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Testületi ülések, rendeletek 2-3. oldal
Falunap 2005 4-5. oldal
Lakossági fórum 6. oldal
Rendõrségi hírek 7. oldal
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Kik õk? 1983. év óvodásai 7. oldal
Grill bajnokság a Club Aligában    8. oldal 
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Tájékoztató a Képviselõ-testület munkájáról

2005. június 20.
Napirendek: 

1./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
2./ Rendeletalkotás
3./ Vegyes ügyek

A képviselõ-testület 2005. június 2-án megtartott, munkaterv szerinti
ülésén az alábbiakat tárgyalta:

A lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló keretében
kezdeményezte a Belügyminisztérium Hatósági Fõosztálynál az 1212/2 hrsz-ú,
természetben Balatonvilágos, Rákóczi u. 7. szám alatt található 158 m2

térmértékû ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Visszavonta
a 72/2005. (II.21.) számú határozatát, melyben Balatonvilágos, Hétvezér
utca 504/19 hrsz-ú, 1500 m2 térmértékû, összközmûves, belterületi ingatlan
vevõjének Pardi József 5310 Kisújszállás, Gyõri u. 6/a., és Lomniczy Réka
8000 Székesfehérvár, Lublói u. 10. szám alatti lakosokat 1/2-1/2 tulajdoni
arányban jelölte ki. A 75/2005. (II.21.) számú határozatának végrehajtási
határidejét – melyben munkacsoport létrehozását határozta el az
önkormányzat intézményeinek gazdasági átvilágítása, azok gazdaságosabb
mûködtetése érdekében, valamint az intézményekkel szembeni elvárások, és
azok további mûködtetésére vonatkozó javaslatok megfogalmazására-
végrehajtási határidejét módosította 2005. október 30-ára. A 119/2005.
(IV.18.) számú határozat – melyben megbízta a Településüzemeltetési
Intézmény vezetõjét vizsgálja meg, hogy a 019 hrsz-ú területen felhalmozott
betontörmelékbõl mi használható útalapba, és mi nem. Az útalapba nem
használható betontörmelék elszállításáról gondoskodjon a siófoki
hulladéklerakóba- végrehajtási határidejét módosította 2005. szeptember
30-ára. Pótelõirányzatot biztosított Balatonvilágos Község területén elvégzett
lomtalanítás költségéhez 506.000 Ft összegben. A 123/2005.(IV.18.) számú
határozat – melyben a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-t megbízta a
Rendezési Tervek, Helyi Építési Szabályzat készítésével- tervezési díj
összegét 875 ezer Ft-ra módosította. A134/2005.(IV.18.) számú
határozatának -melyben a Településüzemeltetési Intézményben lévõ gépek
igénybevételének szolgáltatási díját határozta meg- módosította azzal, hogy
a Bobcat munkagép óradíját bruttó 7500 Ft összegben határozta meg, mely
25% Áfa-t tartalmaz. Elfogadta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót.

Következõ napirend keretében megalkotta a 13/2005.(VII.06) rendeletét az
önkormányzat tulajdonában lévõ lakások bérletérõl, bérbeadásáról, a
lakásbérleti szerzõdés tartalmáról, megszûnésérõl, valamint a
14/2005.(VII.06.) rendeletét az önkormányzati tulajdonban lévõ lakások
lakbérének mértékérõl, a lakbértámogatás feltételeirõl és mértékérõl,
melyeket a tájékoztató végén közzé teszek. 

Vegyes ügyek keretében az alábbiakat tárgyalta, és a következõ döntéseket
hozta:

Elfogadta a 2002-2003. évek gazdálkodásának törvényességi és
szabályszerûségi vizsgálatáról szóló belsõellenõrzési jelentést, valamint az
ellenõrzés észrevételeinek alapján megteendõ intézkedések végrehajtására
készített intézkedési tervet.

Az Önkormányzat és intézményei 2004. évi gazdálkodásának
törvényességi vizsgálatával megbízta Horváth László belsõ ellenõrt, bruttó
200 ezer Ft megbízási díjért. 

A Közszolgáltatási Szerzõdés átdolgozására vonatkozóan felkérte a
polgármestert, hogy a Zöldfok Rt-vel egyeztesse a képviselõ-testület
módosító javaslatait, és felhatalmazta a polgármestert az átdolgozott
Közszolgáltatási Szerzõdés aláírására. 

Tudomásul vette a közmûvelõdési feladatellátás vizsgálatáról szóló
jelentést, és döntött a kulturális koncepció elkészítésérõl.

A RADIO JAM Kereskedelmi, Szolgáltató és Kommunikációs Rt. 8200
Veszprém, Csillag út 1. megállapodás tervezetét módosítással fogadta el, és
a Falunap rendezvény naponta történõ propagálására 100.000 Ft +Áfa
elõirányzatot biztosított.

A Magyar ATV ajánlatával a "TÉR-KÉP" címû mûsorban a "Világosi Napok"
bemutatására vonatkozóan nem kívánt élni.

A ROYAL INVESTMENT Ingatlanhasznosítási Kft-tõl 1135 Budapest, Béke
út 2-4. két ajánlat bekérését határozta el az önkormányzat tulajdonában lévõ
részvényekre vonatkozóan.

A Mathiász lakótelep lakóinak játszótér kialakításra vonatkozó kérelmét
támogatta. A játszótéri elemek beszerzése folyamatban van.

A képviselõ-testület hozzájárult, hogy a gyermeknapra befolyt támogatás
maradvány összegét -77176 Ft- a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda
felhasználhassa a 2005. szeptember 2-án megszervezésre kerülõ tanévkezdõ
kirándulás költségének fedezetére. 

Meghatározta a Lakossági Fórum idõpontját 2005. július 15. napjában 18
órai kezdéssel.

Elutasította az építés hatósági igazgatási feladatok ellátásáról szóló
megállapodás módosításra vonatkozó tervezetet. 

A kertészeti telkek régészeti feltárására a Veszprém Megyei Múzeum
Igazgatóságnak 8200 Veszprém a régészeti felügyeletért a megállapodás
alapján 20 napra 1.610.000 Ft elõirányzatot biztosított.

A Practical Építõipari Kivitelezõ és Tanácsadó Kft-vel 8200 Veszprém,
Házgyári út 26. vállalkozási szerzõdés megkötését határozta el a feltárási
munkálatokhoz 10 fõ kézi munkaerõ biztosítására, bruttó 1 millió Ft
vállalkozási díjért. 

Az ELMON Hungária Kft. 1112 Budapest, Neszmélyi út 38. ajánlatával -a
Korona Emlékmû díszvilágítási lámpatesteinek cseréjére vonatkozóan- nem
kívánt élni.

Hozzájárult, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola és Óvoda konyháján
2005. június 20-tól június 24-ig 76 fõ részére reggeli + ebéd étkezést
biztosítsanak 600 Ft/adag egységáron. 

Az Ars Nova Mûvészeti Kht. 8174 Balatonkenese, Berek u. 35. Falunapon
végzendõ elõadó-mûvészeti tevékenységre vonatkozó vállalkozási szerzõdés
tervezetét módosításokkal fogadta el. A mûsor szolgáltatásra 517.500 Ft
elõirányzatot biztosított. 

A Balatoni Futár Szerkesztõsége 1088 Budapest, Vas u. 2/b.
támogatásáról döntött. A támogatás összegét bruttó 100 ezer Ft-ban
határozta meg. 

A képviselõ-testület zárt ülés keretében az alábbi határozatokat hozta:
Az 1220/1 hrsz. alatt felvett, természetben Balatonvilágos Zrínyi utca 1.

szám alatt lévõ, 3865 m2 térmértékû ingatlan vonatkozásában a
237.500.000.-Ft összegû vételi ajánlattal, az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett elõvásárlási jogával nem kívánt élni, arról lemondott.

Elutasított egy kürtöskalács és fõtt-kukorica mozgó árusításhoz benyújtott
területhasználati kérelmet.

Területhasználati engedélyeket adott ki a balatonvilágosi községi strand,
az Aligai út 1 szám alatti, valamint az 1417 hrsz-ú ingatlanok területeire
vonatkozóan. 

Engedélyezte egy területhasználati díj két részletben történõ megfizetését.
Elhatározta a házi segítségnyújtás szakfeladaton foglalkoztatott személy

közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történõ megszüntetését.
Döntött a Balatonvilágos 1079/45 hrsz-ú, 4517 m2 területû belterületi

ingatlan 508.163 Ft +Áfa összegért történõ megvásárlásáról, valamint annak
továbbértékesítésérõl. 

Három kérelmezõ részére lakásvásárláshoz összesen 300 ezer Ft vissza
nem térítendõ és 500 ezer Ft kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított.

Módosította 158/2004.(V.17.) számú határozatát -melyben az
önkormányzat tulajdonában lévõ 301/7/a/19 hrsz-ú, 66 m2 térmértékû,
kazánház elnevezésû ingatlan értékesítését határozta el, bruttó 5 millió Ft-
ért- azzal, hogy az ingatlan vételárát 400.000 Ft +Áfa összegben határozta
meg, és felajánlotta megvételre az elõvásárlási joggal rendelkezõ Aliga 18
Társasháznak.

Bérbe adta az önkormányzat tulajdonában lévõ Balatonvilágos 295/1 hrsz-
ú ingatlanon található "Triál" épületet 2005. július 29. napjától 2005. július
31. napjáig 90.000 Ft bérleti díjért. 

Tudomásul vett egy bejelentését a bérlakás igénylés visszavonására
vonatkozóan.

Döntött a Településüzemeltetési Intézményben foglalkoztatott személy
közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történõ
megszüntetésérõl. 

Hozzájárult, hogy 20 millió Ft összegben OPTIMA értékpapír beváltásra
kerüljön.

Ezt követõen a távollévõ jegyzõ helyettesítésére benyújtott pályázatok
kerültek bontásra, melybõl öt pályázó a pályázati kiírásnak nem megfelelõen
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benyújtott pályázatok miatt abból kizárásra került. Az érvényes pályázatok
közül Kovács Béla 8171 Balatonvilágos, Balaton u. 10 szám alatti lakost
bízta meg a jegyzõi feladatok ellátásával. 

A Balatonvilágos, Hétvezér utca 504/13 hrsz-ú, 1500 m2 térmértékû,
összközmûves, belterületi ingatlanra vonatkozó adásvételi szerzõdés közös
megegyezéssel történõ felbontásáról döntött, és egyben kijelölte az ingatlan
új vevõit. 

Döntött a Balatonvilágos, 303/29 és a 303/30 hrsz-ú összközmûves,
belterületi ingatlanok cseréjérõl. A csereként biztosította a Balatonvilágos,
303/14 hrsz-ú ingatlant. 

2005. július 30.
A képviselõ-testület 2005. július 30-án rendkívüli testületi ülést tartott,

melynek keretében az alábbiakat tárgyalta és döntést hozta: 
Kijelölte az önkormányzati lakások bérlõit az alábbiak szerint:
Horváth Gyöngyi 7090 Tamási, Bercsényi u. 3. szám alatti lakost jelölte ki

a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 3. számú, 53 m2
térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június 30-áig, 53 m2
x 600 Ft/ m2= 31800 Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség vállalásának
terhe mellett. 

Németh Richardné 8171 Balatonvilágos, Deák F. u. 3. szám alatti lakost
jelölte ki a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 2. számú, 53
m2 térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június 30-áig, 53
m2 x 600 Ft/ m2= 31800. Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség vállalásának
terhe mellett.

Jankovics Zoltánné 8171 Balatonvilágos, Ady E. u. 11. szám alatti lakost
jelölte ki a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 8. számú, 33
m2 térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június 30-áig, 33
m2 x 600 Ft/ m2= 19800.-Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség
vállalásának terhe mellett. 

Simon Anikó 8130 Enying, Török B. u. 39. szám alatti lakost jelölte ki a
Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 6. számú, 38 m2
térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június 30-áig, 38 m2
x 600 Ft/ m2= 22800.- Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség vállalásának
terhe.

Buzsáki László 8171 Balatonvilágos, Zrínyi u. 5. szám alatti lakost jelöli ki
a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 9. számú, 26 m2
térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június 30-áig, 26 m2
x 600 Ft/ m2= 15600.- Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség vállalásának
terhe mellett. 

Gõgös János 8156 Kisláng, Szabadság u. 51. szám alatti lakost jelölte ki
a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 4. számú, 36 m2
térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június 30-áig, 36 m2
x 600 Ft/ m2= 21600 Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség vállalásának
terhe mellett. 

Farkas Rita 8171 Balatonvilágos, Petõfi u. 47. szám alatti lakost jelölte ki
a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 7. számú, 26 m2
térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június 30-áig, 26 m2
x 600 Ft/ m2= 15600.-Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség vállalásának
terhe mellett.

Bognár Jánosné 8171 Balatonvilágos, József A. u. 92. szám alatti lakost
jelölte ki a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 5. számú, 41
m2 térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június 30-áig, 41

m2 x 600 Ft/ m2= 24600 Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség vállalásának
terhe mellett.

Magyar Balázs 8200 Veszprém, Stromfeld u. 3/b. szám alatti
lakost jelölte ki a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 10.
számú, 33 m2 térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június
30-áig, 33 m2 x 600 Ft/ m2= 19800 Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség
vállalásának terhe mellett.

Restné Szabó Rita 8600 Siófok, Kandó Kálmán u. 17. szám alatti
lakost jelölte ki a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatt található 1.
számú, 66 m2 térmértékû önkormányzati bérlakás bérlõjének 2006. június
30-áig, 66 m2 x 600 Ft/ m2= 39600.-Ft/hó lakbér + bérlõ általi rezsiköltség
vállalásának terhe mellett.

Módosította a 171/2005.(V.23.) számú határozatát -melyben a Veszprém
Megyei Rendõr-fõkapitányság 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 12.
bérlõkijelölési jogát a Balatonvilágos, Zrínyi u. 5. 1224 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan visszavonta, és egyben a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. 301/8
hrsz. alatt található 7. számú bérlakásra biztosította a bérlõkijelölési jogot-
azzal, hogy a bérlõkijelölési jogot a fenti címen található 9. számú bérlakásra
biztosította. 

A Grill Szövetségnek a Balatonvilágoson, 2005. július 1-2-3. napokon
megrendezésre kerülõ Grill Világbajnoksághoz 1 millió forint egyszeri
támogatást biztosított .

Elfogadta a Bakony Füszért Rt. ajánlatát az önkormányzat tulajdonában
lévõ 2690000 Ft névértékû részvényekre vonatkozóan, és a részvények
értékesítésérõl döntött a névértéknek megfelelõ 2690000.-Ft összegért.

Pályázat benyújtásáról döntött a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériumához a régészeti költségek támogatására.

Balatonvilágos belterületi utak útburkolat felújítási munkálatainak
elvégzésével megbízta a PRAKTICAL Építõipari Kivitelezõ és Tanácsadó Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 26. szám alatti kivitelezõt bruttó 28.970.595 Ft
összegért. 

Megalkotta a 15/2005.(VII.16.) rendeletét az 5/2005.(III.09.)
Balatonvilágos Község Önkormányzat 2005. évi költségvetésrõl szóló
rendelet módosításáról, valamint a 16/2005. (VII.16.) számú rendeletét a
többször módosított 11/2003.(V.30.) Szervezeti és Mûködési Szabályzat
módosításáról.

Az Önkormányzati igazgatási tevékenység szakfeladatra 867000 Ft
elõirányzatot biztosított.

A Family Frost Kft. részére mozgóárusítási tevékenységére 2005. évre
30600.-Ft közterület-használati díjat állapított meg. 

Testvértelepülési kapcsolat kialakításáról döntött Jelenec Gímes
Szlovákia és Balatonvilágos Község között. 

A képviselõ-testület munkaterv szerinti, soron következõ ülését 2005.
szeptember19. 15.00 órai kezdettel tartja.

Napirendek:
1./ A 2005. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítésérõl szóló

beszámoló
2./ Lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
3./ Vegyes ügyek 

Kovácsné Rack Mária
Kovácsné Rack Mária

Balatonvilágos Község Önkormányzatának 2005. évi költségvetésrõl szóló
5/2005.(III.09.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.
Balatonvilágos Község Önkormányzat 2005. évi költségvetésérõl szóló
5/2005.(III.09.) rendeletének 4.§ (1) a pontja az alábbiak szerint módosul
Polgármesteri Hivatal 15 fõ (ebbõl egy fõ október 3-ig)
13 fõ köztisztviselõ + 1 fõ polgármester

1 fõ munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatott

2. §
(1) A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
Balatonvilágos, 2005. június 30.

Fekete Barnabás Szombathyné dr. Kézi Aranka
polgármester jegyzõ

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2005. július 16. napján kihirdetésre került.
Szombathyné dr. Kézi Aranka 

jegyzõ
Balatonvilágos, 2005. július 17.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
15/2005.(VII.16.) rendelete

az 5/2005.(III.09.) Balatonvilágos Község Önkormányzat 2005. évi költségvetésrõl szóló rendelet módosításáról. 
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A Falunap sztárvendége volt CsocseszOperettgála vasárnap

A Világosi Népdalkör a színpadonTáncos lányok ünnepségünkön

A Polgármester Úr sajtótájékoztatót tartBalatonvilágos Jövõjéért Alapítvány sátra
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Veterán autók a falunap újdonsága

Óz, a nagy varázsló

Tarczi Zoltán emlékére

Rudi bohóc

Térzene ébresztette a lakosságot

Mint már sokadik alkalommal, az idén is nagy izgalommal
készültünk amár hagyománnyá vált falunapra, amit természetesen
komoly szervezõmunka elõzött meg. arendezvénysorozat péntek
este ökörsütéssel és táncházzal kezdõdött. Már ez is sok érdek-
lõdõt vonzott, a nem túl kedevzõ idõjárás ellenére. Szombat reggel
zenés ébresztõvel indult a nap és tíz órakor az ünnepélyes meg-
nyitóval kezdetét vette a mûsorok színes kavalkádja, melyek között
felnõtt és gyermek egyaránt megtalálhatta a kedvére valót.

Az érdeklõdõk ellátásáról különbözõ vendéglátóegységek gon-
doskodtak, ahol széles választék volt ételbõl, italból.

A „Balatonvilágos Jövõjéért Közalapítvány“ részérõl a rendezvény
színesítésére és természetesen bevételünk gyarapítása érdekében
tombolát árultunk, melyen értékes nyeremények vártak gazdára.
Ezek túlnyomó többségét felajánlásokból gyûjtöttük össze. A
bevételt a sportrendezvények és az ifjúság támogatására fordítjuk.

Este 21 óráig a színpaon szinte megállás nélkül folyamatosan
követték egymást a fellépõ mûvészek és amatõrök. 21 órakor
elkezdõdött a tombolasorsolás, amit nagyon sok érdeklõdõ türel-
metlenül várt, ezután megnézhettük a gyönyörû tûzijátékot, majd
elkezdõdött a hajnalig tartó utcabál. Nagyon jó volt látni a sok jóked-
vû, szórakozó embert.

Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik
tevékenyen részt vettek a falunap lebonyolításában és mindazok-
nak, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt.

Mint az alapítvány elnöke, külön köszönetet szeretnék mondani
mindazoknak, akik felajánlásukkal hozzájárultak a tombolasorsolás
sikerességéhez.

Molnárné Sági Mária

KKKK öööö ssss zzzz öööö nnnn eeee tttt nnnn yyyy iiii llll vvvv áááá nnnn íííí tttt áááá ssss
Sok segítséget kaptunk a Falunap szervezéséhez, lebo-

nyolításához. A falunap sikerességéért köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik munkája nélkül ez a hosszú, jól
sikerült hétvége nem jöhetett volna létre.

Köszönjük!

Fekete Barnabás Krutzler Adrienn
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Folytatás a következõ számban...

Lakossági fórum  -  2005.július 15.

A lakosság és a nyaralótulajdonosok jogos igényének megfelelve,
valamint eleget téve a jogszabályi kötelezettségének az üdülési szezon
fõidényében tartottuk lakossági fórumunkat. Az igény az Önök részérõl
megalapozottan fogalmazódik meg, annak megvalósulását a község
vezetése elõ fogja segíteni.

A képviselõ-testület által elfogadott gazdasági programban megfogalma-
zott célok megvalósításának érdekében dolgozunk. A gazdasági program-
ban felmértük lehetõségeinket, a községünk fejlõdésének irányát és
meghatároztuk évekre lebontva a célokat. A programban megfogalmazott
cél: csendes, nyugodt, tiszta környezetû üdülõ település.

Balatonvilágos elsõsorban üdülõ település, a bevételeink nagy része
ebbõl származik. A központi költségvetés az úgynevezett normatív támo-
gatással biztosítja a települések mûködését, melynek alapja a lakosság
lélekszáma.

Balatonvilágos község lakos-száma 1338 fõ, ezen örvendetes növekedés
a kedvezményes telekértékesítés hatása. A beépített ingatlanokhoz, (melyek
száma 2245) tartozó lélekszám 6-7 ezer fõre tehetõ. Egy kisváros gondjait
kell megoldanunk községre szabott támogatásból.  

Költségek és adók
A mûködési költségek 40 %-át kapja meg községünk a központi támo-

gatásból, a hiányzó rész elõteremtésére helyi bevételeket kell alkalmaznunk,
ezek egyik jelentõs része a helyi adóbevételek.

Településünkön a következõ helyi adónemeket alkalmazzuk:
– Iparûzési adó
– Kommunális adó 6000 Ft (12000 Ft) a bérlemények után
– Telekadó 50 Ft/ m2 (200 Ft/ m2)
– Építményadó 600 Ft/ m2 (900 Ft/ m2)
Idegenforgalommal összefüggõ adók:
– Építményadó 600 Ft/ m2

– Tartózkodás után fizetendõ adó 300 Ft/ vendégéjszaka
A 2005. évben nem kényszerültünk bármely adó mértékének emelésére

annak ellenére, hogy a normatív támogatás drasztikusan csökkent.
Továbbra is átvállalta az önkormányzat a hulladék szállítás-kezelés költ-

ségeit, az ingatlantulajdonosainknak nem kell a rendszeres hulladék elszál-
lításáért fizetni, ezen felül májustól-novemberig terjedõ idõszakban
kéthetenként a fóliazsákban kihelyezett komposztálható zöldhulladékot
szervezetten elszállíttatjuk, zöldhulladék lerakóhelyet mûködtetünk, ahová a
lakosság díjmentesen beszállíthatja a levágott füvet, nyesedéket, lombhul-
ladékot. Ennek ellenére még mindig sokan választják azt, hogy a szemközti
vasútoldalba, a közeli bokrok alá viszik szemetüket, bízom abban: elõbb
utóbb náluk is kialakul az igény a tisztább, rendezettebb környezetre.
Jelentõs költséget fordítunk a település tisztántartására, a zöldterületek
fenntartására. 

Kedvezõtlenül érint a Fõvárosi Önkormányzat és a T-Mobil közötti
iparûzési adó miatti perben született ítélet, mely alapján 6 millió Ft nagysá-
grendben kell visszafizetnünk. 

Kurtaxa
Gyakorlatilag a vendégéjszakák után fizetendõ adó és a hozzákapcsolódó

támogatás összege az, amelyet a fejlesztésekre fordíthatunk. A község
évrõl-évre rendezettebb, tisztább, virágosabb, lakhatóbb. A Club Aliga
kikötõjébõl a fõszezonban hétvégenként menetrendszerinti hajójáratot,
szombatonként sétahajót indít a Balatoni Hajózási Rt. 

A képviselõ-testület megalkotta a Turisztikai Alap létrehozásáról és fel-
használásáról szóló rendeletét, mely alapján pályázati úton visszaigényel-
hetõ a befizetett tartózkodás utáni adó fele, illetve szezonon kívül háromne-
gyede. A rendelet, mint az önkormányzati rendeletek mindegyike megtalál-
ható a község weblapján: www.balatonvilagos.hu a rendeletek mellett egyéb
hasznos információ is megtalálható.

Fejlesztések
Visszatérve az önkormányzat gazdálkodására elmondható, illetve külön-

bözõ vizsgálatok megállapítása szerint az évek során gazdálkodásunk
kiegyensúlyozott volt, a zavartalan mûködés mellett, jut erõ a fejlesztésekre
is, fõként a pályázatokhoz szükséges önrész biztosításával.

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács belterületi utak kor-
szerûsítésére kiírt pályázaton eredményesen vettünk részt és 14 millió 200

ezer Ft vissza nem térítendõ támogatást nyertünk 14 utca burkolatának
felújítására. A pályázati kiírás sajátosságaként 11 db pályázatot kellett
összeállítani és benyújtani, gyakorlatilag azonos tartalommal.

Pályáztunk a Dobó István utcai járda építés támogatására is, melyet elu-
tasítottak azzal, hogy a szükséges anyagot korábban beszereztük, kényte-
lenek leszünk a korábbi járdaszakaszokhoz hasonlóan önerõbõl megépíteni,
várhatóan az õsszel.

A Gagarin lakótelepi nem használt, volt Óvoda épület átalakításával 10
bérlakást alakítottunk ki, melyre hitelt vettünk fel tíz év futamidõre 4,1%-os
kamattal.

A Balaton part rehabilitációs tervét a Tárcanélküli Miniszter jóváhagyta,
elkészült a község településrendezési és szerkezeti terv módosítása, mely a
Polgármesteri Hivatalban hivatali idõ alatt megtekinthetõ, észrevételeket az
ügyfélszolgálatánál lévõ füzetbe lehet beírni. 

A letelepedõ fiatalok számára lakóingatlanokat alakítottunk ki a
Felszabadulás utca mellett, és a Hétvezér utcában. Az ingatlanok
közmûvesítését a tavalyi évben elkezdtük, a víz- szennyvíz elkészült, a gáz
kiépítése folyamatban van, az elektromos hálózat kiépült.

Nem várt és jelentõs többletköltséget okoz a területen folyó régészeti
feltárás, melyet a mi költségünkre végez a Veszprémi Múzeum Igazgatóság,
sajnálatos módon több mint három millió forintért csak cserép darabokat és
csontokat találtak.

További feladataink:
– A szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítése,
– Kultúrház felújítása
– Járdák építése
– Fizetõ strandon új épület létesítése,
– Parkok, virág- illetve növényszigetek létesítése.
Club Aliga
Nem kifejezetten fejlesztési feladat, de a község életében meghatározó a

Club Aliga sorsa. Egyedül álló természeti értéket képvisel, melyre vigyáz-
nunk kell. 

A képviselõ-testület álláspontja: a kikötõ és a világosi telekhatár közötti
part-menti terület továbbra is strandként mûködjön, mert ez a község jogos,
el nem vitatható igénye. 

A meghirdetett áron többszöri sikertelen pályázat után, újból, lecsökken-
tett áron kívánják értékesíteni egyben, vagy több darabra osztva.

A szabályozási tervben a Club Aliga teljes partvonalára kijelöljük az úgy-
nevezett szabad parti sávot, melynek tulajdona, használat nem tisztázott.  

Leader program
Célja: a vidéki szereplõk ösztönzése és támogatása, együtt gondolkodás-

ra késztetése térségük hosszú távú lehetõségeirõl. A térség fenntartható
fejlõdésének fenntartása, helyi közösségek innovációs képességeinek
kibontása.

Helyi közösségek együttmûködésének elõsegítése.
Témák:
· természeti és kulturális értékek optimális hasznosítása;
· vidéki életkörülmények javítása;
· helyi termékek hozzáadott értékének növelése;
· vidéki termékek és szolgáltatások versenyképességének fokozása.
A témák kifejtésére helyi akciócsoportokat kell létrehozni.
A településünk adottságainak mind szélesebb feltárása érdekében szük-

séges a meglévõ szürke állomány hasznosítása. Itt fordulok Önök felé: akik
nem sajnálnak havonta egy szombat délelõttöt a község fejlõdése érdekében
feláldozni, kérem, alakítsunk egy szellemi "mûhelyt", ahol mindenki saját
szakterülete szempontjai alapján határozza meg a feladatokat. Ha ezt létre
tudjuk hozni, adottságaink sokkal jobban kihasználhatók lehetnek.

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
A célunk közös: egy élhetõ, családi üdülésre alkalmas település

kialakítása. 
Nem elhanyagolható feladat, és mindnyájunk közremûködését igényli,

csak összefogva egymást segítve juthatunk el a tiszta, virágos Világos meg-
valósításához.

Kérek mindenkit, segítse munkánkat, segítsen a szemét össze-
gyûjtésében, segítsen a virágosításban. Esetleg szóljon rá azokra, akik nem
tudva a lehetõségekrõl a közterületen helyezik el szemetüket.

A tudnivalókat plakátokon, a Világosi Hírmondóban, az interneten közzé
tesszük.
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Tisztelt Olvasók!
Jelenleg olyan problémával

szembesültem – mint a rendõrségi
rovat havi készítõje – amelyet
szeretnék minél több alkalommal
átélni Balatonvilágos tekintetében.

Az elmúlt egy hónapban Balatonvilágoson – a komoly létszámot
megmozgató kulturális rendezvények ellenére –  nem történt
említésre méltó bûncselekmény, mely azt jelenti, hogy a
településen rend van, és így biztosítani tudjuk  az itt élõknek  és a
nyaraló közönségnek, hogy jól és biztonságban érezhessék
magukat. 

Sajnos ugyanezt nem tudom elmondani a közlekedésbiztonság
tekintetében. Az állandó közterületi jelenlétünk ellenére, havi
rendszerességgel a Rendõrõrs illetékességi területén tetten ért ittas
vezetõk számának legalább kétharmad része Balatonvilágosról
tevõdik ki. Az ilyen esetekben az ittasság pontos értékének
megállapítása érdekében az elkövetõt elõállítjuk a Balatonkenese
Rendõrõrsre, illetve amennyiben szükséges az Orvosi Ügyeletre
Balatonalmádiba, kétszeri vérvétel végrehajtása érdekében. Az
Orvos által elvégzett kétszeres vérvétel díja 7000 Ft melyet minden
esetben az ittasan vezetõ személy fizet ki az eljárás befejeztével.
Mindezeket azért írom le, hogy esetleg ezzel a ténnyel is

megpróbáljam elriasztani az ittas vezetéstõl mindazokat, akik
ilyenen gondolkoznának. 

A jó idõ beköszöntével a strandok is megteltek, melyek hatására
– ugyan nem Balatonvilágoson – megjelentek az ott
bûncselekményeket elkövetni szándékozók is.

A már elkövetett bûncselekmények között több típusú lopás
található, ilyenek az alkalmi lopások, mely során csak készpénzt,
iratokat tulajdonítanak el, illetve az úgynevezett kifigyelt lopások
is, mely során az elkövetõk konkrét céllal, esetleg feladattal
érkeznek a strandra és hajtják végre cselekményüket. Az elmúlt
napokban ilyen eset történt az egyik szomszédos településen is,
mely során az elkövetõk egy megfigyelt és kiválasztott gépkocsit
követtek és tulajdonították el a strandról annak indítókulcsait az
azt tartalmazó táskával együtt. A lopási kár ebben az esetben 6
millió forint volt. Kérem Önöket, hogy minden alkalommal
figyeljenek az értékeikre és csakis azt vigyék le a partra, amire
valóban szükségük van. 

Az ilyen térségekbe a Balatonkenese Rendõrõrs állományából
minden nap kerékpáros rendõröket vezényelünk, akiknek az
elsõdleges feladatuk a megelõzés és a folyamatos jelenlét
biztosítása.

Tisztelettel:
Angyal Gábor r.fhdgy

õrsparancsnok

Rendõrségi  hírekRendõrségi  hírek

Balatonaliga Üdülõközössége Egyesület

FELHÍVÁS
Tisztelt Üdülõtulajdonosok

és tisztelt Állandó Lakosok!
1. A Balatonvilágosi Önkormányzat közszemlére tette ki a Club Aliga és

Balatonvilágos területrendezési tervét. Most dõl el, hogy a jövõben stran-
dolhatunk-e a Club Aliga területén.

A Club Aliga területére az Önkormányzat strandot nem jelölt ki. A szabad
parti sétányt a Balaton-part teljes hosszában kijelölték a Club Aliga
területén, de annak megközelíthetõsége nem biztosított, mivel a
Balatonakarattya és Balatonvilágos közötti parti utat és a fõkaputól a
kikötõig levezetõ utat nem jelölték ki közútnak. Gyalogutakat is nagyon rövid
szakaszokon jelöltek ki.

A fentieket kifogásoltuk és többek között javaslatot tettünk, hogy 
– a Club Aliga területén a jelenlegi strandot és Aliga II. területén az

akarattyai végen egy-egy strandot jelöljenek ki.
– továbbá az említett utakat közútként jelöljék ki.
– jelöljenek ki gyalogutat az Aliga II. akarattyai végétõl felfelé egy szer-

pentin formában a Tompa Mihály u végéig, majd a kerékpárút mellett a

magasparton a fõkapu felé a levezetõ útig. Így a Balaton-part Akarattya felöl
is megközelíthetõ lesz és egy panoráma sétány, keletkezik a magasparton.

Kérjük az Üdülõtulajdonosokat és az Állandó Lakókat, legkésõbb augusz-
tus 5-éig menjenek be az Önkormányzathoz és az észrevételekre szolgáló
sárga könyvbe való beírásukkal, erõsítsék meg, hogy egyetértenek az
Egyesület követeléseivel vagy írják be önálló véleményüket!

Hivatalos idõ: hétfõ, szerda 8-12h és 13-15h illetve péntek 8-12h.
2. A Club Aligát a Kincstári Vagyonigazgatóság rövidesen meghirdeti

eladásra. Várhatóan négy tömbben kínálják fel. A négy részt a parti út és a
levezetõ út osztja fel egységekre. 

Felvetõdött, hogy az Egyesület az üdülõtulajdonosokkal és az állandó
lakosokkal közösen a jelenlegi strandként használt egységet vásárolja meg
önerõbõl. Mindenki gondolkozzon el, milyen elõnnyel jár, ha a telkéhez egy
osztatlan közös parti tulajdon tartozik. Ha aktuális lesz, egy közgyûlést
hívunk össze ennek érdekében.

Véleményüket írják meg az Egyesület Elnökének címére. (Dr. Cseh
József, 8000 Székesfehérvár, Kígyó u. 8.)

Balatonaliga, 2005. július 18.
Tisztelettel:

Dr. Cseh József Veres Lászlóné
elnök tiszteletbeli elnök
s. k. s. k.

AAAAuuuugggguuuusssszzzzttttuuuussssiiii     pppprrrrooooggggrrrraaaammmmooookkkk

Augusztus 6. Los Andinos koncert
Augusztus 13. Apáti Dixiland Band

Augusztus 20.
Töltse a nemzeti ünnepet Balatonvilágoson!

Sütivásár és Sütiverseny a Kultúrházban!
Gyerekeknek: PPeettii és PPaajjttii,

a lufihajtogató bohócok
Üvegfestés és kiállítás-megnyitó

Operett- és musicalrészletek, népi komédia
Sztárvendég: a BBoojjttoorrjjáánn együttes

TTûûzziijjááttéékk

Ünnepélyes lakásátadás

1983. év óvodásai. Kik õk?
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Balatonvilágos Önkormányzatának havilapja.
Felelõs kiadó: Fekete Barnabás polgármester. Felelõs szerkesztõ: Krutzler Adrienn.

Szerkesztõbizottság: Kovács Béla, Melisek János
Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos. E-mail: zepetnek@vnet.hu (88) 480-511

Felelõs vezetõ: Töttössy Péter. Számítógépes szedés, tördelés: Töttössy Péter.
HírmondóHírmondó
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Magyarországon a grillezésnek nincs
nagyon régi hagyománya, de egyre
kedveltebbek manapság hazánkban is a
grillpartik.  Fejlõdésünk azonban töretlen, mi
sem bizonyítja jobban: a Club Aligában rendezték a hetedik grill világbajnokságot,
mely egyben a hatodik magyar bajnokság is, amelyen 15 magyar csapat állt rajthoz. A
Vinoservice csapata a magyar bajnokság második helyezésével térhetett haza.
Pernecker Antalt faggattuk.

– Honnan a sütés, a grillezés szeretete? Milyen hagyományai vannak?
– Cégünknél hagyomány, hogy a nyár elején úgynevezett juniálist rendezünk, – az

utóbbi években Törekiben – melyre az összes dolgozó hivatalos. Általában bográcsos
illetve grillezett ételeket készítünk.

– Mikor indultak elõször a bajnokságon és miért?
– Most indultunk negyedszer a Club Aligában rendezett országos illetve nemzetközi

grillbajnokságon. A versenyt mindig nagy készülõdés  elõzi meg, ami nemcsak az
ételek tervezését jelenti. Mivel cégünk rozsdamentes termékeket is elõállít, a
grillezéshez használt berendezéseket természetesen magunk készítjük el. A
bajnokságon való részvétel célja tehát a versenyzés, a kikapcsolódás és a csapatépítés
mellett termékeink megismertetése a hazai és külföldi nagyközönséggel.

– Milyen ételeket készítettek és milyen sikereket készítettek el eddig?
– Az ételek alapanyagai évrõl-évre ismétlõdnek; az elkészítés módja természetesen

változik, hisz más-más fûszereket használunk a pácoláshoz, más módon tálalunk.
Eddig említésre méltó helyezést nem értünk el, inkább különdíjakat kaptunk. Az idei év
újdonsága volt, hogy a jól összeszokott csapatot segítette egy hivatásos szakács is.

– Milyen volt az idei mezõny? Hányan voltak a csapatban?
– Világbajnokságon idén vettünk részt elõször a Club Aligában, több mint húsz

ország versenyzõi között. A VINOSERVICE több, mint tíz fõvel képviseltette magát.
Igazi csapatmunka volt a mienk, mindenkinek megvolt a saját feladata: a stand

megépítése, berendezése, a húsok
elõkészítése, zöldségtisztítás, terítés, tálalás,
a zsûri fogadása…

– Milyen ételeket készítettek idén? Volt
valami különlegesség, specialitás?

– A csapatoknak öt fogást kellett elkészíteni, melyhez egy-egy óra állt rendelkezésre,
beleértve a tálalást, a zsûritagok vendégül látását is. Különös gondot fordítottunk arra,
hogy a tálalás módja -terítés, kísérõital- összhangban legyen az éppen aktuális
fogással. Elsõként mézes-sörös oldalast készítettünk héjában sült burgonyával, majd
kapros fogásfilét mustármártással és zöldségkörettel. A harmadik fogás tojásos
nokedlivel tálalt töltött karaj volt. Ezután készült legsikeresebb ételünk, a gombával
töltött bélszíntekercs zöldségnyárssal körítve, mely a 38 tagú mezõnyben 13. helyezést
ért el. Desszertként részeges sárgadinnyét szolgáltunk fel nyárson sült gyümölcsökkel.

– Milyen volt a hangulat a bajnokságon?
– A hangulat röviden fantasztikus volt. Pénteken – még a verseny kezdete elõtt –

fõpróbaként vendégül láttuk a településre érkezett szlovákiai Gímes község és
Balatonvilágos képviselõtestületét. A szombati úgynevezett közönségnapon szinte
megállás nélkül dolgozott csapatunk. Szárnyas illetve sertéshúsból készült ételre közel
kétszáz  kóstolójegyet váltottunk be és ezen felül mintegy száz fõt vendégeltünk meg
saját keretünkbõl. Nagy sikere volt a versenyen kívül fõzött csülkös babnak és a
nyárson sütött vadnyúlnak. Ezek a csapattagok, a barátok részére készültek
elsõsorban.

– Kipróbálták más népek ételeit? Szövõdnek ilyenkor „nemzetközi kapcsolatok“?
– Sajnos kevés idõnk jutott a többi csapat „remekmûveinek“ kipróbálására, hisz a

verseny teljesen lekötötte a csapatot. Inkább a szombati közönségnapon lehetett
ismerkedni az ételkülönlegességekkel. Nemzetközi kapcsolatok kialakítására az idõ
kevés, de jólesett a szomszéd standokról érkezõ kínálás éppúgy, mint az ételeink,
berendezéseink iránti érdeklõdés.
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