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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról alatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 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 elfogad-ta. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/003/1676/2017. számú szakmai segítségnyújtását a főállású polgármes-terek szabadsága kiadásával kapcsolatban. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi idegenforgalmi adóellenőrzésről adott tájékoztatást elfogadta. A képviselő-testület a 2018. évi ülés- és munkatervet elfogadja, azzal, hogy 
 az ülések kezdő időpontját 13 órában határozza meg, melynek helyszíne: Balatonmáriafürdő Községháza (8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) 
 a közmeghallgatás időpontját 2018. február 

17-ben határozza meg, melynek helyszíne: Andrássy Mária Közösségi Ház (8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258.) 
 az üdülőhelyi fórum időpontját 2018. június 

9-ben határozza meg, melynek helyszíne Andrássy Mária Közösségi Ház (8647 Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258.) Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 2018. évi ellenőrzési ütemtervét az előterjesztés 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyta. A képviselő-testület megtárgyalta a NIF Zrt., a község településrendezési eszközeinek a balaton-máriafürdői 1578/2 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó kérelmét. A képviselő-testület elhatá-rozta, hogy a határozat 1. pontja szerinti településrendezési eszközeinek módosítását kiegészíti a balatonmáriafürdői 1578/1 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan. Ez alapján felkérte a NIF 

Zrt-t, hogy a 2 db ingatlan szabályozását egy eljárásban kezelje és a módosítás költségét vállalta. A képviselő-testület úgy döntött, hogy a település településrendezési eszközeinek 1. és 2. pont szerinti módosítását támogatja. A képviselő-testület a NIF Zrt. igényének megfelelően a településrendezési eszközök módosításának elkészítésére 3 db árajánlat benyújtását tartotta szükségesnek. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a NIF Zrt-t a fenti döntésről tájékoztassa, a módosított szabályozás költségeinek viseléséről nyilatkoztassa meg. A képviselő-testület felhatal-mazta a polgármestert, hogy a NIF Zrt. elfogadó válasza esetén a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 3 db árajánlatot szerezze be. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a Balatonmáriafürdő, Rákóczi F. u. 270. számú, 943/8 hrsz-ú ingatlan esetében az árverésen gyakorolható elővásárlási jogával nem kívánt élni. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány „STEP” program támogatási kérelmét, és 120.000 Ft anyagi támogatást biztosított részükre a „STEP” név alatt működtetett karitatív tevékenységéhez – mely a kiválasztott személyek szociális körülményeik és életminősé-gük javításához járul hozzá, a 2017. évi költség-vetés tartalék terhére. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy az együttműködési megállapo-dást kösse meg és gondoskodjon az összeg kifizetéséről. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 20-án rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Községháza tárgyalótermében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a reklámok, reklámhordozók és reklámhordozót tartó berende-zések elhelyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról, és a településképi arculati kézi-könyv munkaanyagának elfogadásáról szóló előter-jesztést, és úgy határozott, hogy a településképi arculati kézikönyv munkaanyagát elfogadja és 
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felhatalmazza a polgármestert, hogy annak szakmai véleményezési eljárását a jogszabályban foglaltak szerint folytassa le, majd a vélemények alapján véglegesített kézikönyv alapján a településkép védelméről szóló rendeletet készítse elő. A képviselő-testület soron következő ülése 2018. január 22-én 13:00 órakor lesz, (helyszín: Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9.) melyen a 2018. évi ülés- és munkaterv alapján az alábbi tervezett napirendek kerülnek megtárgyalásra (A képviselő-testület eltérhet a tervezett napirendi pontok tárgyalásától): 
 Jelentés a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről 
Előadó: Galácz György polgármester 

 2018. évi rendezvényterv 
Előadó: Galácz György polgármester 

 Az önkormányzat 2018. évi költségvetését 
érintő ügyek 
Előadó: Galácz György polgármester 

 Az önkormányzat 2018. évi költségvetés-
tervezete (I. forduló) 
Előadó: Galácz György polgármester 

 Köztisztviselők 2018. évi teljesítmény-
követelményei 
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 A polgármester 2018. évi szabadságolási 
ütemterve 
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 Közmeghallgatás szervezése 
Előadó: Galácz György polgármester 

 Önkormányzati intézmények, helyiségek 
bérbeadási rendjéről 
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 Választási Szervek felülvizsgálata 
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 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 

Tájékoztató a 2017. évi hulladékszállítási díjjal 
kapcsolatos kedvezményekről 

 

Tájékoztatjuk Balatonmáriafürdő község 
nyugdíjas lakosságát, hogy a 2017. évben 

befizetett hulladékszállítási díj után 1 db. 60 
literes gyűjtőedényzet éves közszolgáltatási 
díja 50%-ának megfelelő összegű szociális 
támogatás igényelhető az önkormányzattól. 

Kérelemre szociális támogatásban részesül: 
 az a balatonmáriafürdői és legalább 2 éve folyamatosan, állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, 
 és életvitelszerűen a lakásban élő nyugdíjas, aki a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül él, 
 és befizetési csekkel bizonyítja, hogy az adott éves díjat megfizette, 
 és hátraléka nincs, 
 és az ingatlanra szálláshely-szolgáltatás (fizető-vendéglátó) tevékenységre vonatkozó engedélye nincs, 
 és a kérelem benyújtását megelőző évben a havi jövedelme a mindenkori minimálbér összegét nem éri el. 
 A szociális támogatásra a fenti feltételek teljesülése esetén jogosult a nyugdíjas háztartás is, amennyiben a háztartásban élők a kérelem benyújtását megelőző évben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori minimálbér 80%-át nem éri el. Az önkormányzat rendelete szerint nyugdíjas háztartás: ahol a népesség-nyilvántartás adatai alapján a lakóingatlanban maximum két nyugdíjas él. Amennyiben a kérelmező/kérelmezők egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem éri el, a közszolgáltatási díj 100%-ának megfelelő összegű szociális támogatást kell megállapítani a jogosult nyugdíjas, illetve nyugdíjas háztartás részére. A szociális támogatás iránti kérelem 2018. 
január 31. napjáig nyújtható be. A határidő 
elmulasztása jogvesztő. A kérelmet Horváth Tiborné igazgatási ügyin-tézőnél (földszint 3. számú iroda) lehet benyújtani a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal-ban, ügyfélfogadási időben, vagy postai úton. A kérelemhez mellékelni kell az előző évi befizetésekről szóló igazolásokat. 

A támogatás kifizetésére 2018. február 15. 
napjáig kerül sor az önkormányzat házipénz-
tárából történő kifizetés útján. Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
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Szociális célú tűzifa igényelhető Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete módosította a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 13/2017.(X.26.) rendeletét a kérelmek beadási határideje tekintetében. A módosítás értelmében 2018. január 31. napjáig lehet benyújtani a szociális célú tűzifa iránti kérelmeket. A rendelet alapján az önkormányzat a rendel-kezésre álló szociális tűzifa keretből térítésmente-sen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Balatonmáriafürdő községben bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitel-szerűen él és a rendeletben meghatározott feltéte-leknek megfelel. 
Szociális célú tűzifára jogosult: a) akinek a családjában az egy főre számított 

havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át (85.500 Ft-ot), 
egyedülálló, 70 év feletti személy esetén 
jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 325%-át (92.625 Ft-ot) 
nem haladja meg és b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, és erről nyilatkozik és c) a tűzifa támogatásra irányuló kérelmét e rendelet hatálybalépését követően, de legkésőbb 
2018. január 31. napjáig benyújtja. A fent meghatározott feltételek teljesülése esetén a kérelem elbírálása során előnyt élvez: a) az aktív korúak ellátására, b) az időskorúak járadékára, c) a települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakásfenntartási költségekhez nyújtott települési támogatásra) jogosult személy, valamint d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. Kivételes méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület a rendeletben meghatározott jövedelemhatárra tekintet nélkül is megállapíthat szociális célú tűzifajuttatást. 

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás. Az egy személynek vagy családnak adható támogatás 1-5 m3 lehet. A jogosult részére megállapított tűzifa térítésmentes kiszállításáról az önkormányzat a Településüzemeltetési Iroda útján gondoskodik legkésőbb 2018. február 15. napjáig. A szociális célú tűzifa juttatás igényléséhez szükséges nyomtatvány átvehető a Balaton-keresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban a Balatonkeresztúr, Ady E. u. 52. szám alatt, vagy a Balatonmáriafürdői Községháza épületében a Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. szám alatt.  MestyánValéria                                          Galácz György címzetes főjegyző                                                  polgármester 
MEGHÍVÓ  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 17-én 
(szombaton),  

13.00 órakor közmeghallgatást tart, melyre a község lakosságát tisztelettel meghívom. 
Helye: Andrássy Mária Közösségi Ház, Balatonmáriafürdő, Bajcsy-Zs. u. 257-258. 
Napirend: 

1. Beszámoló a község 2017. évi 
gazdálkodásáról, a 2018. évi tervek, 
közérdekű információk ismertetése 
Előadó: Galácz György polgármester  
2. Tájékoztató Balatonmáriafürdőn 

végzett 
felújításokról, beruházásokról 
Előadó: Galácz György polgármester  
3. Lakossági kérdések, hozzászólások Megtisztelő jelenlétükre számítok! Galácz György polgármester 
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ÚJ VÉDŐ ÉS TECHNIKAI ESZKÖZÖK A TŰZOLTÓ 
EGYESÜLET TULAJDONÁBAN A központi költségvetésben 2017-ben hatszázmillió forint állt rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszer-vezetek támogatására. December 15-én a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megálla-podást kötött egyesületek és mentőcsapatok vehették át a pályázaton nyert - mintegy 23 millió forint értékű - eszközöket, felszereléseket. A 29 somogyi önkéntes tűzoltó egyesület felszerelései között a tűzoltói beavatkozás alap-eszközei, egyéni védőeszközök találhatóak. Az eszköz átadó ünnepségen Gelencsér Attila ország-gyűlési képviselő köszöntötte a megjelent egyesü-letek képviselőit. Köszönetet mondott Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere mindazon önkéntesnek, akikre a baj óráiban számítani lehet. Az új eszközök használatához Wéber Antal tűzoltó dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója és Heizler György, a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke kívánt jó erőt és egészséget az egyesületek képviselőinek. Balatonkeresztúr–Balatonmáriafürdő Községek Tűzoltó Egyesülete a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által 2017-ben kiírt pályázatán 690.837 Ft értékben nyert tűzoltó védő és technikai eszközöket. 

 A pályázatból 1 db R13 bevetési védőruha, 1 pár védőcsizma, 1 db félkezes Husqvarna lánc-fűrész, 1 db állványcső és 4 db sisaklámpa került a birtokunkba. A védőfelszerelések, mint munka-védelmi mint egészségügyi szempontból nélkülöz-hetetlenek. Juhász László elnök 

 December 7-én Balatonmáriafürdő önkormány-zata, a már hagyománynak számító Idősek karácsonyát rendezte meg a Régens Wagner Otthon épületében. Mi, Őszidősök is meghívást kaptunk. Galácz György polgármester köszöntötte a megjelenteket, a legidősebb polgárok virágcsokrot kaptak. A kulturális programban elhangzott egy Szabó László vers, az általános iskola kisdiákjainak daljátéka, majd ezt követően Peller Anna énekesnő szórakoztatta dalaival a megjelenteket. Az ünnepség végén az önkormányzat finom svéd-asztalos vacsorával vendégelte meg a résztvevőket. Köszönjük a meghívást. (Fotók a címoldalon.) Az Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai december 15-én tartották a hagyományos karácsonyi ünnep-ségüket. Mindenki hozott süteményt, italt a szépen feldíszített asztalokra, ahol a tagoknak szánt ajándék is helyet kapott. Arnold János elnök úr szép idézettel köszöntötte a meghívott vendégeket és tagjainkat. Az elfogyasztott ebéd után a helyi általános iskola diákjai által előadott nagyon szép betlehemi mesejátékát karácsonyi énekekkel tették igazán meghatóvá. Klubtagjaink Anfer Lajosné, Bodor Valéria, Podmaniczki Péterné, és jó magam egy-egy verssel, novellával kedveskedtünk a megjelen-teknek! A jól sikerült délután még összetartóbbá tette kis közösségünket. Szeretetben – egymásnak boldog, békés karácsonyt kívánva – köszöntünk el egymástól. Keresztúri Karácsonyváró ünnepséget az önkormányzat december 16-án, a Bene Ferenc Sportcsarnokban rendezte meg. Az ünnepségen szép számmal vettek rész az Őszidő Klub tagjai. A vásári hangulat, a disznótoros, a meghívott előadó művészek, igazi élményben részesítették a szórakozni vágyókat. Köszönjük, hogy ismét részesei lehetünk a rendezvénynek, és együtt szórakozhattunk a községünk polgáraival.  Ráchel Mária klubtag 

Civilek Ősz Idő Nyugdíjas Klub 
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Ismét eltelt egy mozgalmas év. Sok új helyszínre, rendezvényre kaptunk meghívást, a régi szervezők sem hagytak cserben bennünket. A hozzánk hasonló, adventi örömzenét is játszó zenekaroknak talán a legfontosabb a december hónapja. Adni, ajándékozni szeretteinknek vagy bárkinek a legszebb és a léleknek igazán felemelő érzés. December 1-én a BOB zenekar – már nagyon sokadszor – meghívást kapott a balatongyöröki Adventi Forgatag rendezvényre. Új helyszínen és új megjelenésben vált valóra az idei forgatag. Sokszor leírtam, a környékünkön nem tudok még egy ilyen színvonalas, egy kicsit hangulatában a csodás mesevilágra emlékeztető rendezvényről. Köszönjük szépen a meghívást a Balatongyöröki Turisztikai Egyesületnek. December 9-én – már nyolcadik éve – a Regens Wagner Otthon lakóinak, a Balaton Old Boys Kulturális Egyesület szervezésében, a zenekar és az Originál Lustig Senioren Kórus közös ünnepi műsorral és kis ajándékkal kedveskedett a megjelenteknek. A szemek nem maradtak szárazon. Az ápoltak nagyon szeretik a zenekart és az énekkart, és nagyon várnak bennünket. 

Karácsony előtt minden résztvevő és szereplő lelkének egy örömteli megnyugvás ilyen ajándékot adni. Kedves balatonkeresztúri és balatonmária-fürdői újság olvasók! Áldott karácsonyi ünnepet és nagyon boldog, egészségben töltött új esztendőt kívánok mindnyájuknak. Nemes János Balaton Old Boys Kulturális Egyesület 

 

 A december a várakozás hónapja. Beneveztük tanulóinkat a téli és tavaszi tanulmányi versenyekre. A megyei történelem-verseny helyi fordulójából is továbbjutottak tanulók. A Bozsik Program ebben a tanévben is lendületet vett, kíváncsian várjuk a futball eredményeket. Tanulóink Marcaliba látogattak, a „Pál utcai fiúk” című regényhez kapcsolódó időszaki kiállítást tekinthették meg a könyvtárban. A kiállítással összefüggésben kiírt rajzpályázaton az ötödik osztályos Wenczel Máté harmadik helyezést ért el. Mikulás napján hozzánk is ellátogatott a nagy „Fehérszakállú”. Iskolánk összes diákja nagyon példamutató magatartású - és szorgalmú tanulónak bizonyult, hiszen mindenki részesült ajándékban a szülői munkaközösségnek köszönhetően. A karácsonyra való készülődés sok idejét kötötte le tanulóinknak és pedagógusainknak. Minden osztály feladata volt a Schwazkopf Ede szüleitől kapott karácsonyfa feldíszítése, valamint az egész iskola ünnepi díszbe való öltöztetése. Iskolánk tanulói betlehemes játékkal léptek fel a balatonkeresztúri és balatonberényi templomban, Balatonmáriafürdőn a közösségi házban, az óvodá-ban, Marcaliban az ápolási osztályon és az iskolában. Felkészítő tanáruk Gelencsér Lászlóné volt. Irodalmi műsorral készült Meretei Jánosné osztálya tanulóival. Szerepeltek Balatonmária-fürdőn az idősek karácsonyváró ünnepségén, advent második vasárnapja alkalmából tartott egyházi rendezvényen, Balatonkeresztúr község karácsony előtti programján, valamint tanulóink kedvére. Intézményünk karácsonyi műsorát december 21- én tartottuk. Az előbbi műsorszámokon túl még nagy sikerrel énekeltek az iskolában kihelyezett Hidas Frigyes Zeneiskola szolfézs szakos tanulói. Vezetőjük Varga Beáta szolfézstanár volt. 

Balaton Old Boys hírek 

Festetics Iskola – OSZTÁLYNAPLÓ 
     december 
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Az idei évet elbúcsúztattuk, sok kitartást, sikereket, jó munkát kívánunk diákjainknak, magunknak, és minden kedves ismerősünknek a következőre!!!  

 Monostoriné Fekete Otília igazgató 
 

VÁRUDVARI DISZNÓTOROS 
 

  Vári Zsuzsanna vállalkozó, mint a hentesbolt és a kolbászműhely tulajdonosa elhatározta, hogy a kedves vásárlóit és a falu lakosságát egy igazi téli, ünnepi disznóvágás eseményen látja vendégül. Az önkormányzat csatlakozott a kezdeményezéshez, és a munkatársak szépen feldíszítették az üzletközpont udvarát, felállították a betlehemes házikót, teával forralt borral, vidám zenével várták a látogatókat. 
 

 

 Jó hangulatú, családias közösségi eseménnyé nőtte ki magát a program. A nap folyamán családok, baráti társaságok élvezték a téli napsütést és kóstolgatták a sok finomságot. A nap során felajánlott összegyűlt támogatási összeggel a szervezők az iskola és az óvoda alapítványok munkájához járultak hozzá. 
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Andrássy Mária Közösségi Ház 

Ajánló 2018. január 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
2018. 01. 26-án 17 órakor 

Arany János élete és költészete 2017-ben ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját. Petőfi mellett a XIX. század legnagyobb magyar költőóriása Arany János. Epikus költeményei, balladái a magyar irodalom fölül-múlhatatlan remekei. Műsorunkban a költő életének főbb állomásait, hitvallását igyekeztünk megragadni számos vers, ballada és életrajzi dokumentum alapján. Előadók: a SZŐSZ színház művészei. 

  
HULLADÉKGAZDÁLKODÁS OKOSAN!  

„Környezettudatos szemléletformálás Balaton-máriafürdőn” - pályázat keretében megvalósuló programjaink 2018 január hónapban: 
Tájékoztató fórumok 2018.01.18.,csütörtök 17:00 

Környezettudatos és felelős 
magatartás 

 2018.01.31.,szerda 17:00 
Hulladékok keletkezésének 
megelőzési megoldásai 

 A projekt a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával valósult meg. (www.szelektalok.hu) 
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