatok szép eredménnyel szerepeltek. 
Természetesen nem csak a versenyek idején 
biztosítunk lehetőséget az érdeklődőknek: március 

közepétől két hónapon át horgászhelyül szolgálnak 
erre célra kijelölt strandjaink, majd a nyári szezont 
követően szeptember 15-től november végéig is. 
Ebben az időszakban a horgászok rendelkezésére 
áll a teljes infrastruktúra, vizesblokkal, 
áramvételezési lehetőséggel, kényelmes, rendezett 
környezettel. 

 

A tervezetthez képest javult költségvetési 
helyzetünk, mindenütt vizsgáltuk a kiadások 
mérséklésének lehetőségeit - idén például nem 
alkalmaztunk idegenforgalmi ellenőröket. A 
bérköltséggel való spórolásunkkal nem éltek vissza 
a szállásadók, a bizalmi alapú önbevallás jól 
működött. Kényszerűségből ugyan, de maradt pénz 
abból, hogy a járványhelyzet miatt elmaradtak 
hagyományos nyári rendezvényeink. A Mária 
Napok programjait megtartottuk, aminek idén is a 
Balatonmáriafürdő Ifjú Polgárainak köszöntése és 
megajándékozása volt az egyik legörvendetesebb 
eseménye. Szokott módon az előző 12 hónapban 
születetteket ünnepeltük így meg. Ugyanekkor 
került sor az önkormányzati alapítású Balaton-
máriafürdőért kitüntető címek átadása, továbbá e 
rendezvény keretében avattuk fel az alépítményi 
közművekkel együtt megújult Rákóczi utcát. A 
szórakoztató kulturális események gerincét pedig 
ezúttal is a közel 40 éves hagyományra 
visszatekintő nemzetközi fúvószenekari találkozója 
adta, számos fellépővel. Augusztus második felében 
egy jeles vitorlásverseny irányította a figyelmet 
Balatonmáriafürdőre, az O’penSkiff Országos 
Bajnokság házigazdái voltunk. 

 

Az új év küszöbén a jövőért teendő lépések 
irányának meghatározása jelenti a fő feladatot. A 
napi aktuális munkák mellett már másfél hónapja 
dolgozunk a jövő évi gazdálkodásunkat megalapozó 
pénzügyi tervezésen. Számítunk a Kisfaludy 
programban elnyerhető strandfejlesztő támogatá-
sokra, 3 strandunk további fejlesztése a cél a 
pályázat segítségével, elsődleges szempont az 
akadálymentesítés, de ezen felül számos egyéb, a 
fürdőzők kényelmét szolgáló szolgáltatásunkat 
szeretnénk megújítani. Várományosai vagyunk egy 
TOP-os pályázatnak, amivel 130 millió forintot 
céloztunk meg, közterület fejlesztésre. Ebből 
szeretnénk a településközpontban található, a nyári 

Évértékelő 
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szezonban jelentősen megterhelt parkolónkat 
korszerűsíteni műanyag gyeprácsos felület 
kialakításával. Így tudnánk a zöldfelületet is növelni 
200 gépkocsi férőhely létesítésével együtt, s a 
terület melletti park felújítása is ezen beruházás 
részeként szerepel. A Magyar Falu Program 
pénzalapjaira is számítunk, közterület fenntartó 
eszközök beszerzését célozva. A jó gazda szemével 
tekintünk a községre minden téren. Balatonmária-
fürdő is csatlakozott a „Veszprém-Balaton Európa 
Kulturális Fővárosa 2023” programjához. Az EKF 
projekten belül benyújtott pályázatunk pozitív 
elbírálása esetén lehetőség nyílik minden évben 
megrendezni a Mária Napok elnevezésű progra-
munkat, sőt az ennek keretein belül zajló 
nemzetközi fúvószenekari találkozó frissítését, új 
programelemekkel való bővítését is tervezzük. 

 

Vannak tehát reálisan kitűzött céljaink, bízunk 
azok elérésében, abban, hogy tovább tudjuk építeni 
a jövőt. Kívánom, hogy ezzel a bizalommal élje meg 
mindenki a karácsonyt békességben, szeretetben, 
az új esztendő teljen jó egészségben, sikeresen, 
boldogan a munkában és a magánéletben. 
 

Galácz György, 
Polgármester 

 
 
 

 

Megemlékezés Balatonmáriafürdőn 

 
Október 22-én délután a Balatonmáriafürdő, 

Rákóczi utcai Nagyboldogasszony kápolna 
kertjében, Mindszenty József hercegprímás szobra 

mellett gyülekeztek az önkormányzat meghívására 
az emberek, hogy megemlékezzenek az ’56-os 
forradalom hőseiről. 

Az ünnep szónoka, Galácz György polgármester 
elmondta: 

„Akkor az elkeseredettség, düh és félelem 
vezette az embereket, hogy hangot adjanak 
elégedetlenségüknek, és csalódottságuknak. A 
tüntetők soraiban a műegyetemista diákok mellett 
munkások, értelmiségiek kiálltak. 

A történelem során a magyar már nem egyszer 
bizonyította, hogy a szabadság iránti vágya minden 
elnyomó rezsimnél erősebb.” 

Mindszenty József fontos szereplője volt az 
eseményeknek. A felkelők az elsők között 
szabadították ki a börtönéből, ahol 1948 óra 
raboskodott, életfogytiglani ítélettel. 

 

Bár a túlerővel szemben a bátor felkelőknek 
nem volt esélye, bátorságból példát mutattak a 
világnak. 

Ezt hangsúlyozta a bíboros is november 3-án 
elhangzott rádióbeszédében: 

„Most történt először a történelem folyamán, 
hogy Magyarország a többi kultúrnép valóban 
hathatós rokonszenvét érdemli. Mi meg vagyunk 
illetődve, s egy kis nemzet minden tagja szívből örül, 
hogy szabadságszeretetéért a többi nép felkarolja 
ügyét. A Gondviselést látjuk benne, amely a külföld 
szolidaritása által valósul meg úgy, ahogy 
himnuszunk zengi: Isten, áldd meg a magyart... 
Nyújts feléje védő kart.” 

Közérdekű hírek 
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A harcokban a világ rokonszenvét igen, de 
tevőleges támogatást sajnos nem sikerült elérni. 
Sokan életüket áldozták, keserű kudarc, fájdalmas 
időszak következett. Az oroszok bevonulásával 
elveszett a remény. Ezreket börtönöztek be, és 
elárasztották a világot a Magyarországról menekülő 
politikai emigránsok. 

Mégis, az események tanulsága egyértelmű és 
világos: hogy minden nemzetnek joga van a 
nemzeti önrendelkezésre, országa szuverenitására 
és arra, hogy birodalmak csizmája ne tapossa, 
hivatalainak és gazdaságának éhes szája ne akarja 
felfalni.  

Galácz György polgármester az alábbiakkal 
zárta beszédét: 

„Hősies kitartásuk példa az utókornak. 
Hazájukért és a magyarság jövőjéért hozott 
áldozatukat sohasem szabad elfelejteni!” 

Az egyszerű emberek minden korban 
nyugalmat akarnak, békét és biztonságot az 
életükben, azt, hogy kiteljesítsék az életüket, lássák 
felnőni az unokájukat, élhessék a hétköznapokat. A 
magyar emberek is ezt akarják. Nem akartak 
egyebet 1956-ban sem. 

Mindennek alapja pedig a szabadság. 
B. I. 

 
 

Pályázati felhívás 
civil szervezetek 2022. évi 
támogatása 
 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási 
rendjéről szóló 23/2018.(X.19.) önkormányzati 
rendelete 4.§ (3) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Balatonmáriafürdő Község  Önkormányzat 
közigazgatási területén működő, a civil szervezetek 
bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba 
vett civil szervezetek rendezvényeinek és 
működésének támogatására. 
1. A civil szervezetek működésével kapcsolatos 
költségek különösen: 
a) üzemanyagköltségek, fellépő ruházat, sportmez, 

cipő, sportszerek, nyomtatvány, irodaszer, nevezési 
díj, 
b) fenntartási és üzemeltetési anyagok: a működési 
célt szolgáló bármely berendezés vagy gép 
használatához szükséges egy éven belül elhaszná-
lódó anyagok, irodai eszközök, 
c) egyéb anyagköltség (kiállításhoz szükséges 
anyagok, dekoráció, rendezvényhez, programokhoz 
szükséges nyersanyagok, eszközök), 
d) javítás, karbantartási költségei, 
e) posta, telefon és kommunikációs költségek, 
f) kiadványok, plakátok, szórólapok előállításának 
költségei, 
g) helyiségek bérleti díja 
h) bankköltségek 
2. A határidő: 2021. december 31. 
3. A pályázat benyújtásának módja: 
postai úton, vagy személyesen 
4. A pályázat benyújtásának helye: 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 8647 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. 
5. A pályázat benyújtására jogosultak köre: 
balatonmáriafürdői lakosok, ingatlantulajdonosok 
alapítók, tagok és balatonmáriafürdői lakosok, 
ingatlantulajdonosok érdekében megvalósuló 
programhoz, tevékenységhez támogatást kérő civil 
szervezet. 
6. A pályázat tartalmi elemeit és csatolandó 
dokumentumait: a pályázati adatlap tartalmazza. 
7. A pályázatok hiánypótlására: A felhívást követő 5 
munkanap áll rendelkezésre. 
8. Pályázatok elbírálása: 2022. február havi 
nyilvános ülés keretében a rendelet 7.§ (2) 
bekezdés szerinti szempont rendszerek figyelembe 
vételével. 
9. A civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 
23/2018.(X.19.) önkormányzati rendelet és adatlap 
elérhető a www.njt.hu, www.balatonmariafurdo.hu 
honlapon. 
 

Balatonmáriafürdő, 2021. november 2. 
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Tájékoztató a települési 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról, 

melyet Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzatának a 

15/2021. (XI. 15.) számú, 
2022. január 1. naptól hatályos rendelete 

tartalmaz 
 

Tisztelt balatonmáriafürdői ingatlantulajdonos! 
Településünk rendje és tisztasága, a hulladék 

kezelés, szállítás zavartalansága érdekében 2022. 
január 1. napjától a következők szerint kérjük 
együttműködésüket. 

 
VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉKGYŰJTÉS 
 
2022. január 1. napjától vegyes települési 

hulladékot az előfizetésnek megfelelő méretű, 
edénymatricával ellátott gyűjtőedényben lehet 
kihelyezni (zsákban nem!). 

 
Edénymatrica nélkül a szolgáltató nem szállítja 

el a hulladékot! 

 
Zsákban csak a gyűjtő edényzet mellé, az 

esetenként keletkező többlet hulladékot, ill. 
üdülőingatlanok esetében a szezonon kívüli 
időszakban keletkező hulladékot (október 1. – 
március 31.) a szolgáltató logójával ellátott 
többlethulladékos zsákban lehet kihelyezni! 

 
Többlethulladékos zsák ára bruttó 413 Ft, 

értékesítő hely az alábbi: 231. sz. Coop üzlet, 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi Imre tér 5. 

 
Amennyiben az ingatlanhasználó más térfogatú 

vagy darab számú gyűjtőedényzet elszállítását 
igényli, ez irányú változtatási igényét a 
szolgáltatóhoz kell bejelenti. A bejelentést évente 
egyszer, minden év január 31-ig lehet megtenni. 
(Elérhetőség: info@pelsokom.hu, postacím: PELSO-
KOM Nonprofit Kft. 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 1-3., 

nyomtatvány letölthető a www.pelsokom.hu 
oldalról). 

 
Lakóházak után éves, míg üdülőingatlanok után 

szezonális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
díjat köteles fizetni az ingatlanhasználó. Az 
ingatlanok rendeltetés módját az ingatlan-
nyilvántartás adatai határozzák meg. Az ettől eltérő 
használatot a tárgyévet megelőző évben tett helyi 
adó bevallással lehet igazolni a szolgáltató felé 
tárgyév március 31-ig. 

 
Szüneteltethető a közszolgáltatás igénybe-

vétele, amennyiben az ingatlant legalább 6 hónapig 
folyamatosan nem használják, és erről írásban 
előre nyilatkoznak a szolgáltatónak. A szünetelte-
tést az időszak végén leolvasott mérőóra-állásokon 
alapuló „nullás” közüzemi számlákkal (víz vagy 
villany) vagy a mérőóra állásokat tartalmazó 
hitelesített fényképpel (a fénykép dátum 
hitelesítése az aznapi kiadású újsággal való együtt 
fotózással történik) kell igazolni. Az ingatlant 
használaton kívülinek („nullás” fogyasztásnak) kell 
tekinteni akkor is, ha az ingatlan karbantartási és 
tisztántartási feladatok ellátása miatt, a mérőóra 
kezdő és záró óraállása között 12 hónap alatt 
legfeljebb 2 m3 vízfogyasztás vagy maximum 50 
kWh villamos energia fogyasztás mutatkozott. 

 
VEGYES CSOMAGOLÁSI 

HULLADÉKGYŰJTÉS (PAPÍR, MŰANYAG, FÉM) 
 
Az elkülönített csomagolási hulladékot 120 

vagy 240 literes sárga színű gyűjtőedényzetben, ill. 
a szolgáltató logójával ellátott sárga zsákban lehet 
csak kihelyezni. 

 
Más zsákban kihelyezett szelektív hulladékot a 

szolgáltató nem szállít el. A kartonpapírból készült 
nagyméretű dobozt lapra hajtogatva és kötegelve 
kell a szolgáltatónak átadni. 

 
Szállítási naponként 1 db sárga gyűjtőzsákot 

biztosít a szolgáltató térítésmentesen a 
gyűjtőedénnyel nem rendelkezők részére. Akinek 
az 1 db zsák nem elég, a többlethulladékos zsákot 
értékesítő üzletekben vásárolhatnak sárga feliratos 
zsákot bruttó 50 Ft/db egységáron. 
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ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉS 
 

Az öblösüveg hulladék 60 vagy 120 literes zöld 
színű gyűjtőedényzetben vagy a zöld színű „ÜVEG” 
feliratú zsákban helyezhető ki. 

Síküveg, tükör, törött üveg nem helyezhető el az 
edényben vagy zsákban. Szállítási naponként 1 db 
zöld gyűjtőzsákot biztosít a szolgáltató 
térítésmentesen a gyűjtőedénnyel nem rendelkezők 
részére. Akinek az 1 db zsák nem elég, a 
többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben 
vásárolhat zöld „ÜVEG” feliratú zsákot bruttó 35 
Ft/db egységáron. 

 
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 

 
A zöldhulladékot elsősorban komposztálni 

szükséges. Amennyiben a házi komposztálás nem 
megoldható vagy kevésnek bizonyul, a zöldhulladék 
60 vagy 120 literes barna színű gyűjtőedényzetben 
vagy biológiailag lebomló zsákban gyűjthető. 

 
Az ágakat és nyesedéket 1 m x 0,3 m x 0,3 m -es 

kötegekben lehet kihelyezni. A szolgáltató logójával 
ellátott biológiailag lebomló zsák megvásárolható a 
többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben 
bruttó 200 Ft/db egységáron. Amennyiben az 
ingatlanhasználó nem a felsorolt módon gondos-
kodik a zöldhulladék átadásáról a szolgáltató nem 
köteles annak elszállítására. A begyűjtött zöld-
hulladékból komposztálási technológiával 
minősített, engedéllyel rendelkező komposzt 
készül, ezért nagyon fontos a hulladék tisztasága. 

 
LOMTALANÍTÁS 

 
A nagydarabos háztartási lomhulladék 

szervezett összegyűjtéséről, elszállításáról és 
kezeléséről (lomtalanítás) minden évben 1 
alkalommal a közszolgáltató (az önkormányzattal 
előzetesen egyeztetett időpontban) házhoz menő 
lomhulladék szállítás keretében gondoskodik. A 
lomhulladék kihelyezésének időpontjáról az 
önkormányzat a helyben szokásos módon, 
(hivatalos honlapján, a közterületi hirdetőtáblákon, 
a helyi újságban), a lomtalanítás kezdése előtt 

legalább harminc nappal közzétett hirdetmény 
útján értesíti a lakosságot. 

A lomhulladék elszállítása regisztrációhoz 
kötött. 

A lomhulladék elszállítási igényt az 
önkormányzat által meghirdetett gyűjtési napot 
megelőző 5. munkanapig telefonon vagy a 
szolgáltató honlapján biztosított regisztrációs 
felületen kell bejelenteni a szolgáltatónak. 

A szolgáltató kizárólag az előre bejelentett 
szállítási igényt teljesíti, a kihelyezett, de előzetesen 
nem regisztrált lom elszállítását jogosult 
megtagadni. Aki szünetelteti a közszolgáltatást, az 
nem jogosult a lomtalanításra. 

Lomhulladékként nem lehet kihelyezni, és így a 
szolgáltató nem köteles elszállítani: 

- építési törmeléket, 
- épület felújításából, vagy építéséből 

kikerülő hulladékot, illetve megmaradt anyagot, 
- egyéb, a közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékot (pl. bezsákolható vegyes települési 
hulladékot, textíliát, szelektíven gyűjtött 
hulladékot, növényi zöldhulladékot, 
ágnyesedéket), 

- ipari technológiai berendezések, 
mezőgazdasági, ipari tevékenységek hulladékát, 
vagy mellékterméket, 

- veszélyes hulladékot, 
- elektronikai hulladékot, 
- autóroncsot, gumiabroncsot, stb. 

A felsorolt hulladék típusokat a szolgáltató az 
ingatlan előtt hagyja, ilyen esetben a hulladék 
közterületről történő visszapakolásáról az 
ingatlantulajdonosnak a lomtalanítást követő 24 
órán belül gondoskodnia kell. 

A meghirdetett lomtalanítás időpontján kívül (a 
közszolgáltatáson kívül) az ingatlan használója az 
ingatlanán használhatatlanná vagy feleslegessé vált 
lomhulladékának elszállítását a szolgáltatótól külön 
térítési díj ellenében megrendelheti. 

 
A közszolgáltató kizárólag csak az általa 

rendszeresített szabványos gyűjtőedényzetben 
(négyzet keresztmetszetű gyűjtőedényzet) okozott 
kárért felel, amennyiben a gyűjtőedényzet 
károsodását nem az ingatlanhasználó okozta azzal, 
hogy a gyűjtőedényzet teherbíró képességét 
meghaladó mennyiségű hulladékot helyezett el 
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vagy a hulladék beleragad, belefagyott. ill. a 
hulladékot beletömörítették. Amennyiben a 
meghibásodás a szolgáltatónak nem róható fel (pl. 
nem szabvány gyűjtőedényzet használata), vagy a 
szabvány gyűjtőedényzet életkora az 5 évet 
meghaladta, a használhatatlan gyűjtőedényzet 
javítása vagy pótlása az ingatlantulajdonos 
kötelessége. 

 
Felhívjuk az ingatlanhasználók figyelmét, hogy 

minden típusú hulladékot a szállítási nap reggelén 
7 óráig, éjszakai szállítás esetén este 18 óráig kell 
és lehet az ingatlan előtti közterületre kihelyezni. 
Fontos, hogy a kisebb utcákban is az ingatlan elé 
kell kihelyezni a hulladékot, a szolgáltató innen 
szállítja csak e, az utcasarkokra TILOS kitenni! A 
hulladék nem az ingatlan előtti közterületre vagy a 
szállítási napok között történő kihelyezése 
szabálysértésnek minősül, a lakókörnyezet 
tisztaságát jelentősen rontja! 

 
A közszolgáltatás körébe nem tartozó 

hulladékok, pl építési hulladék, nagy mennyiségű és 
méretű zöldhulladék (fakivágásból), lomtalanítást 
követően keletkező lom hulladék díj ellenében 
beszállítható az Ordacsehi Nagytérségi 
Hulladékkezelő Központba (megközelíthető 
Szőlőskislak felől) vagy rendelhető 4,5 vagy 8 m3-es 
egyedi konténer a PELSO-KOM Nonprofit Kft-től a 
kontener@pelsokom.hu e-mail címen vagy a 
30/905-5016 telefonszámon. 

 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 

 

 

Holládi és balatonmáriafürdői értékek 
nyomában 6. 

Projektzáró időszaki kiállítás Holládon 
 

2021. 11. 28-án került sor a holládi könyvtár-
ban, a „Helyi értékeink nyomában Holládon” című 
időszaki kiállítás megnyitójára. Ez a rendezvény a 
HUNG-2020/6419 HF/748/2020 „Közös értékeink 
a Balaton dél-nyugati szegletében - Helyi Értéktár 
Bizottság létrehozása Hollád községben” - című 
pályázati projekt keretében a holládi és a 

balatonmáriafürdői értéktár bizottságok közös 
munkája révén valósult meg, és egyben a pályázat 
záróeseményét jelentette. A kiállítás megnyitót 
megelőzte a település adventi ünnepélye. Ennek 
keretében, délután fél ötkor Kabai Gergely 
polgármester köszöntötte a megjelenteket és 
meggyújtották a település adventi koszorújának az 
első gyertyáját. 

 
Ezt követően a Holládi Hagyományőrző 

Betlehemes Csoport előadását láthattuk. 
 
A könyvtárban a holládi értéktár ezzel a 

tárlattal kívánta bemutatni az elmúlt másfél évben 
végzett munkájának az eredményeit. (A tárlatot 
Huszár Mihály és Kabai Gergely rendezte, a 
szövegeket Kabai Gergely és Üst Gyula írta, a 
kiállítás építésében Benczik Ildikó és Éberhardt 
Balázs vett részt.) A „Helyi értékeink nyomában 
Holládon” című kiállításban helyet kapott a bari-
hegyi Szent Donát-kápolna, a bari-hegyi szentmise 
és búcsú, a bari-hegyi szőlő és borkultúra, a 
szőlőhegyi gyümölcstermesztés hagyománya és 
megőrzése, a holládi bábtáncoltató betlehemes 
hagyomány, a település harangtornya, Hollád 
homokkő szobrai és keresztjei, valamint a 
szőlőhegyet dokumentáló Tőkés Sándor László 
munkássága is. Köszöntőjében Kabai Gergely 
polgármester megköszönte a balatonmáriafürdői 
értéktár munkatársainak a gondos szakmai 
segítségét. Huszár Mihály, a balatonmáriai értéktár 
bizottság elnöke örömmel elevenítette fel az 
együttműködés fontosabb eseményeit és folytatja a 
két bizottság az együttműködést. Benczik Ildikó, a 
balatonmáriai bizottság tagja gratulált a házigazda 
önkormányzat által elnyert Európai Kiváló 

Pályázati program zárása 
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Kormányzás Védjegy (ELOGE) elismeréséhez, majd 
szintén megköszönte az együttműködést. 

 

 
 

Végezetül Üst Gyula, a holládi bizottság 
elnökének a munkát összefoglaló, az értékek 
mindennapjainkban való fontosságáról szóló és a 
pályázatot lezáró beszéde hangzott el. A megnyitót 
szerény vendéglátás és kötetlen beszélgetés zárta. 

Az értéktár kiállítás és a Tőkés Sándor 
fényképeiből készített tárlat a jövő év tavaszáig lesz 
látogatható. 

Huszár Mihály, elnök 
Helyi Értéktár Bizottság, Balatonmáriafürdő 

 
 
 

 
Szeptember 8-án, klubnapunkon bográcsban 

főtt a pincepörkölt, amelyet aztán jóízűen 
elfogyasztottunk. 

Szeptember 21-én meghívásunkra, meglátoga-
tott bennünket Galácz György polgármester úr és 
beszámolt nekünk a Balatonmáriafürdő községben 
elvégzett feladatokról, valamint a további tervekről. 

Szeptember 24-én hivatalosak voltunk a 
Balatonkeresztúron megtartott Idősek napjára, 
ahol az óvodások, az iskolások és a nyugdíjas 
klubtagok is szerepeltek, verssel, énekkel, tánccal 
köszöntötték az időseket . Máthé Zsolt, meghívott 
művész sanzonokat és operett dalokat énekelt. A 
rendezvény zene-tánccal folytatódott és záródott. 
Köszönetünk a klub nevében! 

Szeptember 28-án a helyi múzeumban tettünk 
látogatást, ahol Huszár Mihály történész, a Helyi 

értéktár bizottságának elnöke tartott értékes 
előadást. 

 
Ezután meglátogattuk a Balatonkeresztúron 

található a Rabten Tashi Ling Buddhista 
Kultúrközpontot, ahol egy Németországból érkezett 
szerzetes kalauzolt bennünket. Megmutatta nekünk 
az itt épült sztupát, az imaházat és Kőrösi Csoma 
Sándor bronz szobrát. Kőrösi Csoma Sándor 
nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója, 
a tibeti- angol szótár megalkotója volt. A szótár 
nagymértékben megkönnyítette a buddhizmus 
elterjedését a világban. A buddhizmus tudomány, 
filozófia és vallás egyben. 

Október 5-én megtartottuk a névnapokat, 
amikor - mint mindig - jól éreztük magunkat. Zene, 
tánc is volt. A főzést a már kialakult és bevált kis 
csapat végezte, akiknek köszönet a finom ételért! 
Ajándékba mindenki egy üveg bort kapott. 

Október 12-én vetélkedőn vettünk részt. 
Balatonmáriafürdő helyi értékei volt a téma, 
izgalmas, változatos kérdésekkel, feladatokkal. A 
vetélkedő lebonyolítása Huszár Mihály muzeológus 
irányításával zajlott. Nyolc 3 fős csapat küzdött 
egymással. Az első 3 helyezett csapat 1-1 nagyon 
finom tortát nyert, amelyet aztán jóízűen közösen 
elfogyasztottunk. 

 

Őszidő hírek 
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Október 22-én klubunk képviseletében Anfer 
Lajos és Györe Ferencné helyezte el az emlékezés 
koszorúját Balatonkeresztúron a Mindszenthy 
Emlékoszlopnál. Az ünnepi megemlékezésen a klub 
tagjai is részt vettek. 

Balatonmáriafürdőn is megemlékeztünk az 
1956-os forradalom- és szabadságharc hőseiről és 
áldozatairól a kápolna kertjében. Következő klub-
napunkon Anfer Lajosné és Márkó Zoltánné 
irányításával ügyes klubtagjaink rétest sütöttek. 

November 9-én meghívásunkra ellátogatott 
hozzánk Kovács József polgármester úr és 
beszámolt Balatonkeresztúr elvégzett feladatairól, 
és a közeljövő terveiről, majd a tagokat érdeklő 
kérdésekre is válaszolt. 

Sajnos ezen a napon döntenünk kellett, - a saját 
biztonságunk érdekében - abban, hogy átmenetileg, 
bizonytalan ideig szüneteltetjük a klubnapokat. 
Reménykedünk abban nem lesz ez hosszú idő! 
Addig is mindenkinek jó egészséget kívánok! 

 
Gaál Piroska, klubtag 

 
 

 
Mihály napi vásár 

Mint minden évben most is izgatottan vártuk az 
idei óvodai nevelési év kezdetét. Szeptemberben 
nem csak az új óvodásokat köszöntjük szeretettel, 
hanem egy jeles népszokást elevenítünk fel, Szent 
Mihály napi vásárt tartunk. 

A vásárt hosszas készülődés előzte meg. Őszi 
terményeket, a természet kincseit gyűjtötte az 
óvoda Apraja-Nagyja. Az óvodai jeles nap családias 
légkörben vidám hangulatban telt mely a 
nagycsoportosok „Pásztorélet víg élet” játék-
fűzésével kezdődött minden vásári portéka gazdára 
talált. Vásári forgatag játékával az Üstökös Családi 
Kompánia szórakoztatta a jelenlévőket. A nap végét 
pásztortűzzel zártuk és közben a szülők és helyi 
vállalkozók által készített finom pásztorlakomát 
fogyaszthatták kicsik és nagyok. Hálásan köszönjük 
mindenkinek, aki bármilyen formában segítette a 
jeles napunk megvalósítását és hozzájárult ahhoz, 
hogy mosolyt tudjunk csalni az óvodás 
gyermekeink arcára! 

 

Óvodás jótékonysági bál 
Az idei óvodás bál a megszokott módon október 

9-én került megrendezésre a Bél Mátyás 
Látogatóközpontban. A jó hangulatról és zenéről 
Komlai Ádám esküvői diszkós gondoskodott. A 
Csillagvirág Művészeti Modellóvoda Apraja és 
Nagyja nevében hálásan köszönjük a támogatást, 
felajánlást az óvodás szülőknek, helyi- és 
környékbeli vállalkozóknak. A támogatásokat és a 
tombola bevételét udvari játékokra fordítja a Szülői 
Munkaközösség. 

Festetics Iskola 
Virág Boglárka Csenge, a Balatonkeresztúri 

Festetics Kristóf Általános Iskola 4. osztályos 
tanulója sikeresen szerepelt az Agrárminisztérium 
által meghirdetett „Mesék a Zümmögő 
birodalomból” című országos meseíró pályázaton. 
Az Agrárminisztérium a 2021. évi Föld Napja 
alkalmából meseíró pályázatra beérkezett 903 
mese közül több körös bírálatot követően 70 mesét 
javasolt megjelenítésre a zsűri. 

Nagy sikernek tartjuk, hogy az értékelő 
bizottság a Virág Boglárka Csenge által megfogal-
mazott mesét – Sziporka, az éneklő méhecske- 
díjazásra érdemesnek találta, megjelentetésre 
javasolta és a javaslatot a környezetvédelemért 
felelős helyettes államtitkár, László Tibor Zoltán 
jóváhagyta. 

A pályázat 70 
nyertesét - köztük 
Boglárkát is - 
oklevéllel, jutalom-
könyvvel, ajándék-
csomaggal díjazták, 
melyet László Tibor 

Zoltán államtitkár-helyettes úr adott át ünnepélyes 
keretek közt 2021. szeptember 13-án, Budapesten 
a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Vajdahunyad 
vári épületében. A díjazott mesék online mese-
könyv formájában lesznek olvashatóak, melyet az 
interneten szakmai lektorálás és szerkesztés után 
nyilvánosan elérhetővé tesznek. 

Szeretnénk köszönetet mondani Boglárka 
felkészítő tanárának, Joóné Devecseri Ildikónak, aki 
segítette, támogatta, hasznos ötletekkel látta el őt a 
felkészülés során. 

Csillagvirág Óvoda 
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Helytörténeti vetélkedő a könyvtárban 

2021. november 17-én, 13 óra 30 perckor a 
Balatonmáriafürdői Értéktár Bizottság 
Helytörténeti Vetélkedőt szervezett a Petőfi Sándor 
Iskolai Könyvtárban. 

A résztvevők a Festetics Kristóf Általános Iskola 
8. osztályos tanulói voltak, akik az előzetes 
felkészítés során szerzett tudásukról adtak számot. 

Az előzetes felkészítést Huszár Mihály és 
Benczik Ildikó tartotta a Balatonmáriafürdői 
Helytörténeti Gyűjtemény bemutatásával és a Helyi 
Értéktár kiállítás megtekintésével. A látogatáson 
felhívták a gyerekek figyelmét a falu történetének 
kiemelkedő személyiségeire, épületeire, a jelenkor 
civil egyesületeire. 

Így a vetélkedő feladatai is erre épültek. A 
gyerekek önkéntes csapatokat alkottak, így 5 db 4 
fős csapat vetélkedett. 

Az első feladatban ügyesek voltak, gyorsan 
kirakták a „puzzle”-t, és sikeresen nevezték meg az 
ismert személyeket, jól emlékeztek a kötődésekre 
is. 

A második feladatban az épületek felismerése is 
jól ment, az igaz állítások elhelyezésében már 
mutatkoztak bizonytalanságok, de összességében 
sikeresek voltak a megoldások. 

Legnehezebbnek a Helyismereti Totó bizonyult, 
néhány feladatban valóban csak totóztak a tanulók. 
Ez a feladat szórta meg a csapatokat, akik az első 
két feladatban fej-fej mellett haladtak. 

Az utolsó feladat nagyon tetszett a gyerekeknek, 
hiszen Balatonmáriafürdő honlapján kellett 
búvárkodniuk. Megismerkedtek a helyi civil 
egyesületekkel. 

Nagyon jó hangulatban telt el a délután. A zsűri 
(Huszár Mihály, Benczik Ildikó) fokozatosan 
javították a feladatokat, így gyorsan tudták 
összesíteni a pontokat. 

Az értékelés csapatra és egyénre szabott is volt. 
Felhívták a figyelmet a hiányosságokra, és hogy hol 
tudnak utána nézni a tanulók. 

A gyerekek az oklevelek mellett értékes 
jutalmakban is részesültek, melynek nagyon 
örültek. 

Az okleveleket az osztály faliújságon helyezték 
el. 

Ez a délután hozzájárult az osztályközösség 
fejlődéséhez és természetesen a helyi értékek 
megismeréséhez is. 

Köszönet a lehetőségért az Értéktár 
Bizottságának és a pályázatnak is. 

Jó volt látni a közös cél megvalósulását, hogy a 
jövő felnőttei megismerik és értékelik a múltat. 

 

     

     
 

a Festetics Kristóf Általános Iskola 
segítő tanárai 
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