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Koncerten voltunk

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról

2018. június 18.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
június 18. napján munkaterv szerinti ülést tartott, mely ülésén az 
alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
keretében módosította a 48/2018.(II26.) számú határozatát és a 
303/18 hrsz-ú, 829 m2 térmértékű, összközműves, belterületi 
ingatlan adásvételi előszerződés aláírásának határidejét 2018. júni-
us 20. napjában határozta meg, majd ezt követően megtárgyalta és 
elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.
Az első napirend keretében elfogadta a Somogy Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (8600 Siófok, Somlay 
Artúr u. 3.) 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Második napirendként elfogadta a Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár (7400 Kaposvár, Csokonai u. 4.) tájékoztatóját a 
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) által Balaton-
világos településen nyújtott 2017. évi könyvtári szolgáltatásról.
Harmadik napirend keretében megtárgyalta és elfogadta a Fehér-
partok Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját.
Negyedik témaként elfogadta a Balatonvilágosi Népdalkör 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Következő téma keretében a képviselő-testület megalkotta a 
10/2018 (VI.18.) önkormányzati rendeletét az önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások lakbérének mértékéről, a lakbértámogatás 
feltételeiről és mértékéről szóló 14/2005 (VII.06.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
Szezonális terület- és helyiségbérletek tárgyban tett előterjesztések 
megvitatását követően az alábbi döntéséket hozta a képviselő-
testület:
Kriszt Ákos egyéni vállalkozó (7100 Szekszárd, Kadarka ltp. 5.) 
részére a Mazsola és Tádé című előadás megtartásához biztosította 
a Kultúrház használatát 2018. augusztus 11.-én szombaton 1630-tól 
1900-ig terjedő időszakra 3000 Ft használati díj megfizetése 
ellenében. A használati díj az előadást megelőzően legkésőbb 2018. 
augusztus 8-án szerda 1400 óráig fizetendő be Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezete részére.
 Tóth Krisztina (8130 Enying, Áldott u. 3.) részére gymstick és 
zumba oktatás helyszínéül biztosította a Kultúrház térítésmentes 
használatát 2018. július 3. napjától 2018. december18. napjáig, 
keddi napokon, 18,30 és 20.00 óra közötti időszakban azzal a 
feltétellel, hogy amennyiben községi szintű rendezvény keddi 
napra kerül megszervezésre, úgy az a rendezvény élvez elsőbbséget 
a Kultúrház használatánál.
A Multibaal Trade Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112. 
részére a balatonvilágosi Tourinform Iroda épületében helyet 
biztosított két munkaállomás működéséhez 2018. június 15-től 
2018. szeptember 2-ig, bruttó 176.000 Ft bérleti díj ellenében. 
Egyidejűleg jóváhagyta a bérleti szerződés tervezetben foglaltakat.
Pfeiffer Ferenc (Várpalota Inotai út 7.) kérelmében foglaltakat 
elutasította, nem járult hozzá a Községi Strand (1251 hrsz.) 
területén pavilon elhelyezéséhez kürtöskalács és strandcikk 
árusítás céljából.
Következő napirend keretében a képviselő-testület megalkotta a 
11/2018 (VI.18.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és 
Működési Szabályzatról szóló 16/2014.(XII.01.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
A 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018. (III.13.) önkormányzati 
rendelet módosításához kapcsolódóan a képviselő-testület négy 
határozatában kiadási és bevételi előirányzatok biztosításáról és 
átcsoportosítások jóváhagyásáról döntött az önkormányzat 
költségvetésében, valamint kiadási előirányzatok biztosításáról a 
GEVSZ intézmény költségvetésében. Ezt követően megalkotta a 
12/2018 (VI.18.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a következő döntése-
ket hozta: 
Az Amatőr Siklórepülők Egyesülete részére a 2018. június 28. és 
2018. július 1. közötti időszakban megrendezésre kerülő 20. „Sirály 
kupa” versenyen résztvevő versenyzők és kísérőik elhelyezésére 
használatba adta a Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan teniszpálya 
és a 295/2 hrsz-ú terület közötti határozat mellékletét képező 
helyszínrajzon megjelölt területrészét 12 db sátor felállításához. 
Egyben hozzájárult a Vendégház épületében a strandolók részére 
kialakított mellékhelyiségek használatához. A terület használatáért 
1500 Ft/fő/nap+idegenforgalmi adó fizetendő azzal, hogy a 
biztosított területet maximum 48 fő veheti igénybe.
Módosította a Fényforrás Kft-vel (8196 Litér, Petőfi Sándor u. 15.) 
a közvilágítás aktív elemeinek 2018. évi karbantartására kötött 
szerződés 2. pontját a következők szerint:
„2. Szerződés tárgya
A Balatonvilágos Község Önkormányzata (mint Fogyasztó) 
közigazgatási területén található, Megrendelő üzemeltetésében 
lévő közvilágítási berendezések, szerkezetek aktív elemeinek 
karbantartása, üzemzavari és káreseti helyreállítása a 4.3. pontban 
meghatározott határidők betartásával jelen szerződés 8. pontjában 
meghatározott szolgáltatási díj ellenében, az alábbiak szerint:
2018. január 1-től 2018. július 31-ig terjedő időszakban 687 db, 
2018. augusztus 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakban 730 
db.”
A képviselő-testület a döntés végrehajtásához szükséges 41.600 Ft, 
kerekítve 42.000 Ft pótelőirányzatot a GEVSZ 2018. évi 
költségvetésébe a működési tartalék terhére biztosította. 
Döntést hozott arról, hogy elfogadja a Magyar és Társa 2000 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8131 Enying-Balatonbozsok, 
Mikszáth K. u. 3/B.) „1 Fázisú mérőhely kialakítása földkábeles 
csatlakozáshoz Balatonvilágos, Zrínyi út végénél, valamint 260 m 
földkábel létesítése földmunka nélkül” tárgyban tett 603.471 Ft 
+Áfa, összesen bruttó 766.408 Ft összegű ajánlatát. A döntés 
végrehajtásához szükséges, kerekítve 767.000 Ft előirányzatot a 
GEVSZ 2018. évi költségvetésébe a működési tartalék terhére 
biztosította.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és 
Vagyongazdálkodó Szervezete (továbbiakban: GEVSZ) Közétkez-
tetési részegységében lefolytatott NÉBIH ellenőrzés megállapításai 
tárgyában a GEVSZ intézményvezető és a Közétkeztetési részegy-
ség vezető által az előzetes költségkalkuláció alapján hozzájárult a 
Közétkeztetési részegység átalakításához, a szükséges berendezé-
sek beszerzéséhez. A döntés végrehajtásához szükséges nettó 
10.000.000 Ft előirányzatot a GEVSZ 2018. évi költségvetésében a 
működési tartalék terhére biztosította. A képviselő-testület 
utasította a GEVSZ intézményvezetőt a munkálatok megrendelésé-
re, berendezések beszerzésére, a szükséges szerződések aláírására.
Következő három határozatában önkormányzati tulajdonú 
területek térkövezéséhez járult hozzá az alábbiak szerint: 
a Balatonvilágos, Rózsa utca 7. szám alatt található 303/5 hrsz-ú 
ingatlan Rózsa utca felöli oldalán kocsi beálló kiépítés céljából a 
Rózsa utca 303/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület 7,5 m 
hosszú x 7 m széles, összesen 52,5 m2 nagyságú területrészének, 
valamint az ingatlan Barackos utca felöli oldalán az önkormányzati 
tulajdonú Barackos utca 303/15 hrsz-ú terület 13,5 m hosszú, 4 m 
széles, összesen 54 m2 területrészének térkővel történő lebur-
kolásához, 
a Balatonvilágos, Barackos utca 2. szám alatt található 303/6 hrsz-ú 
ingatlan előtti önkormányzati tulajdonú 303/15 hrsz-ú Barackos 
utca területéből 10 m hosszú, 4 m széles, összesen 40 m2 területrész 
térkővel történő leburkolásához,
a Balatonvilágos, 1092 hrsz-ú ingatlan Vörösmarty utca 21/A. szám 
alatt található ingatlanrésze előtti önkormányzati tulajdonú 
Vörösmarty utca 1101 hrsz-ú területből autóbejáró létesítés céljából 
5,6 m hosszú, 3 m széles, összesen 16,8 m2 területrész műanyag 
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elemmel történő leburkolásához.
Mindhárom döntésében a következő feltételekkel adta meg a 
hozzájárulást:
kérelmező saját költségére és kárveszélyére végzi el a kivitelezést 
azzal a kikötéssel, hogy 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 köteles, 
az általa kivitelezett térkövezés elbontását tűrni köteles, azok 
elbontásáért, sérüléséért kárigénnyel nem élhet az önkormányzat 
felé, 
az esetlegesen tervezett munkálatot megelőző önkormányzati 
felszólításra 8 napon belül köteles saját költségén elbontani és 
elszállítani térkő-burkolat anyagát, amennyiben az erre kitűzött 
határidőt elmulasztja, az elbontásról az önkormányzat gondoskodik 
kérelmező költségére,
kérelmező tudomásul veszi, hogy a közterületen parkolóhely 
kizárólagos használatát, annak kialakítását nem biztosítja részére az 
önkormányzat. Parkoló kialakítását elsősorban az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) előírásainak 
megfelelően, saját telken belül kell megoldani.
A Mozdulj Világos Sport Egyesület kérelmében foglaltakat 
elutasította azzal, hogy a helyiségbérleti szerződés 4. pontja alapján 
a Bérbe vevő a térítésmentes használatba adás feltételeként 
kötelezettséget vállalt arra, hogy saját költségén a tároló és a 
strandolók részére kialakított WC állagmegóvásáról (külső falak, 
gerendák festése saját költségen), továbbá a WC nyári hónapokban 
(06., 07., 08. hó) történő takarításáról gondoskodik.
Elfogadta a Balatonvilágos 1345 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának 
igényét a megrongálódott kerti eszközök javításához szükséges 
anyag önkormányzat általi beszerzésére vonatkozóan azzal a 
feltétellel, hogy a kért anyagok önkormányzat általi biztosítását 
követően a Balatonvilágos, Zrínyi út 123. szám alatti 1345 hrsz-ú 
ingatlan vizesedésével kapcsolatban semmilyen jogcímen további 
követelést nem támaszt az Önkormányzattal szemben. A képviselő-
testület utasította a GEVSZ intézményvezetőjét az anyagok 
beszerzésére, az érintett részére történő átadás-átvétel igazolt 
lebonyolítására, dokumentálására, a döntésnek megfelelő nyilatko-
zat beérkezését követő 5 munkanapon belüli határidővel. Egyidejű-
leg a döntés végrehajtásához szükséges bruttó 168.000 Ft előirány-
zatot biztosította a GEVSZ 2018. évi költségvetésében a működési 
tartalék terhére.
A képviselő-testület döntött arról, hogy a több évtizede kialakult és 
közművesített Balatonvilágos, „Attila köz” közterület besorolását 
„Közforgalom elől el nem zárható magánút” kategóriaként 
határozza meg a településrendezési eszközeiben, Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Képviselő-testületének Helyi Építési 
Szabályzat szóló 20/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének 
1. mellékletét képező Szabályozási Terv (SZAT) Sz-2 szabályozási 
tervlapján feltüntetett és a határozat mellékletét képező 
„TELEKALAKÍTÁSI HELYZÍNRAJZ” valós állapotnak meg-
felelő határvonalakkal.
Fetter György 8647 Balatonmáriafürdő, Vilma u. 27. szám alatti 
szervező kérelmére a 2018. július 7. szombat reggel 8 órától 2018. 
július 8. vasárnap reggel 8 óráig megrendezésre kerülő Spirit of 
Balaton 24 órás kerékpáros Balaton-kerülő túra Balatonvilágos 
települést érintő útvonalára a közterületek térítésmentes használatát 
biztosította. Hozzájárult továbbá az Önkormányzat épülete előtti 
közterületen pecsételő-állomás 24 órás működtetéséhez azzal, hogy 
annak megszervezését nem áll módjában felvállalni a Falunap 
rendezvény miatt.
Döntést hozott, mint Alapító a Balatonvilágos Jövőjéért Közalapít-
vány kuratóriumi tagjai, elnöke, a felügyelő bizottság tagjai 
körében bekövetkezett személyi változások, az alapítvány nevének 
Balatonvilágos Jövőjéért Alapítvány névre történő változása, 
valamint mindezekből következően az Alapító Okirat módosítása 
tárgyában. Felkérte a Polgármestert, hogy a döntést a szükséges 
teendők megtétele érdekében az önkormányzat jogi képviselője 

részére továbbítsa, a jogi képviselő útján az alapító okirat megfelelő 
módosítása és nyilvántartásba vétele ügyében a Törvényszék előtt 
eljárjon.
Döntést hozott, a balatonvilágosi 089 és 060 helyrajzi számú, 
„kivett közút” megnevezésű ingatlanokból álló közterület (a Nyárfa 
utca és a Mathiász lakótelep között, utcavonalukra merőlegesen a 
főúttól a mezőgazdasági területek és a volt Traubi üzem irányába 
vezető utca) elnevezése tárgyában és „Rizling út” elnevezésben 
határozta meg 2018. szeptember 1. napjától. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármestert a közterületnév változtatással 
kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére, valamint 
kérelmező tájékoztatására a döntésről. A képviselő-testület 
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 
közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a 
házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes 
szabályairól szóló 18/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete 6. § 
(2) bekezdésben foglaltak szerint utasította a GEVSZ intézmény-
vezetőjét, hogy az utcanév táblák kihelyezéséről 2018. augusztus 
30. napjáig intézkedjen.
Engedélyezte a 2018. évi költségvetésben a 011130 Önkormány-
zatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenység kormányzati funkción 231.392 Ft és 45.121 Ft járulék, 
összesen 276.513,- Ft előirányzat biztosítását (megbízási díjból 
átadott pénzeszköz) a Siófoki KÖH működtetési kiadásaihoz. 
Egyidejűleg a Siófoki KÖH Balatonvilágosi Kirendeltség 2018. évi 
költségvetését 276.513,- Ft összeggel megemelte.
Molnár Ferenc edző kérelme alapján 100.000 Ft összegű 
támogatást biztosított a 2018. július 2. és július 5. között tartandó 
ausztriai edzőtáborban résztvevő balatonvilágosi gyermekek 
költségeihez a GEVSZ költségvetésébe a működési tartalék terhére.
A Hanna Films Kft. (székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 15.) 
részére területhasználatot biztosított az önkormányzat tulajdonában 
lévő 295/1 hrsz-ú terület 20 m x 40 m burkolt területrészére (volt 
teniszpálya) 2018. június 19. napján 12.00 órától 2018. június 21. 
napján 12.00 óráig terjedő időszakra 9 db tehergépjármű és 
legfeljebb 10 db egyéb kiszolgáló jármű parkolásának céljára. A 
területhasználat díját 150.000 Ft összegben határozta meg, 
jóváhagyta a vonatkozó Helyszínbérleti szerződés tervezetben 
foglaltakat, annak aláírására felhatalmazza a GEVSZ intézmény-
vezetőjét.
Hangosító berendezés beszerzésére 40. 000 Ft összegű előirány-
zatot biztosított a GEVSZ költségvetésbe a működési tartalék 
terhére.
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő ügyek 
tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. Zárt ülés 
keretében a képviselő-testület döntött a Gagarin lakótelep 6. szám 
alatt található tíz darab önkormányzati bérlakás, valamint a Gagarin 
lakótelep 4. fszt. 1. szám alatti bérlakás bérbeadásáról a fennálló 
lakásbérleti szerződések meghosszabbításáról, valamint döntést 
hozott a Gagarin lakótelep 4. fszt. 2. szám alatti lakás fenntartásáról 
szolgálati lakás céljára önkormányzati feladatok ellátása érdeké-
ben.

2018. július 2.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 
július 2. napján lakossági fórumot, valamint rendkívüli ülést tartott.
A lakossági fórumon tájékoztatással érintett témák mindegyike 
megtalálható az önkormányzat honlapján, feltöltésük az eljárások 
függvényében folyamatosan zajlik. 
A TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 „Csapadékvíz-elvezető hálózat 
fejlesztése Balatonvilágoson” projektről a www.balatonvilagos.hu 
honlapon a főmenüben létrehozott Csapadékvíz-elvezető hálózat 
fejlesztése aloldalon találhatóak meg az aktuális információk. 
A lakossági fórum keretében első témaként Polgármester úr 
tájékoztatást adott a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 „Csapadék-
víz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” projektről. A 
tájékoztatás keretében Polgármester úr beszámolt a Támogatói 
Szerződés folyamatban lévő módosításáról, a Zrínyi és Rákóczi 
utcákra tervezett munkálatok Bacsó Béla utcára történő kiterjeszté-
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Pályázati felhívás

se érdekében, melyet a NIF Zrt. által koordinált, vasúthálózat 
víztelenítése érdekében megkezdett munkálatok Zrínyi útra 
tervezett munkálatai indokolnak. A vasúthálózat víztelenítése 
érdekében tervezett vezetékhálózat egy része feleslegessé teszi az 
önkormányzat által tervezett Zrínyi úti vezeték két szakaszát, 
melyek helyére a pályázati forrást biztosító Támogatói Szerződés-
ben foglaltaknak megfelelően bekerülhet a Bacsó Béla utcai 
szakasz. Az eredeti műszaki tartalomhoz és költségekhez képest 
mennyiségi változás nem történik, ezért a Támogatói Szerződés 
módosítását kezdeményezte az önkormányzat. A projekt a 
Támogatói Szerződés értelmében mindösszesen 145.309.282,- Ft 
támogatásban részesült. Mint arról a lap előző számában 
beszámoltunk a Tisztelt Olvasóknak, a közbeszerzési eljárás 
időközben lezárult, a kivitelező a 2. sz. Mélyépítő Kft. személyében 
kiválasztásra került. A kivitelezési munkák megkezdését az önkor-
mányzat és a vállalkozó – az idegenforgalmi tényezők és a szezon 
sajátosságainak figyelembevételével – a módosításra vonatkozó 
igény elbírálását követő egyeztetéseken fogja meghatározni. Az 
önkormányzat alapvető célja az, hogy az érintett területek szezon-
ban egyébként is zsúfolt és bonyodalmas közlekedési lehetőségeit 
ne rontsa, így várhatóan augusztus végén, szeptember elején 
kezdődhetnek meg a munkálatok, melyeknek jövő év május végéig 
be kell fejeződniük. 
Második témaként a Településrendezési eszközök módosítása 
egyszerűsített eljárásában 542/2 hrsz. területet érintően: Munka-
közi tájékoztató partnerségi véleményezése a 314/2012. Korm. 
rendelet 29/A. §. (2) bekezdése szerint tárgyú tájékoztatásra került 
sor a 7/2017.(III.14.) számú önkormányzati rendelet előírásainak 
megfelelően. Polgármester úr tájékoztatást adott a Lavender Terasz 
étterem és panzió tulajdonosainak kérése alapján megindított 
eljárásról, a tulajdonosokkal kötött szerződésről a költségek 
viselése tárgyában, valamint az eljárás – fórum időpontjáig lezárult 
szakaszában – zajlott egyeztetésekről. Az 542/2 helyrajzi számú 
ingatlant érintő egyszerűsített eljárás anyagai a www.balaton 
vilagos.hu weboldalon a Településrendezés és településkép 
menüpont Településrendezési eszközök módosítása 542/2 hrsz – 
egyszerűsített eljárás elnevezésű alpontjába kerülnek feltöltésre.

A fórumot követő rendkívüli ülésen a képviselő-testület döntést 
hozott arról, hogy a 76/2018. (IV. 16.) számú határozatával a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 41. § (1) bekezdés alapján egyszerűsített eljárás 
keretében a Településrendezési Eszközök módosítására irányuló: a 
balatonvilágosi 542/2 helyrajzi számú, Dózsa György út 75. szám 
alatt lévő Lavender Terasz területét tartalmazó telektömb 
szabályozásának módosítása tárgyú eljárásban az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésnek és 4. §-ának megfelelően a 
Polgármestert által megkeresett, tájékoztatott környezet védelmé-
ért az említett rendeletben megnevezett felelős szervek véleményét 
rögzítve a környezeti hatás jelentőségének vizsgálata ügyében 
lefolytatott eljárást lezárja és megállapítja, hogy a várható 
környezeti hatás kis nagyságrendje miatt környezeti vizsgálat 
lefolytatása nem szükséges, így környezeti vizsgálat lefolytatására 
nem kerül sor.
Egyidejűleg a 76/2018.(IV. 16.) számú, eljárást megindító 
képviselő-testületi határozat partnerségi egyeztetésre vonatkozó 
bekezdését módosította az alábbi szövegre az önkormányzat 
rendelet számának elírása miatt:
„A Képviselő-testület megállapítja, hogy a partnerségi egyeztetés 
lefolytatására a 7/2017.(III.14.) számú önkormányzati rendelet 
szabályai alapján kerül sor, az elfogadott partnerségi egyeztetés 
szabályai hatályosak, jelen eljárás keretében azokon nem kíván 
változtatni.”

2018. július 5.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. 

július 5. napján rendkívüli ülést tartott, és személyeket érintő ügy 
tárgyalása miatt zárt ülés megtartását rendelte el. Ennek keretében a 
képviselő-testület döntést hozott a Gagarin lakótelep 4. fszt. 2. szám 
alatti, szolgálati lakás céljára fenntartott önkormányzati bérlakás 
ideiglenes, határozott időre történő bérbeadásáról 2018. július 6. 
napjától 2018. szeptember 17. napjáig terjedő időszakra. 
Feltételként szabta a képviselő-testület, hogy a bérlő 50.000,- Ft 
kauciót köteles fizetni a bérbevétel napján, mely összegből a bérleti 
jogviszony alatt keletkezett költségek elszámolását követően a 
lakás visszaadásakor fennmaradó összeg visszafizetésre kerül. A 
lakbér mértéke 49 m2 x 700,- Ft, mindösszesen 34300,- Ft/hó.

A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésére 2018. 
szeptember 10. napján kerül sor

1./ A 2018. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők

2./ Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2017. évi közhasznú-
sági jelentéséről szóló beszámolója
Előadó: közalapítvány elnöke

3./ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2017/2018-es nevelési évről 
szóló értékelése
Előadó: óvodavezető

4./ Vegyes ügyek
napirendekkel

Kuti Henriett
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Változások a Nyugdíjas Egyesületben

Idén július 4-8-ig került megrendezésre a Magyar 
Shinkyokushin Karate Szervezet-Kálóczi Branch 
szokásos nyári edzőtábora Nagyatádon. Klubunkat 
Rudniczai Lilla, Márton Ildikó, Rudniczai István, 
Veréb Attila és Király Zoltán képviselte. A szerdai 
beköltözés után megkezdődtek az edzések (szerdán 
kettő, csütörtök, péntek három és a nem vizsgázóknak 
szombaton kettő). Az edzéseken csoportokra lettek 
bontva a karatékák övszín szerint: fehér, kék-sárga, 
zöld-barna és fekete. Így mindenki kellőképpen tudta 
gyakorolni a saját anyagát és a mesterek is könnyeb-

ben követték a vizsgára jelentkezők munkáját. 
Közülünk négyen vágtunk bele a szombati vizsgába. 
Délelőtt három és fél órán keresztül kihon, kata, ido 
kihon, renraku és erőnléti feladatok voltak, majd ha 
ezeket sikeresen teljesítettük délután következtek a 
vizsga küzdelmek. Ezek megvívása után fáradtan, de 
mosolyogva fogadtuk a mesterek és karatékák gratulá-
cióját az új övfokozatokhoz.

Rudniczai István 2.Dan
Veréb Attila 1Kyu
Márton Ildikó 2 Kyu
Király Zoltán 2 Kyu

A hét zárásaként, az ünnepélyes Budopassok kiosztása 
után a Sayonara party következett zenével, tánccal, 
tábortűzzel.

"Bármilyen nehéz is, elbírod! Akármilyen hosszadal-
mas is, kivárod! Bármennyire óriási is az akadály, 
legyőzöd! Mindegy milyen problémás, oda teszed 
magad és megoldod! Nem számít milyen távoli, 
eléred! Feltéve, ha hiszel magadban!!!!"

OSU!

Sempai Király Zoltán

Edzõtábor
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Foci osztrák módra
Tavaly szeptemberben Molnár Ferenc vezetésével 
elindult Balatonvilágoson az iskolában a foci edzés, 
ami rövid idő alatt elég népszerű lett a gyerekek 
között. Az edzéseken 3-4 korosztály is képviseli 
magát, de a legnagyobb létszámban a 8-9 éves 
gyerekek vesznek részt az edzéseken, akik közül 
többen már Balatonszabadi színekben játszanak, és 
nagyon szép eredményeket értek el ebben a szezon-
ban.
A fent említett korosztályból 4 gyerek (Kőszegi 
Szabolcs, Oszlánczi Olivér, Uhrin Maximilián, Várai 
Ádám) lehetőséget kapott, hogy kiutazzon az ausztriai 
Sankt Roman városkába a siófóki U13 és U15 
korosztállyal, és 3 különböző helyszínen a helyi 
korosztályos csapatokkal megmérettessék magukat. 
Várakozással teli egészséges izgalommal vágtunk 
neki a kb. 600 km-es útnak egy külön kis busszal, 3-an 
felnőttek és a 4 kis focista palánta. Nem futottunk 
éppen egy profi köridőt, mert délután fél 4-re sikerült 
kiérnünk, ami azt jelentette, hogy kapásból az egyik 
vidéki helyszínre kellett mennünk az első meccsre. Ez 
azt jelentette, hogy kiszálltak a srácok a kocsiból, és 
mentek is a pályára. (Nem fogok a meccsekről 
részletes beszámolót írni, inkább az egész 3 nap 
hangulatát szeretném visszaadni.) A kezdeti sokk után, 
ami az első félidő végéig kitartott (4-0), helyreállt a 
rend a fejekben és elkezdtek végre játszani, aminek 
meg is lett a végeredménye, és egy szép 6-5 végered-
ményt sikerült elérniük. A második napi mérkőzésre 
nagy reményekkel indultak a srácok, de a győzelem itt 
sem jött össze, bár nem is az volt a cél, inkább a tisztes 
helytállás, és küzdeni akarás. 8-1 lett a mérkőzés 
végeredménye, ami ismerve az ellenfél játékosait, 
nem is rossz. A harmadik napon a csapat nagy része 
ugyan elcsigázott volt és fáradt, de a küzdeni akarás 
megvolt, ami egy nagyon szép 4-4 végeredményben 
mutatkozott meg. 
Viszont a játékélmény mellett sok olyat kaptak a 
gyerekek, ami biztosan inspiráló volt számukra. Első 
körben a csapategységet szeretném kiemelni, ami 
Molnár Ferenc edzői munkáját dicséri. A nagyobb 
korosztály és egykét apuka, mint vezérszurkoló, olyan 
parádés hangulatot teremtettek minden meccsen, 
mintha egy Bajnokok Ligája döntő lett volna. 
Továbbá, meccseken kívül is jó fejek voltak a 
nagyobbak és foglalkoztak a kicsikkel. Látszott rajtuk, 
hogy ez számukra nem teher, nem azért csinálják, mert 
megkérte rá őket valaki. Jó volt látni, ahogy együtt 
fociznak és bandáznak kicsik és nagyok. 
A szállásunk a helyi iskola tornatermében volt, ahol 
hálózsákokban, és matracokon aludtunk. Nevezhetjük 
élménynek ezt is  , de így mi szülők is kiléphettünk 
kicsit a komfort zónánkból, ami talán nem volt akkora 
baj. A napi háromszori étkezés pedig az iskolától nem 
messze lévő kis étteremben volt megoldva.

Érdekes volt látni és szembesülni azzal a ténnyel, hogy 
mennyire máshogy állnak a focihoz osztrák szomszé-
daink. A pályák, ahol játszottunk szépen karbantartott 
kis mini stadionok, amik fedett lelátóval, öltözővel, és 
büfével is fel voltak szerelve. A pályák szépen gondo-
zottak, locsolórendszerrel ellátva. Profi volt az egész, 
és a kontraszt azért ilyen, mert ezek a pályák Ausztriá-
ban regionális 5. osztályú csapatok pályái, ami magyar 
szinten Megye II-nek felel meg. 
Jó lehetőség volt ez gyerekek és szülők számára is, 
hogy lássuk 1 év elteltével hol is tartunk és mindenki 
saját belátása szerint tudja levonni a következtetése-
ket. 
Egy biztos, jövőre megint megyünk!

Kőszegi Zoltán
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Elhunyt:

Emlékét megőrizzük!

Született:

Jó egészséget kívánunk!

Anyakönyvi hírek
Ruga Damján és Ruga Dániel  2018.07.01-én

Édesanya: Kincses Zsuzsanna
Édesapa: Ruga Róbert

Dávoti Ferenc 2018.06.23-án 77 évesen
Zrínyi út 26.

8171 Balatonvilágos, Gagarin ltp. 1.

DR. BALÁZS MÁRIA
Gyermekgyógyász, Felnőtt Háziorvos, Foglalkozás-
egészségügyi Szakorvos
Elérhetőség: 88/480-538; 30/552-0780
bm@valumed.hu

2018. május 10-től

HÁZIORVOSI RENDELÉS: DR. BALÁZS MÁRIA

TANÁCSADÁS CSÜTÖRTÖKI NAPON
Terhes anyukáknak, egészséges gyermekes, 
csecsemős szülőknek: 1200 - 1400

ÜGYELETI ELLÁTÁS
SIÓFOKI HÁZIORVOSI ÜGYELET 84/310-150
8600 SIÓFOK, SEMMELWEIS U. 1.

MUNKANAPOKON:  16:00 – MÁSNAP : 8:00
HÉTVÉGÉN ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON 24 
ÓRÁS ÜGYELET

HÉTFŐ:
KEDD:

SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:   

PÉNTEK:    

8:00
14:00
8:00

14:00
14:00

12:00
16:00
12:00
17:00
16:00

-
-
-
-
-

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a kedves balatonvilágosi állandó- és üdülőlakosságot, hogy 
szeptember hónapban megjelenik Veresné Marica könyve az "Aligai fürdő-
egyesületek története-" (előzetes  cím), mintegy száz oldalon, színes borítóval. 
A rendszerváltás utáni Club Aliga történetét dolgozza fel a civil egyesületek 
munkáján, történetén keresztül. Két üdülőegyesület foglalkozott a Balaton part 
szabad megközelítéséért. Az első a Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület 
1991-2010ig terjedő időszakát öleli fel. A második  az Aligai Fürdőegyesület 
2010-től napjainkig. Veres Lászlóné mindkettőnek alapító tagja. Az első 
egyesületnek 12 éven át elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a másodiknak 
mindvégig elnöke volt. A könyv dokumentumok alapján, időrendben követi az 
eseményeket. Személyes háttér információkat tartalmaz, olyanokat, amelyeket 
csak az tudhat, akik benne volt. Majdnem harminc év távlatából ez már 
történelem: Balatonvilágos, Balatonaliga történelme.  A könyv kiadója: 
Balatonvilágos Jövöjéért Közalapítvány

Veres Lászlóné

Balatonvilágos Önkormányzatának
havi lapja · www.balatonvilagos.hu
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Ebben a számban egy éppen a mozikban futó filmet és 
egy amerikai sorozatot fogok bemutatni.
A haverok harca egy igaz történet alapján készült 
vígjáték melynek középpontjában 5 felnőtt férfi áll, 
akik gyerekkori hagyományukat megőrizve minden 
évben egy hónapon keresztül fogócskát játszanak. 
Ennek a játéknak eleinte csak az iskolaudvar, a játszó-
tér vagy városuk utcái voltak a helyszínei, azonban az 
évek múlásával már az egész ország a színtere lett. 
Abban az egy hónapban nem számít az, hogy akit épp 
elkapnak, az dolgozik, pszcihológusnál van, vagy, 
hogy épp esküvőjét szervezi. A lényeg az, hogy 
megfogják az illetőt átadva fogóságukat. Azonban az 
öt férfi közül az egyiküket, Jerryt (Jeremy Renner) 
még soha nem sikerült elkapniuk, ezért elhatározzák, 
hogy ebben az évben közös erővel elkapják. A film 16 
éves kortól ajánlott.
„Játék az egész, de ők nagyon komolyan veszik. Ettől 
annyira viccesek.”

A sorozat, amit már említettem, egy amerikai 
természet fe le t t i - ,  fantasy- ,  horror- ,  thr i l ler- 
és drámaelemeket vegyítő  televíziós sorozat. A címe 
Odaát (Supernatural). A történet középpontjában egy 
testvérpár áll, akik természetfeletti lényekre 
vadásznak. Arra, hogy vadászok legyenek, egy 
kiskorukban történt tragédia ösztönözte őket. A két 
fivért apjuk tanította meg a természetfelettiekkel lévő 

harcra. Idősebb korukban Dean, a nagyobbik testvér 
apjukkal marad, a fiatalabbik fiú, Sam viszont 
egyetemre megy. Azonban nem sokáig marad ott 
mivel egy estén Dean beállít azzal, hogy apjuk 
vadászni ment és nem tért haza. Ezután a két fiú apjuk 
keresésére indul. A keresés során apjuk „titkos 
üzeneteivel, jeleivel” több lényhez is elvezeti a fiúkat.
Sam és Dean összetűzésbe kerül különféle szelle-
mekkel és démonokkal. Vadásznak például Bloody 
Mary szellemére, egy halott kisfiú szellemére, egy a 
repülőn utazókat veszélynek kitevő démonra és még 
sok másra. Amellett, hogy vannak ijesztőbb jelenetek 
a sorozatban, rengeteg szerepet kap a testvéri szeretet, 
a család, a szerelem és a humor is. A sorozat 18 éves 
kortól ajánlott.
„Azt mondják, nem védelmezhetjük örökké a 
szeretteinket, szerintem pedig ez hülyeség. Mi másra 
való a család?”

Király Dóra
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