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folytatás a 3. oldalon

Búcsúzik a 8. osztály

Májusi ajánló
Már több, mint egy éve hallgatom, hogy anya, nem 
akarunk mi innen elmenni, mert nekünk jó itt. Közben 
persze megtörténtek az iskolalátogatások, felvételik 
és mindenkit felvettek egy középiskolába, ami a jövőt 
jelenti számukra. Persze, izgatottan várják, hogy 
milyenek lesznek az új osztálytársak, tanárok és az 
ismeretlen környezet. Várják az újat, mégis egyik 
szemük sír, mert egy általában nagyon összetartó 
bandáról van szó. Bár megvannak a „klikkek”, - hiszen 
mindenkinek vannak olyan emberek az életükben, 
akikhez kicsit jobban ragaszkodnak – előfordul, hogy 
veszekednek egymással és „fújnak” egymásra, én 
biztos vagyok benne, hogy nagyon szeretik egymást. 
Vannak közülük páran, akik már az óvodában társak, 
barátok voltak és sok gyerek jár ebbe az osztályba 
Enyingről és Bozsokról. És jó pár osztálytárs csatlako-
zott be az osztályközösségbe az elmúlt években. 
Mégis kitartanak egymás mellett, megvédik egymást 
és próbálják elfogadni, hogy mindenkinek van jó 
tulajdonsága is még akkor is ha, nem mindig egyezik a 
véleményük.
Végigkövetve ezt a 8 (vagy még több) évet egy élmény 
volt látni, hogy hogyan gyakorolják az élet nagy 
dolgait kicsiben és hogy hogy váltak félig felnőttekké 
az általános iskola „gyakorlóterepén”.

Én kívánom nekik, hogy ne felejtsék el és gondoljanak 
szeretettel egymásra és tanáraikra! És bár lesz sok új 
ember az életükben, jönnek új osztálytársak és 
barátok, találjanak vissza egymáshoz, hiszen ezek a 
gyerekkori barátságok talán a legerősebbek.

Királyné Timár Piroska

"Útjaink százfelé válnak… De szívünk egy célért 
dobog… Nekivágunk a küzdelmes mának… És épít 
karunk egy szebb holnapot... " 

Ballagó nyolcadikosok:

Cserni Dominik Mihalovics Gréta
Cserni Lili Nagy Csillag Virág
Dobrosi Dániel Paluska Bianka
Garamszegi Virág Pető József
Hegedűs Nóra Raffael Noémi
Király Dóra Szűcs Adél
Kiss Adrián Ujvári Gyula
Kuti Gábor Vörös Henrik
Königsberger Dorottya
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3. oldal

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ Zrt.
dr. Lakner Zsuzsa
ingatlanvagyonért felelős főigazgató

1133 BUDAPEST
Pozsonyi út 54

folytatás a 4. oldalon

folytatás a 2.oldalról

Tisztelt Főigazgató Asszony!

Alulírott Fekete Barnabás polgármester Balatonvilágos 
Község Önkormányzata képviseletében (székhely: 8171 
Balatonvilágos, Csók István sétány 38) Balatonvilágos 
község közigazgatási területén elhelyezkedő Club Aliga 
üdülőközponttal kapcsolatban az alábbi kérelemmel 
fordulok Önhöz:

A Club Aliga értékesítése során a PRO-MOT Hungária Kft. 
(továbbiakban: PRO-MOT Kft.) és a Magyar Állam 
nevében eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság 2007. 
március 28-án - 49 éves - határozott időre szólóan 
vagyonkezelési szerződést kötött Balatonvilágos 293; 296; 
298 hrsz.-ú sajáthasználatú utakra és a 295/4 hrsz. 
üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlanra valamint az 
ehhez csatlakozó kikötő műszaki létesítményeire (tovább-
iakban: Ingatlan).
A vagyonkezelési szerződés 3.6. pontjában a PRO-MOT 
Kft. kötelezettséget vállalt arra, hogy a településrendezési 
terv (településrendezési eszközök) hatályba lépését köve-
tően intézkedik az Ingatlan szabályozási tervnek megfelelő 
telekalakításáról, melyhez az MNV Zrt., mint a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság jogutódja a szükséges hozzájárulását 
megadta.
A településrendezési eszközök elfogadásával kapcsolatban a 
PRO-MOT Kft. és Balatonvilágos Község Önkormányzata 
(továbbiakban: Önkormányzat) között 2013. december 20. 
napján Településrendezési szerződés jött létre. Megal-
kotásra került és hatályba lépett az önkormányzat 20/2013. 
(XII.30.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. 
A fent meghatározott Ingatlan határrendezésére és 
megosztására az illetékes Somogy Megyei Kormányhivatal 
Siófoki Járási Hivatala 2017. január 30. napján kelt 800168-
15/2016. számú jogerőre emelkedett határozatával megadta 
az engedélyt a telekalakítási eljárás lefolytatására, s egyúttal 
megküldte PRO-MOT Kft. részére az Ingatlan MMI-
03/2016/b. munkaszámú, 2016. május 5. napjával 
záradékolt változási vázrajz eredeti példányait. A változások 
átvezetése a közhiteles ingatlani nyilvántartásba a mellékelt 
tulajdonlapok alapján megtörtént.

Balatonvilágos Község Önkormányzata az így kialakult – a 
Magyar Állam tulajdonában álló – Balatonvilágos 293; 296; 
298; 295/6; 295/11; 295/12; 295/13; 295/17 hrsz. ingatlanok 
tulajdonjogát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. 
törvény 13.§-a és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36.§ (2) bekezdésének c. pontja alapján ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adás útján meg kívánja szerezni.
Balatonvilágos Község Önkormányzata a kialakult ingat-
lanonként hozott egyedi határozataiban vállalta mindazon 
kötelezettségeket, melyeket a jogszabályok előírnak.

Kérelmünk megalapozott indoklását az alábbiakkal 
támasztom alá:

Balatonvilágos község fejlődését jelentős mértékben 
hátráltatta a volt MSzMP üdülő, melynek területe 
gyakorlatilag elzárva, fehér foltként szerepelt a település 
rendezési terveiben. 

A rendszerváltást követően, a pártvagyon felosztása során 
egy diktátum jellegű megállapodás elfogadására kény-
szerítették az önkormányzatot és olyan vagyonelemeket 
adtak át, amelyek a  tervezett értékesítést hátráltathatták és 
halaszthatatlanul szükséges felújítása, használhatóvá tétele 
több millió forintos terhet jelentett a településünk számára. 
A teljesség igénye nélkül felsorolva:
Gagarin lakótelep épületei, melyek tetőszigetelését azonnal 
el kellett végezni, a gazdaságtalan központi kazánház 
megszüntetése, 42 lakás egyedi gázellátásának támogatása.
A kertészeti területen az elöregedett gyümölcsfák kivágása, 
gyökerek eltávolítása a terület alkalmassá tétele lakótelkek 
kialakítására.
A déli határon juttatott vizenyős 1 ha 775 m² nagyságú 
terület lecsapolása, a viharos szél és a laza talajszerkezet 
miatt megdőlt, élet és balesetveszélyes nyárfák kivágása, 
gyökerek eltávolítása, a terület feltöltése 5000 m³ föld 
odaszállításával tereprendezéssel füvesítéssel használható-
vá tétele.

Balatonvilágos község a Balaton part megközelítése 
szempontjából hátrányos helyzetben van, mivel a település 
4800 méternyi partszakaszából csak 200 méternyi van az 
önkormányzat tulajdonában három, egymástól távol eső 
területen, ha nincs az aligai partszakasz erre a területre 
kényszerül a közvetlen vízparttal nem rendelkező több mint 
2000 ingatlan tulajdonosai és vendégei.
Komoly konfliktus helyzetet tudtunk feloldani a 
rendszerváltást követő üzemeltetőkkel kötött megállapodá-
sokkal, mely alapján az ingatlantulajdonosok és hozzá-
tartozóik jelenleg a strandszezonban is ingyenesen jutnak be 
a Club Aliga strandterületére. Sajnos ez csak ideiglenes 
megoldás, a mindenkori üzemeltető hozzáállásán múlik.
Az önkormányzati tulajdon jelentené mindenki számára a 
Balaton-part nyilvános megközelíthetőségét és feloldaná a 
jelen pillanatban csak lappangó konfliktus helyzetet, amely 
bármikor átválthat tiltakozásba, tüntetésbe a társadalmi 
elégedetlenség egyéb megnyilvánulásába.
Balatonvilágos község lakosainak, ingatlantulajdonosainak 
és vendégeinek képviseletében tisztelettel kérem Önt és 
munkatársait, hogy kérelmünket támogatólag terjesszék 
Magyarország Kormánya elé.

Balatonvilágos, 2017. május 24.

Fekete Barnabás 
 polgármester
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Tájékoztatás Balatonvilágos Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének munkájáról

folytatás a melléklet 1.oldalon

Tordai-hasadék

folytatás a 3.oldalról

folytatás az 5. oldalon

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének munkájáról

2017. április 10.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2017. április 10-ei munkaterv szerinti ülésén a következő 
napirendeket tárgyalta, és döntéseket hozta:
- Elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról.
- Tárgyalta, és elfogadta a Siófoki Rendőrkapitányság 
Balatonvilágos település közrendjéről, közbiztonsági helyzeté-
ről szóló beszámolóját, és a településünk egyesületeinek - 
Polgárőrség, Nők Egyesülete, Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, 
Érdekképviseleti Egyesülete, és a Mozdulj Világos Sport 
Egyesület - 2016. évben végzett tevékenységről szóló 
beszámolóit.
- Tárgyalta és elfogadta Balatonvilágos Község Önkormányzat 
Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete, a 
Közétkeztetési intézményegysége, a Védőnői Szolgálata, a 
Tanyagondnoki Szolgálata 2016. évben végzett tevékenységről 
szóló beszámolóit, egyúttal elfogadta az Eurocentrimpex Kft. 
Manuális RM400 kazettás, kézzel működtethető lépcsőre 
(bruttó 106.502 Ft+ beépítési költség bruttó 31.433 Ft) tett 
137.935 Ft összegű ajánlatát, és döntött a felépítmény 
Tanyagondnoki Szolgálat gépjárművére történő felszerelésének 
megrendeléséről. 
- Hozzájárult a Szivárvány Óvodában, 2017. április 19-től 2017. 
július. 31. napjáig terjedő időszakban, Gyöpös Viktória 
pedagógiai asszisztensként történő foglalkoztatásához. A 
foglalkoztatás 724.497 Ft költségére a szükséges előirányzatot 
biztosította.
- A Mészöly Géza Általános Iskola mindenkori 7. osztálya 
számára, kirándulás költségéhez évente 100.000 Ft támogatás 
biztosításáról döntött, amennyiben az osztály tanulói a trianoni 
békeszerződés évfordulóján méltó megemlékezés érdekében 
műsort szerveznek és adnak elő. A megemlékezés az évforduló 
napján tartandó, helyszín a balatonvilágosi vasútállomás feletti 
Országzászló emlékmű.
- A nemzeti összetartozás napja alkalmából a Mészöly Géza 
Általános Iskola 6. osztályos tanulói részére - a 2017. június 2-ai 
Ópusztaszerre történő kirándulás útiköltségéhez - 127.000 Ft 
összegű támogatást biztosított. 
- Elfogadta a Csaba & Csaba Kft. bruttó 297.180 Ft összegű 
ajánlatát a Kultúrházhoz 6 db 160*80 cm-es tömörfa lábú és 
káva szerkezetű, calvados színű, 25 mm-es lapanyagból 
készítendő asztalra (bruttó 49.530 Ft/db). 
- A Szatmár Apartmanház üzemeltetője Szatmáriné Kulifai Rita 
vállalkozó részére 2016. május hónaptól 2016. október hónapig 
terjedő időszakra, a befizetett 394.800 Ft idegenforgalmi adó 
alapján 51.050 Ft támogatást biztosított a Turisztikai Alapról 
szóló 25/2003.(XII.23.) rendelete 1. § (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott „Tartósan turisztikai célra hasznosított ingatlan, 
ingatlanrész korszerűsítése, felújítása, komfortfokozat növe-
lésének támogatása” célra, trambulin, sportszerek, napozó 
ágyak, kerti bútorok beszerzésére, valamint az elhasználódott 
szúnyoghálók cseréjére.
- Szabó Andrea és Schneidler József kérelmére hozzájárult a 
303/15 hrsz-ú Barackos utca területének kérelmezők 303/14 
hrsz-ú ingatlantulajdona előtti részén tervezett munkálatok - 
útszegély elhelyezése, térkövezés, autóbejáró előtt lévő 
területen az aszfaltút szélétől a kerítésig, legfeljebb 15,5 méter 
szélességben, füvesítés – elvégzéséhez azzal a feltétellel, hogy 
kérelmezők saját költségükre és kárveszélyükre végzik el a 

kivitelezést. Az úttest és annak 
tartozékai karbantartása, felújítása, 

építése, vagy bármely más az 

érintett helyrajzi számon elvégzendő önkormányzati munkálat 
során az önkormányzat által végrehajtott munkát tűrni 
kötelesek. Az általuk kivitelezett útszegély, térkövezés, 
füvesítés elbontását tűrni kötelesek, azok elbontásáért, 
sérüléséért kárigénnyel nem élhetnek az önkormányzat felé. 
- Megtárgyalta, és döntött arról, hogy kezdeményezi, és 
kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Balatonvilágos 
293, 296, 298, 295/6, 295/11, 295/12 és 295/13 hrsz-ú 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adását.

- Tóth Krisztina részére zumba oktatás helyszínéül biztosította a 
Kultúrház térítésmentes használatát 2017. április 23. napjától 
2017. július 23. napjáig, vasárnapi napokon, 17 és 18,30 óra 
közötti időszakban azzal a feltétellel, hogy amennyiben községi 
szintű rendezvény vasárnapi napra kerül megszervezésre, úgy az 
a rendezvény élvez elsőbbséget a Kultúrház használatánál. 
Önkormányzati rendezvény miatt a fent megjelölt időszakban 
június 4. és július 9. napjára a használatot nem biztosította. 
- A Live Produkció Partyzoo jegyiroda részére a Mazsola és Tádé 
című előadás megtartásához biztosította a Kultúrház használatát 
2017. augusztus 12-én szombaton 8,30-tól 11,30-ig terjedő 
időszakra 3000 Ft használati díj megfizetése ellenében. 
- Döntött arról, hogy a „Jóidő” Kkt. részére bérbe adja a 
balatonvilágosi 1251 hrsz-ú, 4358 m2 alapterületű, 
Balatonvilágos Zrínyi u. 28-30. szám alatti területet, fizetőstrand 
üzemeltetése céljából 2017. április 15-től 2017. december 31-ig, 
1.027.000 Ft+ Áfa összegű területhasználati díj fejében azzal a 
feltétellel, hogy a Kkt. hozzájárul a terület önkormányzat általi 
használatához szeptember 30-tól, amennyiben az önkormányzat 
azon valamilyen fejlesztést kíván végrehajtani. Egyben 
hozzájárult a területhasználati díj három részletben (2017. július 
30-ig 300.000,- Ft +Áfa, 2017. augusztus 31-ig 300.000,- Ft+ 
Áfa, 2017. szeptember 30-ig 427.000,- Ft + Áfa) történő 
megfizetéséhez. Valamint a strand épületek karbantartásának 
anyagszükségletére (lambéria anyag, festék, redőnyvas) 
150.000 Ft+ÁFA= 190.500 Ft előirányzatot biztosított. 
- Elutasította Sárváriné Treszka Tünde egyéni vállalkozó 
területhasználati díj mértékének csökkentésére vonatkozó 
kérelmét a Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti bérlemények 
előtti közterület 35,34 m2 területrészének használatára 
vonatkozóan azzal, hogy a területhasználat díj megállapítása a 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2016.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet alapján történt, attól való eltérésre nincs 
mód. Egyben döntött arról, hogy nem kíván élni az Ablakforrás 
Kft. 421.918 Ft +Áfa, összesen 535.836 Ft ajánlatával a 
bérlemények nyílászáró cseréjére vonatkozóan. 
Elfogadta a Balatonvilágos 296 hrsz úttól a 295/1 hrsz-ú 
ingatlanon lévő Vendégház épületéhez levezető út útburkolat 
kiépítésére vonatkozóan az Alba Út Kft. bruttó 2.976.688 Ft 
összegű ajánlatát. A döntés végrehajtásához szükséges kerekítve 
2.977.000 Ft előirányzatot az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében a 066020 Város és községgazdálkodási egyéb 
szolgáltatások kormányzati funkcióra a működési tartalék 
terhére biztosította.

A Kultúrház szigetelési munkáira tett ajánlatok közül 
elfogadta a legkedvezőbb ajánlatot tevő Telgarten Plusz Kft. 
bruttó 4.051.833 Ft összegű ajánlatát. A döntés végrehajtásához 
szükséges kerekítve 4.052.000 Ft előirányzathoz az önkormány-
zat 2017. évi költségvetésében a 082092 Közművelődés- 
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormány-
zati funkción rendelkezésre álló 2.775.000 Ft előirányzathoz 
1.277.000 Ft pótelőirányzatot biztosított a működési tartalék 

4. oldalw w w . v i l a g o s i h i r m o n d o . h u



Tehetséges gyerekek Balatonvilágoson

folytatás a 6.oldalon

5. oldal

folytatás a 4.oldalról

folytatás a 6. oldalon

folytatás a melléklet 2. oldalán

terhére. 
Területhasználatot biztosított Scheff Diána egyéni vállalkozó 
részére, a Községi Strand (1251 hrsz) területén 9 m2 nagyságú 
területrészre 2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig terjedő 
időszakra, masszázs tevékenység céljára a strand üzemeletető-
vel - Jóidő Kkt. képviseletében eljáró Lengyel Dezső ügyvezető 
- egyeztetett területrészen. A közterület használat díja 500 
Ft/m2/hó melynek összege: 3 hónap x 9 m2 x 500 Ft, összesen 
13.500 Ft. 
Felkérte a polgármestert, kérjen írásos nyilatkozatot a 
„Balatonvilágos Jövőjéért” Közalapítvány kuratóriumi tagjai-
tól, valamint a Felügyelő Bizottság tagjaitól az alapítványnál 
betöltött kuratóriumi tagsági, valamint felügyelő bizottsági 
tisztségükre, a tisztséggel járó feladatok ellátására, az alapítvány 
munkájában történő részvételi szándékra. Egyidejűleg döntött 
az alapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálatáról. Felkérte az 
önkormányzat jogi képviselőjét az Alapító Okirat tartalmának 
felülvizsgálatára, a hatályos jogszabályoknak való megfelel-
tetésre, a szükséges módosítás elkészítésére 2017. június 1. 
napjával történő hatályba lépéssel, a személyi változások 
figyelembe vételével. 

Az Aliga Hotels Kft. részére területhasználatot biztosított a 
2017. május 27. napján megrendezésre kerülő céges rendezvény 
résztvevői személygépjárműveinek leparkoltatása céljára, a 
következő területeken: 295/1 hrsz-ú ingatlan Vendégház melletti 
terület, 537 hrsz-ú Aligai vasútállomás alatti terület, 020/3 hrsz-
ú ingatlan területrész, 747/39 hrsz-ú ingatlan Vadrózsa és Lehel 
utcák közötti terület, Körte utca 303/17 és 303/18 hrsz-ú 
ingatlanok. A területhasználat díját 500 Ft/személygépjármű 
összegben határozta meg, 300.000 Ft kaució egyidejű 
megállapítása mellett.
Döntött arról, hogy a 2017. évi lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé. 

Jóváhagyta a REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti 
Társaság és Balatonvilágos Község Önkormányzata között, a 
képviselő-testület 22/2017. (I. 30.) határozatában foglaltak 
szerint létrejött, Wibit vízi-élménypark teljes körű projekt-
lebonyolítása tárgyában megkötött megbízási szerződés 
módosítására vonatkozó tervezetben foglaltakat, egyben 
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. A 
bemutatott pályatervek alapján a 2-es sorszámú, nettó 40.360 
EUR (megközelítőleg 12.511.600 Ft) + Áfa értékű pálya került 
kiválasztásra. A kiválasztott pálya értéke alapján a képviselő-
testület a szerződés szerinti végső projekt értéket nettó 
15.817.000,- Ft összegben határozta meg.

Visszavonta a 66/2017.(III.27.) számú határozatát. Egyidejű-
leg döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
Balatonvilágos Zrínyi út 28-30. szám alatti, balatonvilágosi 
1251 hrsz. községi strand megnevezésű ingatlanon működő 
strand fejlesztése érdekében élni kíván a Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. által kiírásra kerülő pályázati lehetőséggel és a 
MTÜ által megküldött, 2017. március 10. napján kelt 
tájékoztatás tartalmával egyezően, és a fejlesztések 
megvalósítására pályázatot nyújt be mindösszesen nettó 23 897 
638,- Ft értékű fejlesztés 100% intenzitású támogatására.
Együttműködési szándékát fejezte ki Primmer Ildikó 
Szervezővel a Világosi Borfesztivál rendezvény 2017. július 9. 
és július 16. között történő megrendezése érdekében. Továbbá 
együttműködési szándékát fejezte ki a rendezvényen 
bemutatkozó, Horváth Csaba, valamint Mihalovics Miklós és 
Deák-Bárdos Péter helyi borászokkal Az együttműködés 
keretében döntött arról, hogy biztosítja a borászok részére két 
pavilon önkormányzat által történő bérbevételét és azok 
borászok által történő térítésmentes használatát. A helyi 

borászok az együttműködés keretében vállalják a pavilonok 
együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti folyamatos 
kihasználásával boraik bemutatását, kínálatuk ismertetését a 
rendezvény közönségével. A pavilonok biztosításához 
mindösszesen 500.000 Ft + Áfa előirányzatot biztosított. 
Elfogadta a Balatonvilágos, Magyar utca és környéke 
szennyvízcsatorna építés kivitelezési munkálatai műszaki 
ellenőri feladatai ellátására vonatkozóan a Sió-Flott Kft. 
160.000 Ft+Áfa, összesen 203.200 Ft összegű ajánlatát, és a 
döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot biztosította. 

Balatonvilágos Község közigazgatási területére kiterjedő 
települési főépítészi feladatok ellátásával megbízta Müller János 
urat 2017. április 1. napjától 2018. március 1. napjáig, de 
legfeljebb a Helyi Építési Szabályzat aktuális felülvizsgálatára 
vonatkozó eljárás lezárását jelentő rendeletalkotás időpontjáig, 
Balatonvilágos település településrendezési eszközeinek 
hatálybalépéséig tartó időszakra. A feladatellátásért bruttó 
100.000 Ft/hó vállalkozási díjat, valamint utazási költségtérítést 
állapított meg. 

Eredménytelenné nyilvánította Balatonvilágos Község 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezete intézményvezető - magasabb vezető - munkakör 
betöltésére a 319/2016. (XI. 21.) számú határozat szerint kiírt 
pályázatot. Egyidejűleg döntött a pályázat ismételt kiírásáról. Az 
önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezete vezetésével - magasabb vezető-, határozott időre, 
2017. április 19. napjától 2017. július 31. napjáig Kovács Tamás 
8171 Balatonvilágos, Fischer Annie utca 12. szám alatti lakost 
megbízta. Illetményét - garantált illetmény 161.000 Ft, 
munkáltatói döntés alapján járó illetmény kiegészítés 64.500 Ft, 
magasabb vezetői pótlék 40.000 Ft - 265.500 Ft-ban határozta 
meg.  

Eredménytelenné nyilvánította Balatonvilágos Község 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezete gazdasági vezető munkakör betöltésére a 41/2017. 
(II.13.) számú határozata szerint kiírt pályázatot. Egyben döntött 
új pályázat kiírásáról.

Engedélyezte a 2017. évi költségvetésben a 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 
általános igazgatási tevékenység kormányzati funkción 
rendelkezésre álló előirányzatból 183.849 Ft és 40.447 Ft 
járulék, összesen 224.296,- Ft előirányzat átcsoportosítását 
(megbízási díjból átadott pénzeszköz) a Siófoki KÖH 
működtetési kiadásaihoz. Egyidejűleg a Siófoki KÖH 
Balatonvilágosi Kirendeltség 2017. évi költségvetését 224.296 
Ft összeggel megemelte, és felkérte Siófoki KÖH Jegyzőjét, 
hogy munkáltatói jogkörben eljárva szíveskedjen gondoskodni a 
munkaidőn kívül tartott testületi az üléseken történő részvétel, és 
az önkormányzat intézményeivel kapcsolatban jelentkezett 
többletfeladatok elvégzéséből eredő feladatok a Siófoki KÖH 
köztisztviselője (Kuti Henriett Margit) általi végzése folytán 
keletkezett túlmunka jutalomként történő kifizetéséről.

Elfogadta a STRABAG Általános Építő Kft. Balatonvilágos, 
Tóth Árpád köz útburkolat karbantartására vonatkozó 1.805.062 
Ft + 487.367 Ft (Áfa) = 2.292.429 Ft összegű ajánlatát. 

Az F&B Kft. képviseletében Revuczky Karion részére, 
kérelmére a 2017. augusztus 5. napján megrendezésre kerülő 
családi rendezvény (esküvő) lebonyolításának helyszínéül 
biztosította az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos 
295/1 hrsz-ú ingatlanon található (teniszpálya) 64 m x 18 m 
területét gépjárművek parkolása céljára, 500 Ft/gépjármű 
területhasználati díjért. Egyidejűleg térítésmentesen biztosította 
a rendezvény időpontjára a 295/1 hrsz-ú területen egy sátor 
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Tehetséges gyerekek Balatonvilágoson

Mókás óvodai sport délután

Hirdetmény

folytatás a 7. oldalon

folytatás az 5.oldalról

folytatás a melléklet 1. oldalán

Ultramamaton a Népdalkörrel

Született:

Gratulálunk!

Május 11-én délután került megrendezésre tavaszi 
családi sport délutánunk az általános iskola 
tornatermében. 16 lelkes család gyűlt össze, és együtt 
néztük végig a vetélkedő előtt azt a pár perces zenés 
fitt-ball bemutatót, melyet néhány ovisunk tartott 
Galambos László irányításával. Laci bácsi október óta 
hetente 1 alkalommal tart játékos fitt-ball tornát az 
érdeklődő gyerekek részére.  A foglalkozásokon 
mindig nagyon lelkesen vesznek részt a gyerekek és a 
rendkívül jó hangulatban szinte elrepül az idő.
Ezután következett egy kis zenés bemelegítés a Na-
pocska csoportos gyerekek irányításával. Majd két 
csapatra osztottuk szét a résztvevőket úgy, hogy a 
csapatokat különböző korosztályokba tartozó lányok 
és fiúk alkották szüleik kíséretével.  Megkezdődött a 
különböző futó-és ügyességi feladatok végrehajtása. 
Valamikor egyénileg, máskor párban kellett helytállni. 
Mindenki küzdőszelleme példaértékű volt.

Fő célunk a játék, a tartalmas, örömteli együttlét volt. 
Minden kisgyereket a vetélkedő végén oklevéllel, 1-1 
sportszelettel és finom ropogós almával jutalmaztunk.
Köszönjük a résztvevő családok jelenlétét, és 
reméljük, hogy újra találkozunk a következő őszi sport 
délutánon!

Vargáné Kapitány Éva
Óvodapedagógus

2017. május 20-án nem mindennapi fizikai és lelki 
teljesítményre vállalkozó futók sokaságával találkozhattak, 
akik a Balaton-partot választották hét végi programjuk 
helyszínének, hiszen ezen a hétvégén rendezték a XI. tó kerülő 
futást, az ULTRABALATONT.
És mi köze ehhez a Népdalkörnek? Aki valamennyire ismer 
bennünket, egyből tudhatja, hogy biztosan nem a futók között 
találkozhatott velünk. Átlagéletkorunk ugyanis közelít ahhoz 
a bűvös számhoz, amelynek elérése után ingyen utazhatunk 
vonaton vagy buszon. Mi egy másik, egész napot betöltő 
„ultra” hosszú rendezvény, a Csopakon szervezett XV. Közép-
dunántúli regionális nyugdíjas találkozó részesei voltunk. 
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 24 többségében 
nagymama korú - fellépő közé mi is befértünk, és óriási 
sikerrel képviseltük Balatonvilágost a közel 600 nyugdíjas 
előtt. 
A sikerért - a sportolókhoz hasonlóan - mi is megdolgoztunk, 
csak mi nem a testünket, hanem a hangunkat eddzük, amúgy 
nyugdíjas korúan. Nekünk a heti próbák nem a küzdelemről, a 
verejtékezésről, hanem a jó hangulatról, a közös éneklés 
nyújtotta kikapcsolódásról szólnak. Ezért is jött létre immár 
közel 17 éve a Népdalkör. Aztán lassacskán kezdtük önmagun-
kat kinőni, már szerettük volna megmutatni másoknak is, hogy 
mit tudunk. Így kezdődtek a fellépések egy-egy helyi 
rendezvényen. Újabb mérföldkövet jelentett csoportunk 
életében, amikor a művészeti vezetőnk lett Bollók Attila. 
Népzene iránti elkötelezettsége, igényessége olyan fejlődést 
indított el bennünk is, melynek eredménye a sok-sok sikerese 
minősítés, egy CD megjelentetése, a szomszédos települések 
népzenei eseményein való részvétel. A fellépések nagy része 
általában hét végére esik, így a családi és egyéb események 
miatt elég nehéz összeegyeztetni, hogy teljes létszámmal 
álljunk színpadra. 
Nem helyi fellépéseinket általában saját gépkocsikkal, 
költségtérítés igénylése nélkül oldjuk meg. Éppen ezért 
köszönettel tartozunk minden külső szponzorunknak, továbbá 

az önkormányzatnak az anyagi 
támogatásáért és a kultúrház 

térítésmentes használatának 

biztosításáért.
Alapító tagjaink közül sokan már csak „odaföntről” látják 
fellépéseinket, hallják dalcsokrainkat. Létszámunk sokat 
változott a több mint másfél évtized alatt, de összességében 
nem vagyunk kevesebben, mint megalakuláskor. Nyitottak 
vagyunk új tagok felé, szívesen látunk mindenkit, akinek 
örömet okoz az együtt éneklés, és van erre szerda esténként 1,5 
szabad órája.

Pernecker Antalné

Köszönöm Pernecker Antalné sorait. A Népdalkörnek további 
sok sikert, tartalmas és vidám együtt töltött éveket és jó 
egészséget kívánunk! 
Kedves balatonvilágosi civil szervezetek, öntevékeny körök! 
Reméljük a fent olvasott cikk meghozta a kedvet ahhoz, hogy 
betekintést engedjenek működésükbe. Köszönjük eddigi 
írásaikat és szeretettel várjuk további cikkeiket, melyben 
tevékenységüket, sikereiket, tagjaikat, mindennapjaikat 
mutatják be olvasóinknak. Szándékukat jelezhetik a 
rajkonetajtiandrea@gmail.com email címen, vagy a Világosi 
Hírmondó szerkesztőségénél, az újság végén feltüntetett 
elérhetőségen. 

Rajkóné Tajti Andrea
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Hirdetés

Meghívó

BALATONVILÁGOS, mint a Balaton családbarát települése?!

Eltávoztak közülünk:

Anyakönyvi hírek

Emléküket megőrizzük!

KOMFORT ZÓNA – CUKRÁSZDA ÉS 
ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS

Régi Barna Cukrászda helyén megnyílt a 
Komfort Zóna. Olasz kézműves fagyival, 

üdítőkkel, kávéval, szezonban csavart fagyival, 
széles körű sör választékkal várjuk 

vendégeinket.
Az udvarban zöldség és gyümölcs kapható.

Nyitvatartás: 7-től 21 óráig.

PL
AK

ÁT

Született:

Markotán Lajos Ákos 2017.04.11-én
Édesanya: Bódig Boglárka
Édesapa: Markotán Lajos

Jó egészséget kívánunk!
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8. oldal

Csupa verseny hétvége

Néhány évtizeddel ezelőtt (mikor én még kislány 
voltam) csak azok vehettek részt sport versenyeken, 
akik vagy kiemelkedően teljesítettek a testnevelés 
órákon vagy pedig valamilyen egyesületben 
sportoltak. Ma szinte minden hétvégére jut tavasztól 
őszig legalább egy olyan futó- és egyéb verseny, ahol 
amatőrök (gyakorlatilag bárki) is részt vehetnek. 
Persze ezeknek a versenyeknek is vannak dobogós 
helyezettjeik (nemre, korcsoportra bontva is), de ezek 
a sportesemények leginkább arról szólnak, hogy ki-ki 
hogyan teljesít magához képest.

Mint említettem, minden hétvégén van legalább egy 
verseny. Azonban a május 20-i hétvége három olyan 
versenyt is tartogatott, amin községünkből jó páran 
részt vettünk.
A tavalyi évhez hasonlóan a 7. és 8. osztályból 10 
gyerek (egy hajónyira való) újra nekivágott, hogy 
kipróbálják magukat a siófoki és környéki iskolák 
között rendezett sárkányhajó versenyen. A srácok 
hatalmasat teljesítettek mind a gyakorló edzésükön és 
az éles versenyen is. A gyakorló alkalmukkor 
szerencsém volt jelen lenni, ahol átérezhettem, hogy 
milyen erő és összetartás van a gyerekekben. Itt nagy 
fölényben győztek egy környékbeli középiskolás 
csapat ellen. A szombati éles versenyben sajnos a 
célfotó úgy döntött, hogy bár pár centivel, de a másik 
csapat gyorsabb volt. Második futamukban a tavaly 
országos versenybe bekerült földvári gyerekeket 
kapták, akiket most sem sikerült legyőzni. Mindezek 
ellenére vidáman és élményekkel gazdagon jöttek 
haza a kis versenyzők.

Szintén a 2016-os évet ismételve újra részt vettünk az 
immár 11. alkalommal megrendezett Ultrabalaton 
versenyen. Kicsivel több, mint 20 óra alatt futottuk 
körbe a tavat 12-en egymást váltva. Az élményt kissé 
nehezítette az időjárás, hiszen egész nap küzdöttünk a 
széllel és az esővel. Ez alatt a röpke 20 óra alatt 
azonkívül, hogy kellemesen elfáradtunk, bölcsebbek 
lettünk néhány gondolattal is. Például, hogy hol van a 
mi fejenként kb. 20 kilométerünk ahhoz képest, aki 
egyedül futja körbe; hogy bár fáj az egész táv alatt 
valamink (térdünk, derekunk, stb.), de ezzel úgy sem 
tudunk mit csinálni; hogy az időjárás adta 
nehézségekhez is hozzá lehet szokni, csak arra kell 
gondolni, hogy most ez van, ezt kell legyőzni.

Mind e fentiekkel egy időben zajlott Tatán a 21-
edszerre megrendezett J&S Speed kupa, amelyen 
községünk karate versenyzői (Király Krisztina, Veréb 
Kinga, Pápay Zita és Pápay Kata) szintén nagy 
erőbedobással, legyőzve saját magukat, félelmeiket, 
sportszerűtlenséget és az ellenfelet jutottak el a 
dobogó második és harmadik fokáig. Király Krisztina 
2. és Pápay Kata 3. helyezettként végzett küzdelem-
ben.

Mindenkinek gratulálok az eredményekhez és a 
részvételhez!

Királyné Timár Piroska
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1. oldalVilágosi Hírmondó melléklet2017.május 31.

folytatás a melléklet 2. oldalán

felállításához szükséges területet. 
Elfogadta a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. „Balatonvilágos, Bacsó Béla utca csapadékvíz elvezetésé-
nek tervkorszerűségi felülvizsgálata és engedélyezési 
eljárásának lefolytatása” tárgyában tett 300.000 Ft +Áfa, 
összesen 381.000 Ft összegű tervezési díj ajánlatát. A döntés 
végrehajtásához szükséges 381.000 Ft tervezési díjra, valamint 
az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatatási díjára 
(100.000 Ft), összesen 481.000 Ft előirányzatot biztosította. 
Valamint elfogadta a Kft. „Balatonvilágos, Rákóczi és Zrínyi 
utcák csapadékvíz elvezetésének tervkorszerűségi felül-
vizsgálata és engedélyezési eljárásának lefolytatása” tárgyában 
tett 550.000 Ft +Áfa, összesen 698.500 Ft összegű tervezési díj 
ajánlatát. A döntés végrehajtásához szükséges kerekítve 699.000 
Ft, valamint az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatatási 
díjára (100.000 Ft), és a MÁV üzemeltetői hozzájárulás ismételt 
beszerzésének díjára (106.000 Ft), összesen 905.000 Ft 
biztosította.

A képviselő-testület a további állásfoglalást igénylő személyi 
ügyek, és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos ügy tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását 
rendelte el. A zárt ülésen az alábbi napirendeket tárgyalta, és 
döntéseket hozta:

Rendkívüli települési támogatást biztosított Zsednainé 
Kőszegi Mária kérelmére gyermeke Gorzium Művészeti 
Szakgimnáziumban folytatott tanulmányaival kapcsolatos 
költségekhez 4 hónap időtartamra, havi 16.100,- Ft összegben.

Visszavonta a 44/2017.(II.13.) számú határozatának 2. 
pontját, melyben a Balatonvilágos, 303/18 hrsz-ú, 829 m2 
térmértékű, összközműves, belterületi ingatlan vevőkijelölésé-
ről döntött.

Elutasította Stefancsik Alajos, és Stefancsik Alajosné 
területhasználati díj mértékének csökkentésére vonatkozó 
kérelmét azzal, hogy a területhasználat díj megállapítására a 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2016.(VI.28.) 
önkormányzati rendelet alapján került sor, attól történő eltérésre 
nincs mód. Döntött arról, hogy a Balatonvilágos, Aligai út 1. 
szám alatti 299 hrsz-ú ingatlanon található épületben lévő 23 m2 
nagyságú üzlethelyiség értékesítésére vonatkozó 2.600.000 Ft 
összegű ajánlattal nem kíván élni. Felhatalmazta a 
polgármestert, tájékoztassa ajánlattevőket, hogy az önkormány-
zat maximum bruttó 2.000.000 Ft összegű vételárat ajánl fel a 
helyiség önkormányzat általi megvásárlására vonatkozóan.

2017. május 2.

A képviselő-testület 2017. május 2. napján rendkívüli ülés 
tartott, melynek keretében az alábbi döntések születtek:

Pályázat benyújtásáról döntött Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. 
melléklet II. 2. pont c) pont szerinti „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” Balaton-
világos belterületi útjainak útburkolat felújítási munkái költsége 
támogatására. A tervezett felújítási munkálatok: a 627 és 640 
hrsz-ú Szegfű utca 230 fm aszfalt szőnyeg cseréje. A 
pályázatban benyújtott beruházás költsége bruttó 4.721.360 Ft, 
az igényelt támogatás összege bruttó 3.541.020 Ft, az önrész 
bruttó 1.180.340 Ft. Az önrészre szükséges előirányzatot 
biztosította. 

2017. május 8.

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének munkájáról
folytatás a Balatonvilágosi Hírmondó 5.oldaláról A képviselő-testület a 2017. május 8-ai munkaterv szerinti 

ülésén a következő napirendeket tárgyalta meg, és a következő 
döntéseket hozta:

Megtárgyalta, és elfogadja Siófok Város Gondozási Központ 
Család- és Gyermekjóléti Központja beszámolóját Balaton-
világos települést érintő családsegítési- és gyermekjóléti 
feladatok 2016. évre vonatkozó ellátásáról.

Megalkotta a 9/2017. (V.23.) önkormányzati rendeletét az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, majd megtárgyalta a 
2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, és a 
bevétel teljesítését 569.714 ezer Ft, a kiadás teljesítését 439.251 
ezer Ft, az összes maradványt 130.463 ezer Ft összeggel 
elfogadta, és ezen összegeknek megfelelően megalkotta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendeletet.

Előirányzatok biztosításáról, átcsoportosításáról döntött az 
Önkormányzat, a Szivárvány Óvoda és a GEVSZ 2017. évi 
költségvetése tekintetében. Ezt követően jóváhagyta a 2017. évi 
költségvetésről szóló 1/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó tervezetben foglaltakat 567 074 e Ft 
bevételi, 499 503 e Ft kiadási, és 67 571 e Ft tartalék összeggel, 
és ezen összegeknek megfelelően megalkotta a módosító 
rendeletet. 

Megtárgyalta, és elfogadta a Területi Szociális Szolgáltató 
Intézmény beszámolóját Balatonvilágos településen, 2016. 
évben végzett házi segítségnyújtás feladatainak ellátásáról.

Tárgyalta, és elfogadta a Siófoki Közös Önkormányzati 
Hivatal Belső Ellenőrzése által készített, 2016. évre vonatkozó 
éves belső ellenőrzési jelentést. 

Elfogadta az átfogó értékelést a gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról. 
Elfogadta „Balatonvilágos, Zrínyi út Szabadidőközpont (295/1 
hrsz) partvédelem felújítás és homokfövenyes partrendezés 
létesítés terveinek elkészítése és az engedélyeztetés bonyolítá-
sa” tárgyában a kedvezőbb ajánlatot tevő Alexy és Társa 
Tervező-, Szolgáltató és Természetgyógyász Bt. 2.314.000 Ft 
+Áfa, összesen 2.938.780 Ft tervezési díjú ajánlatát. 

Adatcsere megállapodás megkötéséről döntött az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt-vel Balatonvilágos település 
digitális villamos energia hálózat közmű szakági adatok 
cseréjére. 

A Szép Heléna Kereskedelmi és Szolgáltató Közkereseti 
Társaság részére bérbe adta az önkormányzat tulajdonában lévő 
Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatti, 301/3 hrsz-ú ingatlanon 
található épületben összesen 50 m2 nagyságú (előtér, üzlettér, 2 
db raktár, vizes blokk, WC) helyiségeket 2017. június 1. napjától 
2019. december 31. napjáig 50.000 Ft/hó +Áfa bérleti díjért  + 
rezsiköltség. 

Jóváhagyta a Kultúrház szigetelési munkáit végző Telgarten 
Plusz Kft-vel kötendő vállalkozási szerződés tervezetben 
foglaltakat, aláírására felhatalmazta a polgármestert és a 
jegyzőt. 

Elfogadta a Kultúrotthon épületének hőszigetelési munkálatai 
műszaki ellenőri feladatai ellátására vonatkozóan a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Bende Lajos 8171 Balatonvilágos, 
Esze Tamás utca 13. szám alatti lakos 50.000 Ft + 0Áfa, összesen 
bruttó 50.000 Ft összegű ajánlatát.

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy Balatonvilágos 
közigazgatási területén, 10 db megfigyelő csomóponton 
kiépített közbiztonsági kamera rendszer karbantartásával, 
üzemeltetésével a Techno-Tel Távközlési és Informatikai, 
Kivitelező Szolgáltató Kft-t megbízza 2017. június 1. napjától 
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határozatlan időre. A térfigyelő kamerarendszer felügyelete, 
üzemeltetése, valamint a mikrohullámú összeköttetések 
felügyelete, üzemeltetése átalánydíja 23.100 Ft +Áfa/hó. A nem 
karbantartás hatálya alá tartozó munkák esetén a költség 
elszámolás díjai: kiszállás 85Ft/km+Áfa, rezsi óradíj (techniku-
si) 5.500 Ft/fő/óra+Áfa, rezsi óradíj (mérnöki) 7.500 
Ft/fő/óra+Áfa. A képviselő-testület egyidejűleg megrendelte az 
ajánlatban foglaltak szerint a rendszer felmérését, újra 
konfigurálását, dokumentum készítését, melynek díja 50.000 
Ft+Áfa, összesen 63.500 Ft. Továbbá döntött arról, hogy 
egyidejűleg kezdeményezi a DSS Hungária Service Biztonság-
technika Kft. és az önkormányzat között fennálló karbantartási 
szerződés felbontását és a térfigyelő rendszer azonnali átadás-
átvételét.

Elfogadta a Balatonvilágos településen lévő emlékművek 
díszvilágítási lámpatesteinek LED lámpatestekre történő 
cseréjére vonatkozóan a Fényforrás Kft. 231.840 Ft. +Áfa, 
összesen 294.437 Ft összegű ajánlatát a következők szerint: 
Kegyelet emlékműve 1 db, Szent Korona emlékmű 4 db, Szent 
István park 1 db, Rákóczi emlékmű 1 db reflektor csere. 

Elfogadta a Balatonvilágos, Dobó István utca 51. szám alatti 
ingatlantól a 139. szám alatti ingatlanig terjedő útszakaszon a 
közvilágítási lámpatestek (33 db) cseréjére vonatkozó ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő GreenNovate Kft. 
2.985.000 Ft +Áfa, összesen 3.790.950 Ft összegű ajánlatát 
azzal, hogy a közvilágítási lámpatestek új típusú lámparögzítési 
megoldással történő kivitelezésének költségére plusz bruttó 
400.000 Ft előirányzatot biztosított.

Előirányzatot biztosított az önkormányzat részére polgár-
mesteri feladatok ellátásának segítésére 1 db tablet eszköz 
beszerzéshez bruttó 137.990 Ft kerekítve 138.000 Ft összegben.

Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy az Önkormányzattól 
nyugdíjba vonuló, legalább 15 év Balatonvilágos Község 
Önkormányzatánál, intézményeiben eltöltött köztisztviselői 
és/vagy közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező dolgozói 
számára egységesen 500 ezer Ft bruttó összegű jutalmat biztosít. 
A jutalom összege a dolgozó utolsó munkanapján fizethető ki, 
amennyiben a felmentési idő utolsó napján az Önkormányzatnál 
folyamatosan eltöltött 15 év jogviszony, mint feltétel fennáll. 

2017. május 22.

A képviselő-testület 2017. május 22-én rendkívüli ülést tartott. A 
rendkívüli ülésen döntést hozott arról, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában, a PRO-MOT HUNGÁRIA INGATLAN-
FEJLESZTŐ KFT. vagyonkezelésében lévő Balatonvilágos 
belterületén található, 295/17 hrsz-on felvett, Kivett, forgalom 
elől el nem zárt magánút művelési ágú, 4600 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátással 
kapcsolatosan a következő döntést hozta: - Tudomásul veszi a 
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsának (továbbiakban: DBRHÖT TT) 
6/2017.(V.04.) számú határozatában foglalt döntéseket, és 
támogatja a DBRHÖT és a SIÓKOM Np Kft., mint alapító tagok 
részvételével közös közszolgáltató létrehozását DBR Dél-
Balatoni Régió Nonprofit Kft. elnevezéssel, 15.000.000,- Ft 
törzstőkével, melyből a DBRHÖT törzsbetéte 4.800.000,- Ft 
pénzbeli szolgáltatásból, a Siókom Np Kft. törzsbetéte 150.000,- 

Ft pénzbeli szolgáltatásból áll. A közszolgáltató székhelye: 8600 
Siófok, Papfődi u. 3.
- A DBRHÖT TT 6/2017.(V.04.) számú határozatában 
foglaltakra tekintettel, hozzájárult és elfogadta a Dél-Balatoni 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodása IV. 2. pontjának módosítását oly 
módon, hogy Társulási Megállapodás IV.2. pontja kiegészül a 
IV.2/a. ponttal. Felhatalmazta a polgármestert a módosított 
Társulási Megállapodás aláírására.
- A DBRHÖT TT 6/2017.(V.04.) számú határozatában 
foglaltakra tekintettel, a Társulásra ruházza át a hulladékról 
szóló törvényben meghatározott, kötelezően ellátandó települési 
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási feladatellátást - a 
regionális hulladékgazdálkodási rendszer egységes működteté-
sének biztosítása céljából - oly módon, hogy felhatalmazza a 
Társulást a közszolgáltatási szerződés megkötésére (úgy, mint 
közszolgáltató kiválasztása, közszolgáltatási szerződés 
megkötése, módosítása, megszüntetése) abban az esetben is, ha 
a Társulási Megállapodásnak a hulladékkezelési közszolgáltatá-
si feladatellátás átruházására és átvállalására irányuló 
módosítása (előterjesztés 2. számú melléklete szerint) bármely 
okból nem jön létre.
- A képviselő-testület kezdeményezi, hogy a jelenleg érvényes és 
hatályos 2016. február 12. napján létrejött közszolgáltatási 
szerződés az önkormányzat és a jelenlegi közszolgáltató között 
közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön oly módon, hogy 
a megszüntetés akkor lép hatályba, amikor a Dél-Balatoni 
Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és 
az új regionális közszolgáltató között megkötött új 
közszolgáltatási szerződés is hatályba lép. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
megszüntetésének kezdeményezésére és az ezzel kapcsolatos 
megállapodás megkötésére.

A képviselő-testület munkaterv szerinti soron következő ülését 
2017. június 12-én tartja.

Napirendek: 

1./ Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évet értékelő 
összefoglaló jelentése

2./ Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 
2016. évi könyvtári szolgáltatásairól.

3./ Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2016. évi 
tevékenységéről, az önkormányzati támogatás 
felhasználásáról szóló beszámolója

4./ Balatonvilágosi Népdalkör 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolója

5./ Nyári rendezvények szervezéséhez kapcsolódó utolsó 
egyeztetés

6./ Bérlakások bérbeadása

7./ Szezonális terület- és helyiségbérletek

8./ Vegyes ügyek

Kovácsné Rack Mária
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