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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő kiadványa 

  

2022. XVI. évfolyam 1. szám. január-február 

Veress Miklós: Jég 
 
Jég! Jég! Jég! 
Palota az ég! 
 
Hókirálynak 
jégvárában 
állok talpig 
zúzmarában. 
 
Ha volna még, 
könnyem hullna. 
Az is csak jég- 
eső volna. 

Fotó Óvoda 
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Beszámoló a képviselő–testület munkájáról 

alatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021. december 1-jén 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyalótermében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2022. évi ülés- és 
munkatervet elfogadta: 
 az ülések kezdő időpontját 13:00 órában 

határozta meg 
 a közmeghallgatás időpontját 2022. február 5-

ben határozta meg, melynek helyszíne: Andrássy 
Mária Közösségi Ház 

 az üdülőhelyi fórum időpontját 2022. június 25-
ben határozta meg, melynek helyszíne: Andrássy 
Mária Közösségi Ház 

Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 
megismerte Bálint Sándor e.v. kérelmét és az általa 
bérelt 2021. szeptember 1. napjától hatályos - 
határozatlan időre létrejött - helyiségbérleti szerző-
dést 2021. december 3. napjával megszüntette oly 
módon, hogy a bérlő a bérleményt eredeti, és 
rendeltetésre alkalmas állapotában, átadás-átvételi 
jegyzőkönyv felvétele mellett 8 napon belül köteles 
visszaszolgáltatni. Átadáskor a Bérlőnek a bérleti 
díj és a közüzemi díjak megfizetését igazolnia kell. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021. december 1-jén rendkívüli, 
nyilvános ülést követően zárt ülést tartott. 

A képviselő-testület a szociális célú tűzifa 
juttatásáról szóló 14/2021. (X. 12.) önkormányzati 
rendelet 1-3.§-a alapján, szociális célú tűzifa 
támogatást állapított meg 38 fő balatonmáriafürdői 
lakos részére. 

 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2021. december 13-án nyilvános 
testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló-
termében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Strandfejlesztés 
2021 (STR-2021) pályázati felhívást, a fejlesztés 
ütemére vonatkozó elképzeléseket és felhatalmazta 
a polgármestert, hogy az alábbi tartalommal 
támogatási kérelmet nyújtson be: 

1. Bárdos strand megvalósítási helyszínen: 
(1602/3, 1612 hrsz.) családi és 
mozgáskorlátozott öltöző, vaktérkép, 
tájékozódást segítő táblák beszerzése, weboldal 
akadálymentesítés, meglévő sétány átépítése 
taktilis sáv kiépítéssel, étkezőszigetek, szelektív 
hulladékgyűjtők, kerékpártároló, kerékpáros 
szervizoszlop telepítése, kertészeti munkák, 
kültéri világítás fejlesztése, marketingtevékeny-
ség tárgyban. 

2. Őrház utcai strand megvalósítási 
helyszínen: (1594/4 hrsz.) vaktérkép, 
tájékozódást segítő táblák beszerzése, weboldal 
akadálymentesítés, meglévő gyöngykavicsos 
sétány térkövezése taktilis sáv beépítéssel, 
kültéri padok, fedett kerékpártároló, szelektív 
hulladékgyűjtők telepítése, kertészeti munkák, 
kültéri világítás fejlesztése, marketingtevékeny-
ség tárgyban. 

3. Központi strand megvalósítási helyszínen: 
(209/2, 209/3, 209/15 hrsz.) vaktérkép, 
tájékozódást segítő táblák beszerzése, weboldal 
akadálymentesítés, akadálymentesített játszó-
vár beszerzése, telepítése, akadálymentes 
vízbejutást segítő mobil rámpa beszerzése, 
kültéri padok, napvitorlás árnyékoló rendszer, 
szelektív hulladékgyűjtők, kerékpáros szerviz-
oszlop, e-bike töltési rendszer telepítése, 
kertészeti munkák, strandi pénztárfülke átépí-
tése látogatóbarát szempontok szerint, belép-
tető rendszer fejlesztése, marketingtevékeny-
ség tárgyban.További felhatalmazást adott a 
polgármester részére kedvező támogatói 
bírálatban részesülő projektek esetén a 
szükséges nyilatkozatok megtételéhez, 
szerződés aláírásához. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a Balaton-
keresztúr Község Önkormányzata által TOP-
Plusz-3.3.1.-21 kódszámú pályázati felhívásra 
benyújtani kívánt „Mini bölcsőde kialakítása 
Balatonkeresztúron” tárgyú előterjesztést és 
támogatta. A képviselő-testület szándéknyilat-
kozatát adta a Balatonkeresztúron kialakítandó 
mini bölcsőde pályázat kapcsán, és felhatalmazta 
a polgármestert az előterjesztés mellékletét 
képező szándéknyilatkozat aláírására. A 

B 

Hírek a Hivatalból 
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képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy 
tájékoztassa Balatonkeresztúr Község Önkor-
mányzatának polgármesterét, hogy nyertes 
pályázat esetén – igény szerint, maximum 3 fő 
férőhelyet biztosítsanak a balatonmáriafürdői 0-3 
éves korosztály bölcsődei ellátására. 

Balatonmáriafürdő Önkormányzat Képviselő-
testülete megismerte a Siófoki Tankerületi Központ 
TK/142/04071-42/2021. számú átiratát, és 
Balatonmáriafürdő település esetében a kijelölt 
Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola 
feladatellátási hellyel egyetért. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a kegyeleti 
közszolgáltató - Rezi Bt. 2021. évi feladatellátásról 
adott beszámolóját, melyet elfogadott. 

Balatonmáriafürdő Képviselő-testülete a Helyi 
Értéktár Bizottság tagjainak „Beszámoló az értéktár 
pályázatok aktuális helyzetéről” tárgyú szóbeli 
tájékoztatóját elfogadta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő- testülete 2021. december 17-én 
rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a 
Községháza tárgyalótermében. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő Fizető 
strandi büfé bérleti pályázata” tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta, a megváltozott körülményekre 
tekintettel a 102/2021.(XII.13.) számú képviselő-
testületi határozatát visszavonta, és az alábbi 
döntést hozta: 

a) A képviselő-testület a 88/2021.(XI.12.) 
számú határozatában elfogadott, valamint 2021. 
november 15-én közzétett „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.” tárgyú 
pályázati eljárást a veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. 
törvény 152. § (1) bekezdésében foglaltakra, 
valamint a bérlő nyilatkozatára tekintettel 
érvénytelennek nyilvánítja. 

b) A képviselő-testület a jelenlegi bérlő (Varga 
Tibor István e.v.) nyilatkozatát megismerte és 
megállapította, hogy a 2019. január 18. napján 

kötött és 2021. december 31. napjáig hatályos 
Bérleti szerződés – a benyújtott nyilatkozatára 
tekintettel – a veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. 
törvény 152.§ (1) bekezdése rendelkezése szerint 
2022. december 31. napjáig meghosszabbodik, a 
bérleti díj változatlanul hagyásával. 

c) A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a döntésről az érintetteket írásban 
értesítse és felhatalmazta a bérleti szerződés 
módosításának megkötésére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. január 24-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 megismerte a civil szervezetek 
2022. évi működési támogatás igénybevételéhez 
benyújtott pályázatokat és a 2022. évre az alábbi 
támogatásokat állapította meg: 

 

Civil szervezet Támogatás 
2022. évre 

3B Turisztikai Egyesület 350.000 Ft 
Balatonkeresztúr és 
Balatonmáriafürdő Községek 
Tűzoltó Egyesülete 

340.000 Ft 

Balatonkeresztúr és 
Balatonmáriafürdő Községek 
Polgárőr Egyesülete 

270.000 Ft 

Ősz Idő Nyugdíjas Klub 230.000 Ft 

Balatonkeresztúr és 
Balatonmáriafürdő Községek 
Sportköre 

400.000 Ft 

Balaton M. & K. Egyesület 400.000 Ft 

Balatonmáriafürdői Vízisport 
Egyesület 

500.000 Ft 

Terápia Sportegyesület 100.000 Ft 

Túravitorlás Egyesület 300.000 Ft 

Hasznos Szabadidő és 
Kulturális Egyesület 

100.000 Ft 
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A képviselő-testület felkérte a polgármestert, 
hogy a 2022. évi költségvetésben biztosítsa a civil 
szervezetek részére megállapított támogatási 
összegeket. 

A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi 
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 
céljait a következők szerint határozta meg: 

a.) Az önkormányzatokra vonatkozó átfogó 
célkitűzések: 

A fenntartó önkormányzatok képviselő-
testületei és bizottságai munkájának hatékony 
segítése, az ülések előkészítése, a döntésekhez 
szükséges információk biztosítása. A Magyar 
Államkincstár és az Állami Számvevőszék 2021-
22. évi ellenőrzési jelentéseiben meghatározott 
feladatok, hibák, hiányosságok feldolgozása, 
megoldása, intézkedési terv elkészítése. 

b.) Az egyes, önkormányzat által ellátott 
feladatokra, tevékenységekre vonatkozó 
célkitűzések: 
 Az Önkormányzat 2022. évi 

költségvetésének végrehajtása során a szabály-
szerűség, célszerűség, hatékonyság és takarékos 
gazdálkodás biztosítása. 

 A hivatal szervezetnél, az önkormány-
zatoknál végzett külső és belső ellenőrzések 
során feltárt hiányosságok pótlása, hibák 
kijavítása, az ellenőrzéseket követően tett intéz-
kedések határidőben történő nyomon követé-
sének, kontrolljának biztosítása. 

 A köztisztviselők feladataikat határidőben, a 
jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen lássák 
el. 

 Különös figyelmet kell fordítsanak az 
ügyfelek felelősségteljes, a lehető leggyorsabb 
kiszolgálására. A lakosság és a köztisztviselők 
közötti személyes ügyfélfogadás esetén a fokozott 
biztonsági, járványvédelmi szabályok betartása. 

 Önkormányzati rendeletek hatályosulásá-
nak folyamatos vizsgálata a jogszabályi és az 
élethelyzetek változása kapcsán. 

c.) Az önkormányzati feladatellátást segítő 
tevékenységekre vonatkozó célkitűzések: 

 A pénzügyi – gazdálkodási tevékenység 
naprakész legyen, megfelelő információt nyújtson 
a döntéshozók számára. 
  A helyi adók kivetése, a hátralékok 

kimutatása és átadása behajtásra a Nemzeti Adó 
és Vámhivatalnak. Általában a helyi adók 
beszedésére, felderítésére fokozott figyelem 
fordítás. 

d.) Eseti célkitűzések: 
 2022. évi parlamenti választás és 

népszavazás lebonyolítása 
 A veszélyhelyzet megszűnését követően 

Balatonberény településen az időközi 
polgármester és képviselő választás szakszerű, 
jogszerű előkészítése, lebonyolítása. 
 A 2022. évi országos általános 

népszámlálásban való közreműködés 
 A COVID-19 vírus által okozott 

járványhelyzet miatt keletkezett feladatok, 
problémák megoldása. Együttműködés a civil-
szervezetekkel, önkéntes segítőkkel, Alapszolgál-
tatási Központtal, háziorvosokkal, az esetleges 
ellátások megszervezésében, a lakosság 
információval való ellátása. 

e.) A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, hogy 
az Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2022. 
évi egyéni teljesítménykövetelményeinek 
meghatározásáról intézkedjen. 

f.) A jegyző 2022. évi egyéni 
teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról 
Balatonkeresztúr Község Polgármestere 
gondoskodik. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Galácz György polgármestert a 
személyét érintő 2022. évi szabadságolási 
ütemtervének döntéshozatalából kizárta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete Galácz György polgármester 
2022. évi szabadságolási ütemtervét jóváhagyta. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu 
Program keretében „Önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlanok fejlesztése” címmel kiírt pályázati 
felhívás, MFP-ÖTIK/2022/6 kódszámú, „Kültéri 
közösségi létesítmény, illetve eszközök, 
gépjármű tárolására alkalmas létesítmény 
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építése, felújítása, átalakítása, beszerzése” 
alkategória keretében benyújtandó támogatási 
igény előterjesztést. A képviselő-testület támogatta 
a Vasút téri telephely (8647 Balatonmáriafürdő, 
Vasút tér 4., 434 hrsz.) helyszínen az önkormány-
zati tulajdonban álló ingatlanon a meglévő 
eszközök, gépek, járművek tárolására alkalmas 
létesítmény felújítását. Felkérte a polgármestert a 
pályázati felhívás előírásaival összhangban a 
támogatási igény elkészítésére, benyújtására, 
kedvező támogatói döntés esetén felhatalmazást ad 
a szükséges nyilatkozatok megtételére, szerződés 
aláírására, a projekt teljes körű megvalósítására. A 
felújításhoz szükséges önerőt az önkormányzat 
2023. évi költségvetési rendeletében biztosítja. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu 
Program keretében „Kommunális eszköz 
beszerzése” címmel kiírt, MFP-KOEB/2022 kód-
számú pályázati felhívásra benyújtandó támogatási 
igény előterjesztést. A képviselő-testület támogatta 
a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata (8647 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) 
kommunális eszközállományának bővítését, új 
eszközök, gépek, munkagépek beszerzését. Felkérte 
a polgármestert a pályázati felhívás előírásaival 
összhangban a támogatási igény elkészítésére, 
benyújtására, kedvező támogatói döntés esetén 
felhatalmazást ad a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, szerződés aláírására, a projekt teljes 
körű megvalósítására. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Községháza 
fűtéskorszerűsítése tárgyú előterjesztést és 
támogatta a munkák elvégzését. A költségek 
fedezetéül 2.500.000 + 27% Áfa összeget különít el 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendele-
tében. Felhatalmazta a polgármestert a beszerzési 
eljárás lefolytatását követően a szerződés 
megkötésére, a beruházás megvalósítására. 

Balatonmáriafürdő Község Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Munka- és tűzvédelmi szerződés 
módosítása” tárgyú előterjesztést és Csobod László 
egyéni vállalkozó ajánlatát a munka-és tűzvédelmi 
feladatok ellátásának megbízási díjának emelésére 
vonatkozóan és a 15.500 Ft/hó díjszabást elfogadta. 
A szerződés egyéb rendelkezései változatlanul 

hatályban maradnak. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező 1. számú módosító okirat 
aláírására és felkérte, hogy a szolgáltatási díj a 
2022. évi költségvetésbe kerüljön beépítésre. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete egyszeri, 50.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást nyújtott a Rákóczi Szövetség 
és 100.000 Ft-ot a Marcali Mentők Közalapítvány 
részére. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete megismerte a helyi önkormány-
zatokért felelős miniszter, az államháztartásért 
felelős miniszterrel közösen meghirdetett pályázati 
felhívását a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. 
melléklet 3.5. „Belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása jogcím szerinti Önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló fejlesztések” támogatásra 
vonatkozóan. 

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a fenti felhívásra pályázatot nyújtson be, a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye, aláírja. 

A pályázat tárgya: 
8647 Balatonmáriafürdő, Keszeg utca (495 

hrsz.) Vasút tér és Szív utca közti szakaszán 580 fm. 
hosszúságú meglévő betonburkolatú járda 
felújítása. 

A felújítás bruttó költsége: 24.292.052,- Ft. 
Az igényelt támogatás összege: 18.219.039,- Ft, 
Önerő összege: 6.073.013,- Ft. 
A saját forrás összegét a képviselő-testület az 

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendeletében biztosítja. 

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

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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Az elmúlt hetekben a helyi ingatlan-
tulajdonosok egy részének tiltakozása Balaton-
máriafürdőn a Bárdos Lajos sétányon tervezett 
„apartman ház” építésével kapcsolatban nagy 
sajtóvisszhangot kapott. 

Tiszteletben tartva a különböző véleményeket, 
tájékoztatom az érdekelteket a sétányon lévő, 
(1602/2 hrsz.) 5 583 m2-es, magántulajdonban lévő 
ingatlanra tervezett épület engedélyeztetési 
eljárásáról, valamint a mellette lévő önkormányzati 
tulajdonú (1602/3 hrsz.) 20 000 m2-es területen 
folyamatban lévő fejlesztésekről. 

A két építési területet az 1990-es években 
szakmai javaslat alapján az akkori képviselő-
testület a helyi Szabályozási Tervben Intézmény-
területbe, majd a 2000-es évektől 
Vk5/SZ/7,5/30/5000/60/80 építési övezetbe 
sorolta. A megközelítését a Csatornapart utca 
nyugati oldalának szélesítésével, a Bárdos Lajos 
sétányon út építésével tervezték. 

Az elmúlt évtizedekben több próbálkozás 
történt mindkét ingatlan hasznosítására, de ezek 
különböző okok miatt meghiúsultak. Például a 
2000-es évek elején mindkét területre több, mint 
200 szobás szálloda és fürdőkomplexum építését 
tervezte egy befektetői csoport, amit az akkori 
képviselő-testület és a lakosság többsége 
támogatott. Azonban finanszírozási nehézségek és 
a szigorú feltételek miatt visszaléptek a 
megvalósítástól. 

Magáningatlanon építeni szándékozók 
figyelmét minden esetben felhívjuk, hogy a helyi 
építésre vonatkozó szabályokat be kell tartani. 
Jelen esetben is jeleztük, hogy a tulajdonos, a 
tervező felelőssége, hogy a szabályok betartásával, 
a körülményeket figyelembe véve nyújtson be 
építési engedély kérelmet. Ez tudomásunk szerint 
meg is történt. 

A benyújtott kérelmet a szakhatóság bírálja el. 
Balatonmáriafürdő területén a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Főosztály Építési Osztálya az illetékes (8700 
Marcali, Posta köz 1.) 

A benyújtott kérelmet joga van az érintetteknek 
megismerni, és ha a szabályoktól eltérőt tapasztal, 
azt a hatóság felé jelezni. 

A magántulajdonban lévő telek mellett 
található, az önkormányzat tulajdonát képező 
1602/3 hrsz.-ú, közel 20 000 m2 építési terület 
(strand és szabadidő park) fejlesztését 2015-ben a 
műfüves futballpálya építésével kezdtük. 

2017-ben megépítettük a parti sétányt. 

2018-ban került engedélyezésre a strand, és a 
Csatornapart utca közlekedési kapcsolatának és 
parkolóinak útépítési terve. 

2021-ben a szabad strandhoz kapcsolódó 
infrastrukturális fejlesztés történt, vizes-blokkot 
építettünk. 

2021 év decemberében pályázatot nyújtottunk 
be a strand további fejlesztésére. Többek között új 
közvilágítás létesítése, akadálymentes öltöző 
építése, utcabútorok telepítése a cél. 

Folyamatban van a Nyugati-övcsatorna 
szélesítése a hajóállomással szemben, mert a 
BAHART hajóflottájának korszerűsítése, cseréje 
miatt, nagyobb a vízterület igénye. Ezekkel együtt a 
vitorlás iskola működési feltételeinek kialakítása is 
cél. 

Ez a közel 20 000 m2-es terület bőven biztosítja 
a helyet a nyári szezonban megnövekedett 
vendégforgalom számára. Fejlesztésével az a 
célunk, hogy Balatonmáriafürdő közössége és 
vendégei kulturált körülmények között töltsék el 
pihenőidejüket. 

Itt is szeretném felhívni lakóközösségünk 
figyelmét, hogy a képviselő-testületi ülések 
nyilvánosak, a döntésekről jegyzőkönyv készül, 
ezek honlapunkon és a helyi újságban elérhetők. 
Igyekszünk a lakossági igényeket, javaslatokat 
figyelembe venni döntéseinknél. 

Mindannyian aggódunk a Balatonért (szabad 
zöldterület, csend és nyugalom), de a magán-
tulajdonon megvalósuló fejlesztést, ha törvényes 
kereteket nem lépi túl nem tudjuk akadályozni. 

Balatonmáriafürdő, 2022. január 21. 

Galácz György sk. 
polgármester 

Balatonmáriafürdő 
polgármesterének közleménye 
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Tisztelt Ügyfeleink! 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 

Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal 
Balatonmáriafürdői Kirendeltségén (8647 
Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) az 
ügyfélfogadás 

2022. január 31-től 

az épület karbantartási munkálatai miatt, előre-
láthatóan 2 hétig szünetel. 

Ügyintézéssel kapcsolatban az alábbi elérhető-
ségeken állunk rendelkezésükre: 

Telefon: 06/85-375-266, 
e-mail: onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu 

Megértésüket köszönjük! 

 
 
 

Tájékoztató a 2021. évi hulladékszállítási díjjal 
kapcsolatos szociális támogatásról 

Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a 
települési támogatásokról, a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 10/2021. (V.21.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján, az alábbiakban ismertetett 
feltételeknek megfelelő személyek a 2021. évre 
befizetett hulladékszállítási díj után ez évben is 
igényelhetnek szociális támogatást. 

Kérelemre, a kérelem benyújtását megelőző év 
vonatkozásában 1 db 60 l-es gyűjtőedényzet éves 
közszolgáltatási díja 50 %-ának megfelelő összegű 
szociális támogatásban részesül: 

 az a balatonmáriafürdői és legalább 2 éve 
folyamatosan, állandó bejelentett lakcímmel 
rendelkező, 

 és életvitelszerűen a lakásban élő, 65. életévét 
betöltött személy, továbbá az a 65. életévét még 
be nem töltött – öregségi nyugdíjban, özvegyi 
nyugdíjban, megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásában részesülő - személy, aki 
a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül 
él, 

 és befizetési csekkel vagy egyéb irattal 
bizonyítja, hogy az adott éves díjat megfizette, 

 és nyilatkozik arról, hogy hátraléka nincs, 
 és az adott ingatlanra vonatkozóan szálláshely-

szolgáltatási tevékenység folytatásához 
szükséges igazolással nem rendelkezik, 

 és a kérelem benyújtását megelőző évben a havi 
jövedelme nem haladta meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének hatszorosát 
(171.000 Ft-ot). 

Kérelemre, a kérelem benyújtását megelőző év 
vonatkozásában 1 db 60 l-es gyűjtőedényzet éves 
közszolgáltatási díja 100 %-ának megfelelő összegű 
szociális támogatásban részesül az a fentiekben 
ismertetett feltételeknek megfelelő személy, akinek 
az előző évben a havi jövedelme nem haladta meg 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
háromszorosát (85.500 Ft-ot). 

A kérelemhez be kell csatolni az éves 
hulladékszállítási díj befizetését igazoló befizetési 
csekkszelvényeket vagy bankszámla kivonatokat, 
ezek hiánya esetén a hulladékszállítást végző 
szolgáltató igazolását arról, hogy a kérelmezőnek 
az adott évre vonatkozóan díjtartozása nincs, 
továbbá mellékelni kell az előző évre vonatkozó 
jövedelemigazolást (nyugdíjfolyósító szerv éves 
igazolása, ennek hiánya esetén december havi 
nyugdíjszelvény vagy bankszámla kivonat). 
 

A fentieken túl a 65. életévet be nem töltött 
kérelmezőnek be kell mutatnia a jogosultságát 
igazoló iratot nyugdíjas igazolvány, nyugdíj-
folyósító szerv igazolása, ellátást megállapító 
határozat). 

A támogatási kérelem 2022. március 31. napjáig 
nyújtható be a Balatonkeresztúri Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál. 

A határidő elmulasztása jogvesztő. 

A támogatás a kérelem benyújtását követő 
harminc napon belül kerül folyósításra az 
önkormányzat házipénztárából történő kifizetés 
vagy átutalás útján. 

 

Szociális ügyek 
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A kérelem nyomtatvány beszerezhető a 
Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati 
Hivatalban (Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52.), vagy 
letölthető Balatonmáriafürdő község honlapjáról. 
 

 
A Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási 

Központ tájékoztatása 
 

Szociális étkeztetés szolgáltatásunk igénybe 
vehető az alábbiak szerint: 

Az étkeztetés feladata azoknak a szociálisan 
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről való gondoskodás, akik azt önmaguk, 
illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen: 

 
a) 65 évet meghaladó koruk, 
b) egészségi állapotuk okán, melyet háziorvosuk 

igazoltan alátámaszt (pl. tartós vagy átmeneti 
betegségük, mozgásukban, önellátásuk-ban 
akadályozottságuk), 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

Étkeztetés keretében nyújtott szolgáltatás-
elemek: étkeztetés, szállítás. 

Ellátottak köre: A társult önkormányzatok 
közigazgatási területén lakó- vagy életvitelszerű 
tartózkodási hellyel rendelkező – továbbá 
hajléktalan –, a törvényi előírások általi 
feltételeknek megfelelő kérelmező. 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és 
térítési díj köteles. A személyi térítési díj összegét 
Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-
testületének a települési támogatásokról, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális és 
gyermekjóléti ellátásokról szóló mindenkor 
hatályos önkormányzati rendelete szabályozza. A 

személyi térítési díj megállapítására és 
felülvizsgálatára az intézményvezető jogosult. 

Amennyiben a kérelmező a 65. életévét még 
nem töltötte be, szociális rászorultságának 
vizsgálata szükséges. 

Bővebb információért munkatársainkhoz 
fordulhat, munkaidőben a 06-85/376-296-os 
telefonszámon. 

 

Pungor-Horváth Barbara 
intézményvezető 

 

ÁLLÁS!!! 
Balatonkeresztúri Alapszolgáltatási Központ 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 2 fő családsegítő munkakör 
betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Somogy megye, 

8648 Balatonkeresztúr, Iskola utca 3. 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 

megbízással járó lényeges feladatok: Az Intézmény 
feladatellátási területén ellátja a Gyvt. 39-40. § 
szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat és a 
családsegítés Szt. 64. § szerinti feladatait. 

 
Illetmény és juttatások: Az illetmény 

megállapítására és a juttatásokra a Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. 

február 28. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, 

ideje: Az intézményfenntartó Társulásban részt 
vevő önkormányzatok székhelyén a szokásos 
módon. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 
információ: 2 fő családsegítő felvételére van 
lehetőség. Próbaidő: 4 hónap. 

Álláshirdetés! 

Éves állásba keresek eladót a 
balatonfenyvesi dohányboltba, 

Érd.: 30/620 4334     Hidvéginé Csilla 
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A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. 
január 29. 

 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügy-

minisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató 
által a BM részére megküldött adatokat tartal-
mazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró 
szerv felel. 

 
A pályázat további feltételeit elolvashatja a 

www. balatonmariafurdo.hu oldalon. 
 
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

(NMHH) nagyszabású mobilkészülékcsere-
támogatási programot indít 2022 első 
negyedévében. 

 
A hatóság célja, hogy a 3G hálózatok jövő 

évben várható kivezetése után is minden magyar 
állampolgárhoz továbbra is eljusson a 
mobilinternet. 

 
Kik jogosultak a támogatásra? 
Minden magyarországi lakóhellyel rendelkező 

természetes személy, aki jelenleg legfeljebb 2G 
vagy 3G képes készüléket használ. 

 
Mekkora összegű támogatást lehet igénybe 

venni? 
Készülékenként bruttó 20 ezer forintot, de 

legfeljebb az új készülék árát. A támogatás 4G 
vagy 5G képes készülék vásárlására fordítható, 
melynek kereskedelmi ára legfeljebb 120 ezer 
forint. 

 
Mikor és hogyan igényelhető? 
2022 év első negyedévétől. A támogatást a 

magyarországi mobilszolgáltatók bármelyik 
üzletében, illetve a programban részvevő 
kereskedőknél veheti igénybe. 

 
RÉSZLETES INFORMÁCIÓK: 

 
www.netrefel.hu 

 
*************************************** 
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Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Pályázati felszerelések átadása 

 
Az előző évekhez hasonlóan 2021-ben is részt 

vettünk azokon a pályázatokon, amit az önkéntes 
tűzoltó egyesületek illetve az önkéntes 
mentőszervezetek részére írtak ki. Márciusban 
jelent meg a BM. OKF és a MTSZ. közös pályázata az 
önkéntes tűzoltó egyesületek részére. Célja az ÖTE-
k működéséhez, felszereltségük javításához való 
hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan. 

 

 

Ennek megfelelően az önkéntes tűzoltó 
egyesületek és mentőszervezetek valamint az 
önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok képvise-
lőinek Tarlós István tű. ezds., a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató helyettese 
adta át az elnyert eszközöket. Tűzoltó Egyesületünk 
950.000 Ft értékben jutott tűzoltó védő- és 
technikai eszközökhöz, működési költséghez 
valamint eszközbeszerzésre való támogatáshoz. Az 
utóbbiból beszerzésre került egy Wacker Neuson 
típusú búvárszivattyú illetve egy Husqvarna 525 
PT5S típusú magassági ágvágó. 

A Mentőcsoportok részére kiírt pályázatban, 
mint a Marcali Járási Mentőcsoport tagszervezete 
300.000 Ft értékben jutottunk elsősorban a 
működtetéshez szükséges üzemeltetési költséghez. 
Ez az összeg kizárólag az üzemeltetésünkben lévő 
VW Amarok fenntartására volt költhető. 

Juhász László egyesület elnöke 

 

Csillagvirág óvoda 

 
A meghitt karácsonyváró ünnepünket és a 

karácsonyt mindig lelkes készülődés ráhangolódás 
előzi meg somogyi népszokások felelevenítésével.  
Megemlékeztünk a Borbála- és Luca napi szoká-
sokról, ellátogattunk a Mindszenty térre az adventi 
koszorúhoz és a balatonkeresztúri Szent Kereszt 
Felmagasztalása-templomba ahol karácsonyi 
énekeket énekeltünk. Mézeskalácsok készültek és a 
gyertyaöntés, gyertyamártás fortélyaival is 
ismerkedtek óvodás gyermekeink. 

Megcsodáltuk a Vörsi Betlehemet is, majd az 
ünnepkört meghitt Karácsonyváró ünnepséggel 
zártuk, ahol verseltünk, karácsonyi énekeket 
énekeltünk. Sajnos a vírushelyzetre tekintettel a 
gyermekek szülei nem látogathatták programjain-
kat. 

Január első heteiben az egészség projekt 
keretein belül a gyermekek az egészséges életmód-
dal és a mozgás örömével ismerkedtek. Gyümölcs- 
és zöldségsalátát készítettünk, gyógyteákat kóstol-
tunk. Több alkalommal megcsodáltuk a téli 
Balatont és élővilágát. 

A projektet csoportonként rendezett sport 
nappal zártuk, ahol izgalmas vetélkedőkön 
vehettek részt óvodásaink melyet éremmel és 
oklevéllel jutalmaztunk. 

Óvodánk köszöni a szülők támogatását 
programjaink megvalósításához!                Móri Erika 

Helyi közélet, civilek 
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Festetics Iskola 

Az év első hónapja mindig nagy hajtás az 
iskolában. Bár a koronavírus miatt nem látványos 
tevékenységünk, mégis elmondhatom, hogy az 
iskolában pezseg az élet, nagy lendülettel folyik a 
munka. 

Az első félév utolsó tanítási napja 2022. január 
21., péntek volt. 159 tanuló kapott január 27-én 
félévi bizonyítványt. Bukás nem volt, sok tanuló 
tantárgyi dicséretben részesült. 

Ezzel szinte egyidőben folyik a nyolcadikosok 
jelentkezése középfokú intézményekbe. A húsz 
tanulóból tizenhárman gimnáziumba, hatan 
technikumba és egy tanuló szakiskolába készül. 

Január 24-én tanítás nélküli munkanapon az 
osztályok az osztályfőnökök vezetésével farsangi 
mulatságot tartottak. Sajnos a járvány miatt már 
másodszor maradt el hagyományos iskolai farsangi 
bálunk. Ezen a napon tartottuk az iskolarádión 
keresztül a Magyar kultúra napja alkalmából 
megemlékezésünket. A szereplő gyerekek több 
osztályból kerültek ki, felkészítő tanáraik 
Horváthné Nagy Katalin és Berkes Andrea tanárnők 
voltak. 

Balatonkeresztúr település önkormányzata a 
Bél Mátyás Látogatóközpont lejárt pályázata által 
három interaktív táblát és projektort adtak át 
használatba iskolánknak. Ezért nagyon hálásak 
vagyunk, hiszen így minden osztályteremben 
biztosított a modern, digitális oktatás lehetősége. 

Az iskolaudvar is megújulóban. A Szolgáltató 
Szervezet dolgozói kivágták az elszáradt, 
elterebélyesedett tujákat. Így szellőssé vált a park, 
láthatóvá az iskola dekoratív épülete. 
Megkezdődött az adóbevallások ideje. Nagyon 
köszönjük, hogy adójuk 1%-át az elmúlt évben is 
felajánlották, mely összesen mintegy 312 000 
forintra rúgott. Kérjük Önöket, hogy 
lehetőségeikhez mérten támogassák 
felajánlásaikkal, vagy adójuk 1%-ával a 
Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítványt. 

 
Számlaszám: 66900045-10002560-00000000 
Adószám: 18764284-1-14 
 

Fekete Otília 
intézményvezető 

FELHÍVÁS BALATONMÁRIAFÜRDŐI 
EBTULAJDONOSOK RÉSZÉRE 

EBÖSSZEÍRÁS 

Az ebrendészeti feladatok ellátása keretében, 
valamint járványvédelmi okokból a hivatal 2022. 
évben ebösszeírást tart. 

 
Az ebtartók az adatszolgáltatási kötelezett-

ségnek egy kitöltött és visszaküldött nyomtatván-
nyal tehetnek eleget. A dokumentumot letölthetik 
az önkormányzat honlapjáról: 
www.balatonmariafurdo.hu 
 

A kitöltött ívet visszaküldhetik postai úton, 
elektronikusan e-mailben: 
(onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu), 
vagy leadhatják személyesen a fenti címek egyikén 
2022. május 31-ig. 
 

Az a kutyatulajdonos, aki az adatszolgáltatási 
kötelezettségének nem tesz eleget, azt az 
állatvédelmi bírságról szóló rendelet bírsággal 
büntethető. 

 
A hivatal egyúttal felhívja a kutyatulajdonosok 

figyelmét, hogy jogszabályváltozás miatt 2013. 
január 1-jétől négy hónaposnál idősebb ebet csak 
transzponderrel (mikrochippel) megjelölve lehet 
tartani. Ha valaki az állat kötelező jelölését nem 
végezteti el, bírsággal büntethető. 
Balatonmáriafürdő, 2022. január 17. 
 

Mestyán Valéria 
címzetes főjegyző 

 

 
Ősz idő klubtalálkozó a strandon 
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