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MÁRIA INFÓ 
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának havonta megjelenő kiadványa 

 
  

2018. XII. évfolyam 3. szám. április 

 

ÖKOPACK játszóházzal zárult Balaton-máriafürdő Község Önkormányzat környezeti nevelést célzó program-sorozata, mely a „Hulladékgazdálkodás okosan! – Környezettudatos szemlélet-formálás Balatonmáriafürdőn” címet kapta. Ezúttal vendég volt Juhász Katalin énekesnő is tavaszköszöntő műsorával. 
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Beszámoló a képviselő – testület munkájáról alatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2018. március 12-én 13.00 órai kezdettel 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 elfogadta. Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy azon balatonmáriafürdői 60 év feletti mozgásukban korlátozott állandó lakosok részére, akik előzetesen bejelentkeznek a Marcali Fogorvosi Rendelőbe csütörtökön 10-12 óra közötti rendelési időre és ezt jelzik az Alapszolgáltatási Központnak, a 85/376-296 elérhetőségen is, az önkormányzat biztosítja a be- és hazautazást a Marcali Fogorvosi rendelőbe (Marcali, Rákóczi u. 6-10.) ezen időintervallumban. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a helyi lakosságot helyben szokásos módon tájékoztassa a fenti döntésről.  Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta település-rendezési eszközeinek 12. számú módosításáról szóló előterjesztését a Szántód-Kőröshegy – Balatonszentgyörgy vasútvonal korszerűsítése vonatkozásában és úgy döntött, hogy a településrendezési eszközök módosítási eljárását az 1578/1 és 1578/2 hrsz-ú ingatlanok esetében lefolytatja, a vasúti átjáró kialakításához szükséges közlekedési területeket kiszabályozza az ingatlanok területéből. A tervezett módosítás Balaton-máriafürdő község hatályos településfejlesztési koncepciójának fejlesztési elképzeléseivel nem ellentétes, így Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy településfejlesztési koncepcióját változatlan tartalommal hatályban tartja. A képviselő-testület a határozat 1. pont szerinti településrendezési eszközök módosítását az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követel-ményeinek és jelmagyarázatának megfelelően 

készítteti el. A képviselő-testület a határozat 1. pont szerinti településrendezési eszközök módosítását tárgyalásos eljárás keretében folytatja le, melynek során a partnerségi egyeztetést annak szabályai szerint lefolytatja és lezárja. A képviselő-testület az eljárásban eseti partnernek a módosítással érintett ingatlanok tulajdonosait, valamint az elsőfokú építési hatóságot határozta meg. A képviselő-testület a határozat szerinti településrendezési eszközeinek módosításához szerződést kötött a NIF Zrt-vel mint költségviselővel és az Arker Stúdió Kft-vel mint tervezővel, a tervezési ajánlatuk alapján. A szerződés megkötésével megbízta Galácz György polgármestert. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Egerszeg Immo Kft. társaság által a balatonmáriafürdői 37 hrsz. alatti ingatlanon tervezett szálláshely létesítésére vonatkozó fejlesztést, a terület Vk. övezetté történő átsorolását elviekben támogatta. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a település szabályozási tervének készítőjétől az Arker Stúdió Építészeti Kft. tervező irodától kérjen árajánlatot, és ennek függvényében – amennyiben a kérelmező a területrendezési megállapodással vállalja a költségek egyösszegű megfizetését – felhatalmazta a településrendezési eszközök módosításának megrendelésére. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a NIF Zrt. a község Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncep-cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.§ (2) bekezdésére, a következőket rendelte el: adótorony létesítésére a belterületen nem jelöl ki helyet. A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt Településképi rendelet-tervezetet a 4/2017. (III.14.) önkormányzati rendelet, valamint a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet 28.§-29.§ szerinti egyeztetésről gondoskodjon. 
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A képviselő-testület megismerte Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének kérelmét a „Bocskai szabadságharc zarándokútja” alkalmából ültetett őshonos fák ültetésére, azonban kérelmét nem támogatta. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balaton M&K Egyesület támogatási kérelmét, és 200.000 Ft anyagi támogatást biztosított részére a Balaton M&K Egyesület 2018. április 14-én megrendezésre kerülő 40 éves jubileumi rendezvény lebonyo-lítására, továbbá az önkormányzat biztosítja részére a fény-és hangtechnikai eszközöket is a rendezvény ideje alatt. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy az támogatási szerződést kösse meg és gondoskodjon az összeg kifizetéséről. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Balatontipp.hu - Régiókalauz főszerkesztője, Győrffi Árpád együttműködési ajánlatát, mely a településsel kapcsolatos turisztikai hírek, információk megjelenítésére vonatkozik a hírportálon, és úgy döntött, hogy továbbítja a 3B Turisztikai Egyesület részére az együttműködési javaslatukat. A képviselő-testület megismerte és elfogadta a Deák Ügyvédi Iroda (képviseli. Dr. Deák Krisztina ügyvéd) ajánlatát az önkormányzat által lefolytatott, vagy lefolytatandó közbeszerzési, beszerzési eljárásokhoz kapcsolódó közbeszerzési jogi szaktanácsadására vonatkozóan 20.000 Ft+ ÁFA/óra összegben. A képviselő-testület felhatal-mazta a polgármestert, hogy a megbízási szerződés megkötéséről gondoskodjon és ehhez a 2018. évi önkormányzati költségvetési rendeletben 300.000,-Ft + Áfa összeget biztosított a tartalék terhére. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadta Forró Barbara egyéni vállalkozó árajánlatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XI.31.) Korm. rendelet (Bkr.) és a 2011. évi CXCV tv. (Áht.), valamint Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve alapján Balaton-máriafürdő Község Önkormányzatának a belső ellenőrzési vezetői és a belső ellenőrzési feladatok 

ellátására 15.000 Ft/hó összegben. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a megbízási szerződés megkötéséről gondoskodjon és ehhez a 2018. évi önkormányzati költségvetési rendeletben 135.000,-Ft összeget biztosított a tartalék terhére. Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2018. március 26-án 13.00 órai kezdettel rendkívüli, nyilvános testületi ülést tartott a Községháza Tárgyaló termében.  A képviselő-testület a 2018. évi közbeszerzési terv módosítását elfogadta, mely nyilvános. A tervet, az elfogadását követően – figyelemmel arra, hogy az nyilvános dokumentumnak minősül – az önkormányzat hivatalos honlapján közzéteendő. Az önkormányzat köteles továbbá a közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban közzétenni. A közbeszerzési tervtől eltérő közbeszerzés is lefolytatható, azonban a módosítási igény felmerülésekor a tervet módosítani kell, megadva a módosítás indokát is. A közbeszerzési tervet legalább 2023. december 31-ig meg kell őrizni, illetve a település honlapján a következő évi közbeszerzési terv jóváhagyásáig közzétenni. Balatonmáriafürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 26-án a rendkívüli, nyilvános ülést követően rendkívüli, zárt testületi ülést tartott a Községháza tárgyaló termében. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 53. pontja, illetőleg a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 77. § (4) bekezdése, továbbá az eljárásban közreműködő bírálóbizottság szakmai javaslata alapján – a „Belvízvédelmi rendszerek korszerű-sítése Balatonmáriafürdőn – II. ütem kivitelezési szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította.  Az eljárásban az alábbi ajánlatok a Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján nem kerültek bírálásra: 1.  ALISCA BAU Építőipari Zrt. 2.  Bauterc-Prizma Mélyépítő Műszaki és Kereskedelmi Kft. 
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Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánította. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az eljárás nyertesének a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. ajánlattevőt hirdette ki, mivel az ajánlattevő ajánlata a Kbt. 76. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értékelési szempontot figyelembe véve a legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlat volt (összpontszám: 925,00), és ajánlati ára – nettó 134.504.860,- Ft- megfelel a rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékének is. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a Kbt. 79. § (2) bekezdésében meghatározott, az eljárás hivatalos eredményét és egyéb adatait tartalmazó írásbeli összegezés összeállítása és minden érintett ajánlattevő részére történő megküldése iránt, továbbá a Kbt. 37. § (1) bek. h) pontja szerinti eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetménynek a hivatalos lapban (Közbeszerzési Értesítő) történő közzététele iránt – a közbeszerzési szakértő igénybevételével – határidőben intézkedjen. A képviselő-testület felkérte továbbá a polgármestert, hogy a vonatkozó törvény előírások értelmében a nyertesként megjelölt szervezettel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 98.§ (4) bekezdésében meghatározott, az irányító hatóság által végzett, közbeszerzési-jogi, támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontú utóellenőrzés eredményéről szóló értesítést követően, az eljárásban meghatározott időpontban a szerződés megkötéséről intézkedjen. Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Balatonmáriafürdő védőnői szolgálat fejlesztése - TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008 kivitelezési szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztést megtárgyalta. A képviselő-testület a közbeszerzési eljárásban alkalmazandó, a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírások szerint összeállított ajánlattételi felhívást, valamint közbeszerzési dokumentumokat a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyta. A képviselő-

testület felkérte Galácz György polgármestert, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdés alapján nyílt eljárás, a Kbt. 115.§ (2)-(4) és a (6)-(7) bekezdése szerinti – mivel az építési beruházás becsült értéke nem éri el a nettó 300 millió forintot – eljárásban az alább megnevezett vállalkozások ajánlattételre történő felhívásáról intézkedjen: Balaton-Út Kft., Bamama Bau Kft., BAU Kft., HÁZ-SZÁM Kft., Molnárép Kft., VS LIGET Kft. A Képviselő-testület felkérteGalácz György, polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárásnak az előírások szerint történő lefolytatását követően az eljáró bírálóbizottságnak a nyertes ajánlattevőre vonatkozó szakmai javaslatát a megfelelő időben terjessze a képviselő-testület elé. A képviselő - testület soron következő ülésének időpontja: 2018. április 16.13.00 óra, helyszíne: Községháza, Balatonmáriafürdő, Gróf Széchényi Imre tér 9. A képviselő- testületi ülések – a zárt ülések kivételével – nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A testületi ülésről készített jegyzőkönyvek megtekinthetők a hivatalban, illetőleg a: www.balatonmariafurdo.hu honlapon. Galácz György polgármester 
 
Hulladékszállítási díjtámogatás Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata rendeletében módosította a hulladékszállítási díjtámogatási kérelmek beadási határidejét. A módosítás értelmében a támogatási kérelmet 2018. április 30. napjáig lehet benyújtani a Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal-ban, vagy postai úton. A megállapított támogatás 2018. május 15. napjáig kerül kifizetésre az önkormányzat házipénztárából. Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

Németh Ida 
festménye 
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Márciusi napló Március hónapja is sok programmal bővelkedett. 
- A védőnő érzékszervi szűrővizsgálatokat végzett minden tanítványunkon, majd az iskolát ellátó háziorvossal közösen a 2. 4. 6. 8. osztályok szűrését végezték el. Volt egészség-nap, melyen egészségkárosító magatartási formákról, szerekről beszélgettek a felső tagozaton.  
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pénzügyi témahét keretében az idén a hitel témakörében gyarapították tudásukat, és oldottak meg feladatokat nagyobb diákjaink informatika és osztályfőnöki órák keretében. Ebben az osztályfőnökök segédkeztek.  
- A környezettudatos és felelős magatartás kialakítása érdekében tanítványaink kézműves foglalkozáson, kiállításon, ÖKOPACK játszó-házban, vetélkedőn, tanulmányúton vehettek részt Gyálon a hulladékfeldolgozó üzemben, Balatonmáriafürdő község és a településen működő Közösségi Ház jóvoltából.  
- Március 15-én a 7. és a 8. osztályosok színvonalas műsorral emlékeztek az 1848/49-es szabadságharcra iskolai és községi ünnepélyen. Felkészítőik: Lukácsné Tuli Ildikó, Zsigmond Kinga.  
- A keszthelyi Balaton Színházban a Valahol Európában című előadás nyújtott nagy élményt 20 tanulónknak.   
- Sikerült megnyernünk a Marcali Tűzoltóságon megszervezett Katasztrófavédelmi versenyt. A 8. osztályos fiúk a megyei versenyen 2. helyezést értek el. Felkészítőjük: Somogyi Zsolt.  
- A mezei körzeti futóversenyen is szépen szerepeltek gyermekeink. Skellecz Dorka 1. /6. o./, Pusztai Lili 2. /6. o./, Olti Ádám 1. /6. o./ 

helyezett lett. Ők indulhatnak a megyei versenyen. Csapatban a III. korcsoportos lányok 2. helyen, az I. korcsoportos fiúk 3. helyen, a II. korcsoportos lányok 3. helyen végeztek. Felkészítők: Zsigmond Kinga, Somogyi Zsolt.  
- Húsvétra kézműves foglalkozásokkal készülünk osztály szinten.  Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola 
 

 

  

Gratulálunk!!!! 

Festetics Iskola 



 

 6 

 

Belvízvédelmi rendszer korszerűsítése 
 2018. április 4-én hivatalosan is lezárult a Balatonmáriafürdő Községet érintő csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztésének 1. üteme, miután a település polgármestere, Galácz György, a térség országgyűlési képviselője, Móring József Attila, a Megyei Közgyűlés elnöke, Bíró Norbert és a kivitelező cég, Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója, Kovács Tamás részvételével ünnepélyes keretek között is megtartották a fejlesztés 1. részének záró rendezvényét.  

 
 

Jótékonysági program Igazán sikeres volt az Őszinte mosoly alapítvány kezdeményezésére meghir-detett húsvéti jótékonysági akciónk! Nagyrabecsülés, és köszönet minden-kinek, aki vette a fáradságot és megvásárolta, elhozta adományát hozzánk. Ma délután Galácz György polgármester az alapítvány munkatársainak jelenlétében átadta a gyűjtött adományokat Visz község polgármesterének, Szűcs Gábor úrnak, aki személyesen szállította el az teli autórakomány ajándékot falujába. Még húsvét előtt célba ér!  

 

11. SPURI BALATON 
SZUPERMARATON Kiválóan szerepeltek a Balatonmáriafürdőt képviselő futók. A 195,4 km-es távon a Balaton-Party csapat néven induló női kétfős váltó (Vándor Nóra, Balogh Manyi) második helyezést ért el. 16:17:24 idő alatt futották körbe a Balatont. Pálfi Attila élete második maratonját teljesítette Badacsonytól Balatonfüredig, ahol kategóriájában első helyezett lett, ideje: 3:54:16. Gratulálunk az erőn felüli eredményekhez.  Bíró Géza  

 
Hirdetés  2018-ban is friss, minőségi élelmiszerekkel várja Önt a Kincses Somogy Termelői Piac Balatonmáriafürdőn, a faluközpontban: szombat délelőttönként, illetve főszezonban hetente többször is. 

******************************************** SZEMÉLYI KÖLCSÖN! 6.95%-kamatal, THM:7.72%-7.99! Hívjon: 30-201-6192, 85-951-119-es számon! 

Aktuális pályázati hírek 
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Színes programok a 
környezettudatosság jegyében  
„Hulladékgazdálkodás okosan”  Márciusba a gyerekek és csapattag felnőtt segítőik egy vetélkedőn adhattak számot a környezettudatos gondolkodásukról, és ismereteik-ről. Közben remekül szórakoztak, és értékes ajándékot nyerhettek. A helyiek meglátogatták Gyálon az ország egyik legkorszerűbb hulladék- depóját, kézzelfogható tapasztalatokat szereztek a begyűjtés, szelektálás fontos állomásáról.  

A projekt záró napja: délelőtt a Csillagvirág ovi délután az iskolások voltak vendégeink. A feladatok aktivitásra serkentő játékokat, szórakoztató elemeket tartalmaztak. Közben Juhász Katalin énekesnő húsvétváró műsora alkalmával jót énekeltek, játszottak a művésznővel! 

  

 A klub 2018 március 3-án tartotta évzáró közgyűlését a Nőnapi ünnepséggel együtt. Anfer Lajos levezető elnök megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes. Arnold János klubelnök megtartotta az elmúlt év beszámolóját, majd Arnold Jánosné ismertette a tagság anyagi helyzetét, amiből kitűnik a gazdálkodás hatékonysága. Az Ellenőrző Bizottság Varga Imréné vezetésével mindent rendben talált! A tartalmas beszámolókat a tagság egyhangúlag elfogadta! 

 Tagságunk 3 fővel bővült, ugyanakkor 9 fő különböző oknál fogva (betegség, haláleset stb.) kimaradt a közösségből. A polgármesterek gratuláltak a klub hatékony tevékenységéhez és ígéretet tettek a további támogatásról. A közelgő Nőnap alkalmából a férfiak verssel, szép virággal köszöntötték nőtársainkat. A szép napot a szokott módon, finom ebéd, és jó zene kíséretében táncmulatsággal zártuk! Húsvéti ünnep után, április 3.-án locsolónapot tartottunk az Őszidő Nyugdíjas klubban. Arnold János helyes kis versikével köszöntötte a hölgyeket, a férfiak sorban illatos kölnivel meglocsolták az asszonyokat, piros tojásért cserébe még egy-két vicces versike is elhangzott! Ez a délután igazán nagyon jó hangulatban telt el. Köszönjük Fiúk! Köszönjük! Ráchel Mária Judit klubtag 

Ősz Idő Klub Hírek 
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Andrássy Mária Közösségi Ház 
 

Programajánló! 
 Április 25-én, a Föld napja alkalmából kirándulásra hívom Önöket Keszthelyre, ahol a Balaton Múzeum aktuális kiállításait tekintjük meg szakértő vezetéssel. Ha szép az idő ellátogatunk a kastély pálmaházába is. Indulás 13 órakor a Községháza előtti parkolóból. Jelentkezzen! Május 1-én reggel kerékpártúra Balalaton-györökre. Gyülekező: Községháza, reggel 8 órakor. Jelentkezzen! Napi hírekről, aktualitásokról, eseményekről tájékozódhatnak az oldalunkon: www.facebook.com/balatonmariafurdo.kozossegihaz Mivel agyon sokan változtattak e-mail címet, vagy váltottak telefont, ezért kérem, ha híreket, meghívókat , értesítéseket szeretne kapni, jelezze a KözHáz e-mail címén, vagy telefonon . Telefon: 06 30-933-9329; E-mail: kozhazbmf@gamil.com  

Előzetes: Május 19 – én, 15-22 óráig 
PÜNKÖSDI MULATSÁG a Központi Strandon.  
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