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Tájékoztató a Club Aliga jelenlegi 
működéséről

Az iskolában járt Böde Péter, 
Vándor Meseíró

Anyák napja - május 5.

Gyereknap - május 26.
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Tulajdonos váltás a Club Aligában

Községünkben szinte mindenkit megérintett, el-
gondolkodtatott a hír 2018 őszén, hogy a Club Ali-
gának új tulajdonosa lett. Sok kérdés merült fel 
bennünk, ezek közül próbáltam meg párat össze-
szedni, amikor lehetőség nyílt arra, hogy a Club 
Aliga új vezetőségét képviselő Détári-Szabó Ádá-
mot, a Pro-Mot Hungária Kft. ügyvezetőjét, az Ap-
peninn Holding Nyrt. befektetői kapcsolattartóját 
megkérdezhettük terveikről. (A januárban zárult 
tranzakcióval az üdülő tulajdonosi, illetve vagyon-
kezelői jogaival rendelkező Pro-Mot Hungária 
Kft.-t vásárolta fel az Appeninn.)

1. Talán mindenki számára az egyik legfontosabb 
kérdés, hogy megmarad-e a szabad lejárás a strandra 
a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok számára?
 
Igen, az Appeninn Nyrt. mint a Club Aliga új tulajdo-
nosa (illetve vagyonkezelője) továbbra is biztosítja a 
Balaton menti partszakasz megközelítését, valamint 
ingyenes használatát. A balatonvilágosi önkormány-
zattal kötött településrendezési szerződés (TRSZ) 
alapján a helyi lakosok és nyaralótulajdonosok (kár-
tyával igazoltak) bemehetnek a területre és használ-
hatják a strandot is. Mindez a két helyi fürdőegyesület 
tagjaira is igaz.
 
2. A Club Aliga teljes területe (pl. az uszodán túli te-
rület, kis sziget, villák környéke) megközelíthető 
marad a látogatók számára?
 
A vállalat az eddig megszokott rend szerint tervezi az 
üzemeltetést, egyelőre e tekintetben sem lesz változás.
 
3. Továbbra is lesz arra lehetőség nyáron arra, hogy 
járművel ingyen áthaladhasson bárki a Club Aliga 
területén?
 

Igen, a továbbiakban is át lehet haladni gépjárművel, 
illetve biciklivel a Club Aliga területén (erre negyed-
óra áll rendelkezésre), egyelőre ebben a tekintetben 
sem tervez változást a cég.
 
4. Mennyiben terveznek részt venni a község életé-
ben, fejlesztésében?
 
A Club Aliga fejlesztése meghatározó Balatonvilágos 
számára, és általában a balatoni turizmus szempont-
jából is jelentős projekt: számos a környéken lakónak 
adhat munkát és jelentős adóbevételt is hozhat a tele-
pülésnek. Ennek megfelelően a tervezett ingatlan-
fejlesztés és -üzemeltetés célja a terület üzletileg 
fenntartható hasznosítása a település- és regionális 
fejlesztési szempontok teljeskörű figyelembevételé-
vel. Az Appeninn Nyrt. a folyamat során együttműkö-
dik, illetve aktív párbeszédet tervez folytatni mind a 
települési önkormányzattal, mind az üdülőközös-
ségekkel, helyi lakosokkal és nyaralótulajdonosokkal; 
az önkormányzattal való első egyeztetésekre már sor 
is került.
 
5. A beruházás mit fog tartalmazni terveik szerint 
(vendéglátóegységeket, szállodákat, apartmanokat, 
wellness központot, szórakozási lehetőséget)? 
 
Turisztikai, illetve a turisztikához kapcsolódó szolgál-
tatások fejlesztése várható. Jelenleg a korábbi 
tulajdonos által készített tervek felülvizsgálatát végzik 
az Appeninn szakértői, a konkrét elképzelések ismer-
tetésére, a szélesebb nyilvánossággal való megosztá-
sára ezt követően fog sor kerülni. 
 
6. Vannak már konkrét terveik? Mikorra tervezik a 
megvalósítást? Mennyiben fogja ez érinteni a helyi 
lakosokat, nyaralókat?
 
Jelenleg a korábbi tulajdonos által készített terveket 
vizsgálják felül az Appeninn Nyrt. szakértői, konkré-
tumokról ennek a munkának az elvégzését követően 
lesz mód nyilatkozni. Mindenképp turisztikai célú, 
illetve a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások 
fejlesztése várható. A fejlesztési koncepciót a széle-
sebb nyilvánosságnak, így természetesen a helyi 
lakosoknak, nyaralótulajdonosoknak, rendszeresen a 
településen üdülőknek is bemutatja a társaság, illetve 
meghallgatja az igényeiket. Az idei szezonban a 
Hunguest Hotels és a Balatontourist üzemelteti a Club 
Aligát.

Királyné Timár Piroska
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2019. március 13.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2019. március 13. napján rendkívüli ülést 
tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és 
döntéseket hozta:
Az első napirend keretében 39/2019. (III. 13.) számú 
határozatával a 210/2017. (IV. 26.) számú határozatával 
megindított, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 
36. § alapján teljes eljárás keretében történő Település-
rendezési Eszközök módosítására irányuló eljárás 
véleményezési szakaszának lezárása tárgyában a követ-
kezők szerint döntött:
- kinyilvánította, hogy a Korm. rendelet 39. § (2) 
bekezdése alapján a településrendezési eszközök tekin-
tetében a beérkezett véleményeket megismerte, azokat 
elfogadta. 
- megállapította, hogy a partnerségi egyeztetés a 
településrendezési eszközök módosítása elkészítésével 
egyidejűleg, Balatonvilágos Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a településfejlesztési és telepü-
lésrendezési dokumentumok, valamint az egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyez-
tetési szabályairól szóló 7/2017.(III.14.) önkormányza-
ti rendelete szerint került lefolytatásra. A véleménye-
zésre megadott határidőig beérkezett véleményt 
elfogadta, a partnerségi egyeztetést lezárta. 
- a határozat 1-2. pontja alapján a véleményezési 
szakaszt lezárta. Felhatalmazta a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, a döntés meg-
küldésére a tervező és a települési főépítész részére a 
záró véleményezési szakasz Állami Főépítész részére 
küldendő dokumentációjának elkészítése érdekében. 
Felkérte a polgármestert, hogy a Korm. rendelet 40. § 
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tervező 
által megküldött javított tervezetet haladéktalanul 
küldje meg záró szakmai véleményezésre az állami 
főépítész részére.
Második napirend keretében hozott 40/2019.(III. 13.) 
számú határozatával a 2019. évi csípőszúnyog elleni 
védekezés finanszírozására a Balatoni Szövetséggel 
(8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.) megállapodás meg-
kötését határozta el azzal, hogy a kezelést Balaton-
világos község 280 ha nagyságú belterületére vonat-
kozóan kéri elvégeztetni, a Szövetség által megküldött 
költségszámításban foglaltaknak megfelelően bruttó 
1.870.000 Ft összegért. A döntés végrehajtásához 
szükséges előirányzatra az Önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében rendelkezésre álló nettó 670.000 Ft 
előirányzathoz nettó 802.441 Ft + Áfa, összesen 
1.019.100 Ft előirányzatot biztosított, és felhatalmazta 
a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó megállapodás 
aláírására.

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról
Harmadik napirend keretében, mint a Nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) 
bekezdés 4. pontja szerinti véleményező ingatlan-
tulajdonos önkormányzat, a Balatonvilágosi Mészöly 
Géza Általános Iskola (8171 Balatonvilágos, József 
Attila utca 137/A. OM: 034099) vonatkozásában 
benyújtandó „Tanulószoba felvétele az alapfeladatok-
hoz” megnevezésű intézményátszervezési adminisztra-
tív jellegű javaslattal kapcsolatban egyetértését fejezte 
ki a 41/2019.(III.13.) számú határozatában.
Negyedik napirend keretében jóváhagyta Siófok Város 
Gondozási Központ Család-, és Gyermekjóléti 
Központja, mint szolgáltatást nyújtó, Balatonvilágosi 
Szivárvány Óvoda, mint szolgáltatást igénybevevő, 
Balatonvilágos Község Önkormányzata, mint fenntartó 
között kötendő - az óvodai szociális segítő tevékenység 
végzésére vonatkozó - együttműködési megállapodás-
ban foglaltakat, aláírására felhatalmazta a polgár-
mestert, jegyzőt, intézményvezetőt a 42/2019.(III.13.) 
számú határozatában.

2019. április 8.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2019. április 8. napján munkaterv szerinti ülést 
tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és 
döntéseket hozta:
Elsőként 43/2019.(IV. 8.) számú határozatával elfogad-
ta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
Az első napirend keretében 44/2019.(IV. 08.) számú 
határozatával elfogadta Balatonvilágos Polgárőrség 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.
Második napirend során elfogadta elsőként a Balaton-
világos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és 
Vagyongazdálkodó Szervezete 2018. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját a 45/2019.(IV. 8.) 
számú, majd a Védőnői Szolgálat 2018. évben végzett 
tevékenységéről szóló beszámolóját a 46/2019.(IV. 8.) 
számú, végül a Tanyagondnoki Szolgálat 2018. évben 
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját a 47/2019. 
(IV. 8.) számú határozatával.
Harmadik téma keretében elfogadta a Balatonvilágosi 
Nők Egyesülete 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját a 48/2019.(IV. 8.) számú határozatával. 
Negyedik témaként a Balatonvilágosi Nyugdíjasok 
Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására 
került sor a 49/2019.(IV. 8.) számú határozattal.
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a követke-
ző döntéseket hozta:
- 50/2019.(IV. 08.) számú határozatával elfogadta a 
2019. évi rendezvénytervet;
- 51/2019.(IV. 08.) számú határozatával elfogadta a 
Helikon Info Kft. (8315 Gyenesdiás, Kisfaludy utca 4.) 
„1 csomag” ajánlatát, a Dél-Balatoni InfoRégió 
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magazinban történő 4 db 1/3 oldal nagyságú hirdetés 
megjelenésére vonatkozóan nettó 55.000 Ft/megjele-
nés összegért;
- 52/2019.(IV. 08.) számú határozatával elfogadta Veres 
Lászlóné felajánlását az általa kiadott „Befejezetlen 
történet” című könyv alapjául szolgáló, dokumentu-
mok Balatonvilágos Község Önkormányzata részére 
történő átadására vonatkozóan azzal, hogy a dokumen-
tumgyűjtemény könyvekbe történő bekötését követően 
azok a Községi Könyvtárban kerülnek elhelyezésre 
annak érdekében, hogy ott a jövőben bárki tanul-
mányozhassa; egyúttal a könyvkötés költségének 
fedezetére összesen 27.000 Ft előirányzatot biztosított a 
GEVSZ 2019. évi költségvetésében,
- 53/2019.(IV. 08.), 54/2019.(IV. 08.) és 55/2019.(IV. 
08.) számú határozataival helyi lakosok kérelmére, 
egy-egy családi rendezvény lebonyolításának 
helyszínéül biztosította a Kultúrház térítésmentes 
használatát azzal a feltétellel, hogy az esetleges 
károkozásra a használatot megelőzően 50.000 Ft 
összegű kaució fizetendő Balatonvilágos Község 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezete pénztárába. A kaució visszafizetésének 
feltétele, hogy a Kultúrházban a használt időszakban 
károkozás nem történik. A térítésmentes használat 
további feltétele, hogy a használatot követően a 
használt helyiségeket tiszta állapotban kell a Kultúrház 
felelősének átadni.
- 56/2019.(IV. 08.) számú határozatával meghosszabb-
ította a balatonvilágosi 1346 hrsz-ú, Balatonvilágos, 
Csokonai utcában található, szabadstrand tekintetében 
fennálló bérleti jogviszonyt további 5 évre, 2020. január 
1. napjától 2025. december 31. napjáig azzal, hogy 
Bérlő a bérleményben saját költségén elvégezteti az 
épület-alap megerősítését, a falak javítását, a konyha-
burkolat javítását. Bérlő tudomásul veszi, hogy a fent írt 
állagmegóvási, karbantartási, felújítási munkák 
tekintetében sem bérbeszámítási, sem - a jogviszony 
megszűnésekor - elviteli igénnyel nem élhet 
Balatonvilágos Község Önkormányzata, mint Bérbe-
adó felé. A bérleti díj mértéke 2019. évre 369.250 Ft, 
amely a további érvekben az „alapszerződés” 2. 
pontjában rögzítettek szerint, évenként a KSH által 
közölt termelői árindex mértékével növekszik. Bérlő 
tudomásul veszi, hogy az „alapszerződés”-nek a jelen 
bérleti szerződésben nem érintett rendelkezései a 
megújított bérleti jogviszony alatt is kötelező érvényű-
ek.
- 57/2019.(IV. 08.) számú határozatával jóváhagyta az 
Önkormányzat és Intézmények között önkormányzati 
mobilflotta használat és költségek viselése, 
továbbszámlázása tárgyú megállapodás tervezetben 
foglaltakat. A képviselő-testület a megállapodás 
aláírására felhatalmazta a polgármestert, a jegyzőt és az 
intézményvezetőket.
- 58/2019.(IV. 08.) számú határozatával jóváhagyta az 
Önkormányzat és a GEVSZ között lakás- és helyiség-

gazdálkodási és üzemeltetési feladatok tárgyú megálla-
podás tervezetben foglaltakat. A képviselő-testület a 
megállapodás aláírására felhatalmazta a polgármestert, 
a jegyzőt és az intézményvezetőt.
- 59/2019.(IV. 08.) számú határozatával elfogadta a 
Balatonvilágos Gagarin ltp. 6. szám alatt lévő 301/8. 
helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon 
lévő épület tetőszigetelési, felújítási munkái elvégzésé-
re érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő Rack Flórián egyéni vállalkozó ajánlatát a 
következők szerint: anyagköltség: 4.383.260 Ft +Áfa, 
összesen bruttó 5.566.740 Ft, munkadíj: 6.880.000. Ft 
(alanyi Áfa mentes), mindösszesen: 12.446.740 Ft 
vállalási ár. Egyúttal jóváhagyta a vállalkozási 
szerződésben foglaltakat, aláírására felhatalmazta a 
GEVSZ intézményvezetőt.
- 60/2019.(IV. 08.) számú határozatával elfogadta a 
Balatonvilágos Gagarin ltp. 6. szám alatti, 301/8 hsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő épület tető 
felújítása kapcsán a bádogos munkálatok elvégzésére 
vonatkozóan az eR-eSz-B Bt.-t (8130 Enying, Erkel 
Ferenc u. 5.) ajánlatát a következők szerint: anyagár: 
1.226.367 Ft +Áfa, összesen 1.557.486 Ft, munkadíj: 
701.900 Ft +Áfa, összesen 891.413 Ft, mindösszesen 
1.928.267 Ft +Áfa, bruttó 2.448.899 Ft vállalási ár. 
- 61/2019.(IV. 08.) számú határozatával elfogadta a 
Balatonvilágos, Mathiász ltp., Kölcsey Ferenc, Hunor 
utcákat összekötő járda aszfalt burkolattal történő 
felújítási munkáira vonatkozó árajánlatok közül a 
Strabag Általános Építő Kft. (8200 Veszprém, 0224 
hrsz.) 6.039.257 Ft + 1.630.599 Ft, összesen 7.669.856 
Ft összegű ajánlatát, valamint a Balatonvilágos, 
Napsugár utca végének aszfaltburkolattal történő 
kiépítésére vonatkozóan szintén a Strabag Általános 
Építő Kft. 2.106.870 Ft + 568.855 Ft Áfa, összesen 
2.675.725 Ft összegű ajánlatát. Egyúttal jóváhagyta a 
munkálatok elvégzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződésben foglaltakat, aláírására felhatalmazta a 
GEVSZ intézményvezetőt.
- 62/2019.(IV. 08.) számú határozatával a fizető strand 
járdái térkővel történő felújítására tett ajánlatok közül a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő Kővágó-Ép. Kft. (8600 
Siófok, Klapka György utca 40.) 8.222.380 Ft + 
2.220.043 Ft, összesen bruttó 10.442.423 Ft összegű 
ajánlatát fogadta el. A döntés végrehajtásához 
szükséges 10.442.423 Ft, kerekítve 10.443.000 Ft 
összeg fedezetére a GEVSZ 2019. évi költségvetésében 
rendelkezésre álló 7.900.000 Ft +Áfa előirányzathoz 
322.380 Ft +Áfa pótelőirányzatot biztosított. 
- 63/2019.(IV. 08.) számú határozatával a Fehér-partok 
Turisztikai Egyesület (továbbiakban: Egyesület) 
működésével kapcsolatos kérdésekben az alábbiak 
szerint határozott:
1. A képviselő-testület az Egyesület működésképte-
lensége miatt szükségesnek tartja a megszüntetését.
2. A képviselő-testület az Egyesület és az Önkormány-
zat között fennálló szerződéseket és megállapodásokat 
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Iskolánk vendége volt 
Böde Péter, a Vándor Meseíró!

Péter a foglalkozások során minden évfolyamunk 
diákjaihoz koruknak megfelelően szólt, inspirálva 
őket az állat- és növényvilág tiszteletére. Bíztatta a 
gyerekeket az olvasás és a rajzolás szeretetére, bemu-
tatva saját kézzel készített, rajzaival illusztrált köny-
veit (mese-és verses köteteit is). Kedves humorral 
mutatott rá rosszul rögzült szokásaikra, valamint a túl-
zásba vitt számítógép és a televízió által okozott 
károkra. Bár tréfáin sokat nevettek a gyerekek, 
valószínűleg elérte célját: útmutatót adott nekik a mai 
világ útvesztőiben egy értékesebb, sikeresebb életre! 
Köszönjük a délelőtti vidám és élménydús 45 perce-
ket, valamint a könyvvásárlási lehetőséget! Reméljük, 
hogy találkozunk máskor is! 

Az iskola tanárai megkérték a gyerekeket, hogy írják 
le véleményüket Péterről és azokról a dolgokról, 
amikről beszélgettek. Nem meglepő, hogy a gyerekek 
is vágynak arra, hogy mind szüleik és tanáraik többet 
beszélgessenek velük, elmondhassák véleményüket, 
ötleteiket és meglátásaikat azokról a dolgokról, amik 
velük és körülöttük történnek.

Engedjék meg, hogy idézzek a gyerekek irományai-
ból, hiszen mind nagyon tanulságos:

„Nagyon jó volt. Egy csomó minden új dologra 
tanított minket. Rájöttem, hogy a gépezés nem is olyan 
fontos. Annál sokkal fontosabb, hogy ha szeretsz 
olvasni, olvass, ha szeretsz kirándulni, kirándulj. Soha 
ne ’különböztess’ mást a másik emberhez. Szerintem 
nincs tökéletes ember a világon. Köszönöm szépen 
Böde Péternek, hogy ezeket mind megtanulhattam!” – 
6. osztályos tanuló

„Szimpatikus volt számomra az élethez való hozzá-
állása. Jó volt látni azt a pozitivitást, amelyet felénk 
sugárzott. Tetszett az a közvetlen, szórakoztató 
jelleme. MÉG SOK ILYET!” – 8. osztályos tanuló

„Nagyon jó és elgondolkodtató volt. Növelte az 
önbizalmam. Megtanultam, hogy semmi sem a 
véletlen műve. Vicces és ötletes volt. Megmutatott egy 
új világnézetet, megtanultam becsülni magamat és 
másokat. Megtanultam, hogy olvasni jó és érdemes. 
Megtanultam, hogy mindenki más és ez így jó. 
Megtanultam, hogy nem kell mindent elhinni, amit 
látunk. Ebben az a vicces, hogy mindezt 45 perc alatt 
tudtam meg. Köszönöm Böde Péter!” – 5. osztályos 
tanuló

„Örülök a találkozásnak. Az előadás nagyon jó, 
érdekes és inspiráló volt. A gyerekek és a felnőttek is 

tanulhatnak műveiből. Köszönjük, hogy megosztotta 
velünk műveit és gondolatait.” – 7. osztályos tanuló

„Nagyon tetszett az előadás, sokat tanultam belőle. 
Mások azt nézik, hogy más emberek hogyan élik az 
életüket, amíg te a saját életedről lemaradsz.” – 3. 
osztályos tanuló

„Nagyon tetszett a nyelvtörő és a könyveid. Vicces 
előadás volt. Én is elkezdtem könyveket írni. Nagyon 
szépen rajzolsz és írsz. Tetszettek a találós kérdések. 
Várunk vissza!” – 2. osztályos tanuló

Több gyerek is említette azokat a szójátékokat, amiket 
Pétertől tanultak. Pl. BMW – busz, metró, vonat, 
villamos – ő mindig ezekkel közlekedik. A gyerekek 
(és mi felnőttek is egyre több rövidítést használunk a 
hétköznapokban is, pl. ilyen a ’vok’, ami a vagyok szó 
rövidítése, éppenséggel csak az ’agy’ hiányzik belőle. 

A nagy sikerre való tekintettel az iskola könyvtárosa 
azt tervezi, hogy jövőre újra meghívják Böde Pétert. 
2020-ban a Költészet napjára szerveznek egy 
versmondó versenyt, ahova Pétert szeretnék elhívni 
zsűrizni. Amennyiben a szülők is részt vennének egy 
ilyen jó hangulatú találkozón, akkor - ha az anyagi és 
személyi feltételek lehetővé teszik-, az ő számukra is 
szívesen szervez egy ilyen találkozót. Péter nyitott 
minden jó kezdeményezésre.

Királyné Timár Piroska
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Írjuk mi!

Van egy kedvenc csoportom / oldalam a Facebookon, 
Suspended Coffees a nevük. A csoport azért alakult 
korábban, hogy olyan embereken segítsen, akik nem 
tehetik meg, hogy akár egy kávét vásároljanak 
maguknak. Ezért indult a kezdeményezés, hogy ha 
bemegyünk egy olyan boltba, kávézóba vagy 
étterembe, akik csatlakoztak ehhez a szervezethez, 
akkor kifizethetjük egy rászorulónak a kávéját, 
ebédjét. Ezen az oldalon sok olyan történet van, amit 
olyan emberek meséltek el, akik csak meg akarták 
osztani örömüket, bánatukat a világgal. Hiszek abban, 
hogy történeteinkkel, tapasztalatainkkal örömet 
tudunk okozni másoknak, segíteni tudunk. Szeretettel 
várom gondolataikat, mesélnivalóikat!

Ebben a hónapban dr. Andó Évát kértem meg, hogy 
írjon nekünk arról a könyvről, amit Weisz Böbével 
ketten fordítottak magyarra, és amelyen keresztül őt is 
megismerhetjük kicsit. Évával én akkor találkoztam 
először, amikor az ő fiai a lányom „gyermekei” lettek 
egy iskolai darabnak köszönhetően. Sokszor futottunk 
azóta össze és mindig ugyanaz a szeretet, kedvesség 
árad belőle. Fogadják/fogadjátok szeretettel Michelle 
Obama könyvét.

Michelle Obama: Így lettem
Rendhagyó könyvajánló

Amikor tavaly nyáron elkezdtem fordítani az 
Amerikai Egyesült Államok volt first ladyjének öné-
letírását, különleges érzés fogott el, hiszen fordító-
társammal a legeslegelső magyar olvasói lehettünk e 
gondolatgazdag, érzelmes és őszinte könyvnek.
A leadási határidő azonban nem hagyta, hogy igazán 
belefeledkezzem az egyes epizódokba, hogy magával 
ragadjon a fordulatos történetfolyam, hiszen nagy volt 
a feladat: Michelle Obama magyar hangjának meg-
találása. Sokat segített ebben a könyv közvetlen 
stílusa, fesztelensége, természetes kedvessége, amely-
től az ember gyorsan úgy érzi, régi ismerős vallomását 
hallgatja. Gyerekkorról, küzdésről, szerelemről, 
anyaságról... Azt gondolom, ez az egyik ok, amiért 
néhány hét alatt, a sikerlisták élére kerülve az olvasók 
kedvencévé vált a könyv.
Michelle Obama a chicagói munkásnegyed zsúfolt kis 
lakásából, a szeretetteljes családi fészekből került sok-
sok szorgalommal, kitartással, kőkemény munkával 
az egyik amerikai elitegyetem jogi karára. Ahogyan ő 
fogalmaz: „voltam jogász, voltam egy kórház alelnöke 
és igazgató egy nonprofit szervezetnél, amely fiata-
loknak segít értelmes karriert találni. Voltam munkás-
osztálybeli fekete diák egy menő egyetemen, jobbára 
fehér hallgatók között. Megszámlálhatatlanul sok 
helyiségben voltam az egyetlen nő, az egyetlen 

afroamerikai. Voltam menyasszony, agyonhajszolt 
anyuka, gyásztól gyötört leánygyermek”. Ami a 
legfontosabb azonban: végig hiteles maradt. Divatos 
szó ma az önazonosság, de Michelle esetében 
tökéletesen helytálló. Minden leírt történetből, 
minden elbeszélt kisebb-nagyobb életeseményből ez 
sugárzik: Igen, ez vagyok én, ismerem magam, és 
vállalom a döntéseimet,  az érzelmeimet,  a 
kétségeimet. Amikor a protokollt súlyosan megsértve 
a Buckingham-palotában átöleli a Királynőt, az 
újságok felháborodottan cikkeznek tettéről. Michelle 
őszintén és egyszerűen ezt mondja: „Ha nem is 
cselekedtem helyesen a Buckingham-palotában, de 
legalább emberi gesztust tettem”.

Amikor anyai vívódásairól és házasságuk válságáról 
ír, vagy már Obama elnöksége alatt, arról beszél, 
mennyire félti férjét: a legmélyebben emberi gondok-
kal szembesülünk. Hétköznapiság arra világít rá, 
emberként sokkal több a közös bennünk, mint az, ami 
elválaszt. „Hétköznapi ember vagyok - írja -, aki 
egyszer csak rendkívüli utazásra indult. Reményeim 
szerint az, hogy elmeséltem a történetem, mások 
történetei előtt nyitja meg az utat, mások hangját is 
hallhatóvá teszi, hogy egyre kevésbé számítson, ki 
honnan jött és hová tartozik.” A felszín, a külsőségek 
különbözhetnek, de örömünk, bánatunk azonos. A 
folyamatos kétely, amely mindig előre visz: „vajon 
elég jó vagyok-e?”
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ÁLLÁS

Hirdetés

Baksa Ferenc
2019.04.09-én 64 évesen

Hunor u. 55.

Balatonvilágos Község Önkormányzat 
GEVSZ intézménye felvételt hirdet 2 fő parki 

munkás állás betöltésére.

Éves állás, napi 8 órás munkaidővel.

Feladatok: parkgondozás, útkarbantartás, 
síkosság mentesítés, hulladék összegyűjtés, 

karbantartási feladatok.

Bérezés: minimálbér, szakképesítés esetén 
szakmunkás minimálbér

Juttatások: cafetéria
Előny: jogosítvány, a feladatokhoz szükséges 

szakmunkás bizonyítvány

Érdeklődni Kovács Tamás 
intézményvezetőnél a: 

30 377 3548
telefonszámon

FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A NIF megbízásából a Balaton körüli kerékpárút javítását a Strabag 
Kft. végzi.
Településünkön több helyen kátyúznak, illetve teljes útszélességben 
aszfaltoznak.
Hétvégenként nem dolgoznak.
A munkák június 15.-ig várhatóan elkészülnek.
Az esetleges kellemetlenségekért megértésüket kérjük.

Kovács Tamás
intézményvezető

Michelle Obama minden közéleti szerepvállalása 
mögött valamilyen komolyabb, társadalmi cél áll. 
Olyan fontos társadalmi problémákra hívja fel ma is a 
figyelmet, mint a korai iskolaelhagyás, a gyerekkori 
elhízás, a testmozgás hiánya. First ladyként konkrét 
intézkedésekkel nagy eredményeket ért el az egész-
séges életmód népszerűsítése terén. Segítette, segíti a 
hátrányos helyzetű lányok továbbtanulását szerte a 
világban.
Sok-sok mindenről lehetne még a könyv kapcsán írni, 
végezetül csak egyetlen gondolat. Michelle Obama 
önéletírása amellett, hogy fordulatos - hol humorral 
teli, hol könnyfakasztóan érzelmes - regényként is 
olvasható, szinte kiapadhatatlan energiaforrás. 
Motivál, lendületet ad. Optimizmusa nem a „nincs 
semmi probléma, minden pozitív” tartalmatlan 
szlogenje, hanem mély derűlátás, amely „a félelem 
ellenszere”, hit az emberi összetartásban, az értelem 
erejében. A legnehezebb helyzetekben is, sőt azok 
ellenére. „A világ megbillen, de az ember kénytelen 
alkalmazkodni, legyőzni az akadályokat, és ugyanúgy 
eljátszani a dalt, mint mindenki más” – üzeni. 

dr. Andó Éva
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Áprilisi film- és sorozatajánló
Ebben a hónapban két, számomra friss történetet 
szeretnék bemutatni.
Először is a film. A legnagyobb showman, egy 2017-
ben bemutatott dráma – musical film. Őszintén 
megvallva, nem értem, hogy hogy nem láttam eddig, 
de megnézve a filmet, nagyon megtetszett.
A történet középpontjában P.T. áll, akit Hugh Jackman 
alakít. A férfi kiskora óta szerelmes egy előkelő 
családból származó lányba, azonban kapcsolatuknak 
gátat szabnak. De P.T. nem adja fel, éveken át tartják a 
kapcsolatot, míg végül szerelmük beteljesedhet. Két 

A sorozat, amiből az elmúlt pár hétben rekord 
mennyiségű részt néztem, a Skorpió  - Agymenők 
akcióban.
A történet egy amerikai akciódráma-sorozat, amely-
nek középpontjában egy zsenikből álló csapat van. 
Walter O’Brian egy számítógép géniusz, 197-es IQ-
val és ennél sokkal, de sokkal alacsonyabb EQ-val 
(érzelmi intelligencia). Az ő általa alapított csapat a 
Skorpió, aminek tagja Toby Curtis, aki pszichiáter és 
viselkedéstudós. Ő az a karakter, aki még a lehető 
legrosszabb helyzetekből is képes viccet csinálni, és 
egy nagyon szerethető szereplő. Happy Quinn, az 
eredeti csapat egyetlen női tagja, aki mérnök és 
technikai zseni, azonban dühkezelési problémákkal 
küzd, mivel nagyon nehéz gyerekkora volt. Sylvester 
Dodd, a csapat élő számológépe, azaz a matematikus 
zseni. Ő a csapat legfiatalabb tagja és rengeteg 
fóbiával küzd. A sorozat kezdetekor csatlakozik Gabe 
Gallo, aki egy ügynök a Nemzetbiztonságnál, ő ajánl 
munkát a Skorpió csapatának, hogy ők is a 
Nemzetbiztonságnak dolgozhassanak. A csapathoz 
csatlakozik még Paige Dineen, aki egy pincérnő és 
egyedül neveli fiát. Mikor Walter meglátja, hogy a nő 

kislányuk születik és boldogan, de szűkösen élnek. A 
férfi vesz egy üres épületet, amit felùjít és először 
múzeumot akar alapítani belőle, de végül úgy dönt, 
hogy cirkusz lesz belőle. Különleges, a többi ember 
közül kitűnő személyeket kezd el összegyűjteni és 
elkezdődik a show, aminek hamar nagy sikere lesz.
Természetesen, a történet kibontakozásával problé-
mák problémákra halmozódnak, amik P.T. és a többi 
szereplő nyakába is szakadnak.
Érdekes, eseménydús és szívmelengető film, amiben 
rendkívül jó zenék vannak.
A legnagyobb showman 12 éves kortól ajánlott.

milyen könnyenszót tud érteni velük, felajánlja neki, 
hogy csatlakozzon a Skorpióhoz és cserében ők 
foglalkoznak Paige zseni kisfiával, Ralphal. Így alakul 
meg a már teljes csapat és kezdenek el izgalmas és 
veszélyes ügyekkel foglalkozni, amelyeknek sokszor 
közük van például egy atomrobbanás megelőzéséhez 
vagy repülő lezuhanásához, és még sorolhatnánk. 
Izgalmas, pörgős, érzelmes sorozat tele szerethető 
karakterekkel.

Király Dóra
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a 2009. március 17. napján megkötött megállapodást, 
a 2009. május 27. napján létrejött használati szerződést,
 a 2009. május 29. napján megkötött megállapodást, 
valamint 
a 2019. január 1. napján létrejött átmeneti megállapo-
dást
2019. április 30. napjával felmondja, a működéshez 
biztosított támogatás folyósítását ezzel egyidejűleg 
megszünteti, a használatba adott tárgyi eszközöket 
visszaveszi.
3. A képviselő-testület szükségesnek tartja az önkor-
mányzati hozzájárulás elszámolását és az egyesületi 
vagyonnal való elszámolást különös tekintettel az 
Egyesület Alapszabályának 15. pontjában foglaltakra, 
valamint az önkormányzati tulajdonú 020/5. helyrajzi 
számú területen létesített, pályázati forrásból meg-
valósított játszótéri eszközökre, azokhoz biztosított 
önkormányzati támogatásra.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
Tourinform Iroda visszavételét követően, 2019. május 
1. napjától történő önkormányzati működtetéséhez, az 
iroda alkalmazottjának átvételéhez és alkalmazásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
5. A képviselő-testület a működtetés és az alkalmazott 
átvételének költségei biztosításához az önkormányzat 
2019. évi költségvetésében a Turizmusfejlesztési 
támogatások és tevékenységek kormányzati funkción 
az Egyesület támogatására biztosított havi 300.000,- Ft 
támogatás időarányos részének, mindösszesen 
2.100.000,- Ft összeg átcsoportosítását határozta el a 
GEVSZ 2019. évi költségvetésében a Közművelődés-, 
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
kormányzati funkcióra.
A képviselő-testület felkérte az Egyesület képviselőjét, 
Csobai Zoltán Alelnök urat a szükséges intézkedések 
megtételére. A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert, hogy a döntésről tájékoztassa az egyesület 
jelenleg elérhető képviselőit a további intézkedések 
megtétele érdekében.
- 64/2019.(IV. 08.) számú határozatával hozzájárult a 
GEVSZ 2019. évi költségvetésében a Közművelődés- 
hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
kormányzati funkción belül a dologi kiadásról személyi 
juttatásra (reprezentáció) 496.295 Ft előirányzat 
átcsoportosításához. A képviselő-testület felkérte a 
jegyzőt, intézményvezetőt az előirányzat költség-
vetésben történő átvezetéséhez a szükséges intézkedés 
megtételére.
- 65/2019.(IV. 08.) számú határozatával Veres Lászlóné 
részére 42.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosított 
20 db „Befejezetlen történet” című könyv, nyomdai 
költségeinek finanszírozására, azzal a feltétellel, hogy 
Veres Lászlóné az összeget legkésőbb 2019. november 
30. napjáig visszafizeti Balatonvilágos Község 
Ö n k o r m á n y z a t á n a k  a  t á r g y b a n  k ö t e n d ő 
megállapodásnak megfelelően. A képviselő-testület 
egyben jóváhagyta a támogatási megállapodásban 

foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a polgár-
mestert és a jegyzőt.
- 66/2019.(IV. 08.) számú határozatával 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 kezdeményezte 
és kérelmezte a Magyar Állam tulajdonában lévő 
Balatonvilágos belterületén található, 1392 hrsz-on 
felvett, Kivett úttörőtábor művelési ágú, 8303 m2 
területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának térítés-
mentes önkormányzati vagyonkezelésbe adását 49 év 
időtartamra az következők szerint: 
- az Önkormányzat az ingatlant Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében kívánja vagyonkezelésbe 
venni, és turizmussal kapcsolatos feladatok/strand 
kialakítás céljából kívánja felhasználni. 
- Balatonvilágos Község Önkormányzata vállalja a 
tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
–ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét- megtérítését.
- az igényelt ingatlan nem áll örökségvédelmi, termé-
szetvédelmi, helyi, Natura 2000 védettség alatt. 
- felhatalmazta a polgármestert, hogy a Balatonvilágos 
belterületén található 1392 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos 
eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, 
és valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
- felhatalmazta a polgármestert, hogy a Balatonvilágos 
belterületén található 1392 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati vagyonkezelésbe adására vonatkozó 
megállapodást aláírja.
- 67/2019.(IV. 08.) számú határozatával elfogadta a 
VILATTI-TECH Kft. (8181 Berhida, Dankó P.u.14.) 6 
db napelemes, szigetüzemű térvilágítási kandeláber 
beszerzésére-, leszállítására-, oszlopállítási-, beüze-
melési-, és kivitelezési munkáira tett 932.100 Ft +Áfa, 
összesen bruttó 1.183.767 Ft összegű ajánlatát 
Balatonvilágos Temető utca (4 db), Napsugár köz (2 db) 
telepítési helyszínekre.
- 68/2019.(IV. 08.) számú határozatával kinyilvánította, 
hogy az 1403/1 hrsz. alatt felvett, természetben 
Balatonvilágos, Zrínyi utca 135/A. szám alatt lévő, 
15219 m2 térmértékű üdülőépület, udvar megnevezésű 
ingatlan vonatkozásában közölt nettó 725.000.000.-Ft 
összegű vételi ajánlattal, a törvényes elővásárlási 
jogával nem kíván élni. Egyidejűleg tájékoztatta az 
adásvételben érintett Feleket, hogy a településre 
vonatkozó Helyi Építési Szabályzatról szóló 20/2013. 
(XII.31.) önkormányzati rendelet alapján a fenti 
ingatlan vízparttal érintett zöldterületén, a teljes 
partszakaszon a szabad-parti sétány területe 
Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási 
követelményekkel érintett területének lehatárolásáról 
és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfoga-
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dásáról szóló 40/2004.(XII.30.) TNM rendeletben 
foglaltaknak megfelelően kiszabályozásra került. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
nyilatkozat kiadására.
- 69/2019.(IV. 08.) számú határozatával elfogadta 
Balatonvilágos település egészségügyi alapellátási 
feladatai 2018. évi ellátásáról szóló beszámolót.
- 70/2019.(IV. 08.) számú határozatával a Magyar Szörf 
Szövetséggel a balatonvilágosi 295/1 helyrajzi számú 
vízparti önkormányzati tulajdonú területen található 
„Nádfedeles Vendégház” elnevezésű felépítmény 
használata, felújítása és azt követő bérbevétele tárgyá-
ban létrejött együttműködés keretében megkötött, az 
együttműködés részleteit szabályozó „Bérleti szerző-
dés” és „Megállapodás” okiratok módosításairól 
döntött az alábbiak szerint: 
- módosította a 2017. december 28. napján kötött 
Bérleti szerződés 1-es és 11-es pontjait, jóváhagyta a 
határozat mellékletét képező Bérleti szerződés módosí-
tás tervezetben foglaltakat, aláírására felhatalmazta a 
polgármestert és a jegyzőt.
- a raktárhelyiség-rész használata tárgyában külön 
megállapodás létrehozását határozta el, melynek követ-
kező munkaterv szerinti ülésre történő előterjesztésére 
felkérte a polgármestert.
- módosította a 2017. december 28. napján kötött bérleti 
szerződéshez kapcsolódó megállapodás 2.1, 2.2. és 2.3. 
pontjait, jóváhagyta a határozat mellékletét képező 
„Megállapodás módosítása” című tervezetben foglalta-
kat, aláírására felhatalmazta a polgármester és a 
jegyzőt.
- 71/2019.(IV. 08.) számú határozatával a Balaton-
világos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és 
Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági vezetője 
munkakör betöltésére a 10/2019. (I. 28.) számú 
határozatával kiírt pályázatot eredménytelenné nyil-
vánította, egyúttal új pályázat kiírásáról döntött. A 
pályázati kiírás a lap jelen számában kerül közzétételre.
Végül a 72/2019.(IV. 08.) számú határozatával zárt ülés 
megtartását rendelte el a képviselő-testület. Zárt ülés 
keretében 
- elsőként a 73/2019.(IV. 08.) számú határozatával a 
Gagarin ltp. 4. fsz. 2. szám alatti önkormányzati 
bérlakás lakásbérleti jogviszonyának 2019. március 20. 
napjával történő felmondására vonatkozó bejelentést 
tudomásul vette, majd a 74/2019.(IV. 08.) számú 
határozatával döntött a lakás bérbeadásáról 2019. 
április 24. napjától azzal, hogy a lakás havi bérleti díja 
49 m2 x 700 Ft= 34.300,- Ft/hó +rezsiköltség. 
Jóváhagyta a lakásbérleti szerződés tervezetben 
foglaltakat, aláírására felhatalmazta a polgármestert és 
a jegyzőt, és utasította a GEVSZ intézményvezetőt a 
bérlemény átadására.
- következő téma keretében a 75/2019.(IV. 08.) számú 
határozatával elutasította a Balatonvilágos 552 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan kb. 480 m2 terület-
részének megvásárlására vonatkozó bruttó 1.000.000 

Ft összegű vételi ajánlatot, az ajánlattal nem kívánt élni. 
A képviselő-testület egyben felkérte a polgármestert, 
kérje fel az ingatlan értékbecslőt, hogy kérelmező jogi 
képviselőjének véleménye alapján vizsgálja felül az 
értékbecslését, illetve nyilatkozzon az ott leírtak figyel-
embe vételével.
- utolsó, 76/2019.(IV. 08.) számú döntésében a szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII. 
31.)  önkormányzati rendelet 14. § (3) bekezdés c) pont 
cb) alpontja szerint, betegség, fogyatékosság, baleset, 
műtét, egyéb, csatolt szakorvosi véleménnyel igazoltan 
alátámasztott állapotból adódó költségek kapcsán 
felmerült rendkívüli, átmeneti élethelyzet megoldására, 
a betegségből adódó költségek enyhítésére rendkívüli 
települési támogatást állapított meg 57.000,- Ft 
összegben.

A képviselő-testület soron következő munkaterv 
szerinti ülésére 2019. május 20. napján kerül sor

1./ A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 
beszámoló
Előadó: polgármester

2./ 2018. évi Ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: polgármester

3./ Siófok Város Önkormányzatának Gondozási 
Központja beszámolója Balatonvilágos települést 
érintő feladatok 2018. évre vonatkozó ellátásáról
Előadó: Gondozási Központ képviselője

4./ Területi Szociális Szolgáltató Intézmény 
beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 
2018. évre vonatkozó ellátásáról
Előadó: intézményvezető

5./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról
Előadó: polgármester

6./ Nyári rendezvények szervezéséhez kapcsolódó 
utolsó egyeztetés
Előadó: polgármester, Fehér-partok Turisztikai 
Egyesület elnöke

7./ Vegyes ügyek 
napirendekkel.

Kuti Henriett
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A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   
2019.07.01-től
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, Balatonvilágos Község Önkormány-
zat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szerveze-
te, székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 
38.
A munkakör betöltője által ellátandó feladat-
körök:
főkönyvelő, gazdasági vezetői feladatok.
Ellátandó feladatok:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete intézmény, 
mint önkormányzati alapítású költségvetési szerv 
főkönyvelői feladatainak ellátása. Vezetői megbízásá-
nak tartalma: gazdasági vezetői feladatainak ellátása; 
az intézmény központ gazdálkodási csoport munkájá-
nak vezetése. Balatonvilágos Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtása, a va-
gyongazdálkodás és hasznosítás koordinálása, szerve-
zése. Az önállóan működő Szivárvány Óvoda, vala-
mint az intézmény részét képező Közétkeztetési rész-
egység-, és a Településüzemeltetési részegység, gaz-
dálkodásának felügyelete, gazdálkodásával össze-
függő feladatok irányítása, szervezése, ellátása az 
önkormányzat rendeleteinek, belső szabályzatoknak, 
valamint a jogszabályi előírásoknak, az állam-
háztartás gazdálkodási rendjét meghatározó törvény-
nek és végrehajtási rendeleteinek megfelelően. 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában 
meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény 
működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban rögzített gazdasági, pénzügyi és 
számviteli tevékenység irányítása, szervezése és 
ellenőrzése, az államháztartási törvényben foglalt 
vonatkozó feladatok ellátása, ezen belül különös 
tekintettel: - a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - a 
gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 
- az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszá-
molójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos 
pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a 
pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának 
biztosítása, - bizonylati fegyelem, a leltározás, a 
selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

Balatonvilágos Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet Balatonvilágos Község 

Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezete gazdasági vezetõ munkakör betöltésére

érvényesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete Alapító 
Okiratában foglalt területek gazdálkodási, gazdasági 
koordinációs feladatai, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtási rendele-
teiben a gazdasági vezetői feladatkörben előírt 
feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók.
A kinevezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan 
időre, 2019. július 1. napjától, 4 hónap próbaidő 
kikötésével történik. 
A vezetői megbízás (Kjt. szerinti, nem magasabb 
vezetői megbízás) a kinevezés napjától öt év 
időtartamra 2024. június 30. napjáig szól.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 12. § előírásai-
nak megfelelő, felsőoktatásban szerzett vég-zettség, 
továbbá emellett 
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mér-
legképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélye-
zés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, 
vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, 
pénzü-gyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. 
szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett 
legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal és 
mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a 
felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;
- Ávr. 12. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti 
nyilvántartásokra vonatkozó igazolás
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- a területen szerzett szakmai tapasztalat,

2019.április 30.
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- B kategóriás vezetői engedély
- gazdaságtudományok képzési területen szerzett 
szakképzettség
- 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 10. §-ban megjelölt 
ÁBPE- továbbképzés I. és vagy ÁBPE- továbbképzés 
II.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok:
1. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-
vány
2. fényképes részletes szakmai önéletrajz
3. iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai
4. nyilvántartásokra vonatkozó igazolások Ávr. 12. § 
szerint
5. szakmai program, 
6. motivációs levél,
7. bérezésre, javadalmazásra vonatkozó elképzelés, 
bérigény konkrét összegének megjelölése,
8. nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez való hozzájárulásáról
9. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozó-
an, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a 
pályázati anyagot megismerjék, és abba betekint-
hessenek;
10. a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat 
elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a 
nyilvános tárgyaláshoz;
11. vezetői engedély fénymásolata.

Bármely benyújtandó irat, igazolás hiánya auto-
matikusan a pályázat érvénytelenségét vonja maga 
után, hiánypótlásra nincs lehetőség!

A munkakör betölthetőségének időpontja: A 
munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 
30. csütörtök 10 óra.

A postai úton benyújtott pályázat beérkezésének 
határideje: 2019. június 4. kedd
A személyes meghallgatás várható időpontja: 2019. 
június 11-24. között

A pályázatok benyújtásának módja: 
Személyesen, a pályázat Balatonvilágos Község 
Önkormányzata ügyfélszolgálatán történő leadásával 
(8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.) vagy 
postai úton ZÁRT BORÍTÉKBAN. Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: 
102-…../2019, valamint a munkakör megnevezését: 
„gazdasági vezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevez-
hető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi al-
kalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti 
magát. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan 
időre szól, az intézménynél újonnan létesített jog-
viszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A vezető 
beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2019. 
07. 01. napjától 2024. 06. 30. napjáig terjedő, 
határozott időre szól, a fennálló vagy a megbízással 
egyidejűleg az érvényesen pályázó képesítésének 
megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe történő 
kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony 
mellett. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A 
kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat 
eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával 
kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a 
www.balatonvilágos.hu honlapon szerezhető. A 
feladatellátással kapcsolatban információ kérhető 
Horváth Csabáné pénzügyi ügyintézőtől a +36/88/ 
480-845 telefonszámon. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- kozigallas.hu
- www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község 
Önkormányzata hivatalos honlapja)”
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
pályázati felhívás közzétételére a kozigallas.hu 
honlapon, a www.balatonvilagos.hu honlapon, a 
Világosi Hírmondó helyi újságban, valamint az 
önkormányzatnál lévő hirdetőtáblán.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester
Határidő: 2019. április 24.

2019.április 30.
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