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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Balaton-
világos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
által átruházott hatáskörében a polgármester a 
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet (további-
akban: Ör.) 12. § ae) pontja alapján a rendeletben 
meghatározott feltételek esetén a jogosultak részére 
iskolakezdési támogatás formájában pénzbeli 
támogatást nyújthat a 2019/2020. tanévben.

A jogosultság lényeges feltételei:
Ör. „17/B. § (1) Balatonvilágos Község Önkormány-
zat Polgármestere gyermekenként a szülő által a 
tankönyvcsomag, iskolaszer - így különösen papír- és 
írószerek, kötelező iskolai viseletként előírt torna-
ruházat (például fehér póló, sötét melegítő nadrág, 
stb.) - vásárlására vonatkozó számla alapján kifizetett 
összegének megfelelő, de legfeljebb 10 ezer forint 
iskolakezdési támogatást nyújt a Balatonvilágoson 
élő, a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő 
családok számára.
(2) Az iskolakezdési támogatás legkésőbb a tanév 
kezdetétől számított 60. napig beérkezett hiánytalanul 
felszerelt kérelemre állapítható meg, amennyiben a 
tankönyv vásárlásra vonatkozó bizonylat, a számla és 
a befizetés igazolása másolatban a kérelem mellék-
leteként benyújtásra kerül. Felsősokú tanulmányokat 
folytató gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez 
csatolni kell továbbá az oktatási intézmény által 
kiállított hallgatói jogviszony igazolást, továbbá a (4)-
(5) bekezdés szerint meghatározott igazolásokat.
(3) Iskolakezdési támogatás alapfokú, valamint 
középfokú vagy a 25. életévét be nem töltött, felsőfokú 
oktatási intézménybe beiratkozott, a tanév kezdetét 
legalább 6 hónappal megelőzően és a kérelem 
benyújtásának időpontjában is, folyamatosan Bala-
tonvilágoson lakóhellyel rendelkező nappali tagoza-
ton tanulmányokat folytató gyermekek után vehető 
igénybe 
 (4) Felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek esetén 
tankönyvre vonatkozó számla hiányában vagy az (1) 
bekezdésben meghatározott összeget el nem érő 
tankönyv számla mellett elektronikus jegyzet, elek-
tronikus úton elérhető tananyaghoz kapcsolódó költ-
ségek – így különösen adathordozó (pl. pendrive, SD 
kártya, külső winchester) vásárlása, internet szolgálta-
tás eléréséhez szükséges eszközök és adatforgalom 
igénybevételére vonatkozó szolgáltatás – biztosítására 
tekintettel kérelmezhető iskolakezdési támogatás az 
(5) bekezdés szerinti feltételek együttes fennállása 
esetén. 
(5) A (4) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján 
legfeljebb 10.000,- Ft támogatás biztosítható, a tanév 
kezdetét legalább 6 hónappal megelőzően és a 

kérelem benyújtásának időpontjában is, folyamatosan 
Balatonvilágoson lakóhellyel rendelkező felsőfokú 
oktatási intézménybe beiratkozott gyermekek részére 
amennyiben
a) az adott képzés elvégzésére a felsőoktatási intéz-
mény által meghatározott félévek számát a hallgató 
nem lépte túl;
b) az aktuális és azt megelőző félévekben felvett 
tantárgyak között – a korábbi félévek során már felvett 
és az elégtelen tanulmányi eredmény miatt annak 
eredeti időszakában nem teljesített – ismételten felvett 
tantárgy nem szerepel.
6) Az (5) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott 
feltételek fennállását a hallgató leckekönyvvel vagy 
elektronikus leckekönyv nyomtatott kivonataival 
igazolja a kérelem és számlamásolatok benyújtásával 
egyidejűleg.
(7) A (4) bekezdés szerint meghatározott kérelem a 
tanév kezdetét követő 120. napig, de legkésőbb 
december 30. napjáig, keresztféléves képzés esetén 
legkésőbb május 30. napjáig nyújtható be”

Az igényléshez szükséges nyomtatvány az önkor-
mányzat ügyfélszolgálatán személyesen is beszerez-
hető, valamint az Önkormányzat honlapjáról letölt-
hető. 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a támogatás 
megállapítására kizárólag a teljes adattartalommal 
kitöltött és mellékletekkel (számlákkal, igazolás/ok/ 
kal) hiánytalanul felszerelt kérelem benyújtása esetén 
van lehetőség. 
A számlák csatolása minden esetben kötelező.
Kérem, amennyiben e lehetőséggel élni kíván, a kitöl-
tött és aláírásával ellátott, mellékletekkel felszerelt 
kérelmet juttassa el önkormányzatunkhoz – amennyi-
ben gyermeke alap- vagy középfokú oktatási intéz-
mény tanulója – a 2019/2020. tanév kezdetét, szep-
tember 2. napját követően, de legkésőbb 2019. 
november 4. napjáig (mivel a 60 napos határidő 
hétvégén jár le), felsőfokú intézmény hallgatója esetén 
az Ör. 17/B. (7) bekezdése szerinti időpontig.

Fekete Barnabás
polgármester

1. 
Az idei évben zárul az öt éves önkormányzati ciklus, 
októberben polgármestert és képviselőket választanak 
a települések.
Bár e cikk írásának napján még nincs kitűzött 
időpontja a választásnak, az öt évvel ezelőtti, 2014. 

Önkormányzati választások
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Workshop az iskolában

október 12-ei időpontból már sokan levonták a 
legvalószínűbb időpontra vonatkozó következtetést.
A konkrét nap ismeretében készül majd el az a 
miniszteri rendeletet is, amely dátumra pontosan 
határozza meg a határidőket például a benyújtható 
kérelmekre vonatkozóan. A miniszteri rendelet 
hiányában egyelőre a választási eljárásról szóló 
törvény általános rendelkezései alapján „számolha-
tunk”.

A választás napjához kötve határozza meg a választási 
eljárásról szóló törvény az egyes teendők határidőit, 
így az ajánlások gyűjtésére vonatkozó menetrendet is. 
Ezek szerint:
- az ajánlóívek a választás kitűzését követően 
igényelhetőek a választási irodától (Balatonvilágos 
esetében: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal, 
Siófok Fő tér 1. szám alatt);
- ezt követően fontos határidő lesz a választás napját 
megelőző 
50. nap: legkorábban e naptól adja át a választási iroda 
az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó 
választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű, 
egyedi azonosítóval ellátott ajánlóívet, 
34. nap: legkésőbb e napig kell bejelenteni a jelölteket 
az összegyűjtött ajánlások leadásával a Siófok Fő tér 
1. szám alatt működő Helyi Választási Irodába 
(Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal). Fontos, 
hogy az összes átvett ajánlóívet – ami üresen maradt, 
azokat is – vissza kell vinni a választási irodába és le 
kell adni. (Ennek elmulasztása esetén a választási 
eljárásról szóló törvény szerint a helyi választási 
bizottságnak bírságot kell kiszabnia).

Polgármesterjelölt az lehet, akit a település választó-
polgárainak legalább 3%-a ajánlott, települési 
képviselő – egyéni listás – jelölt pedig az lehet, akit a 
település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek 
ajánlott. 

További információkért javasolom a www.valasz-
tas.hu weboldalon található tájékoztatók tanul-
mányozását. A jelölteknek szóló menüpont részlete-
sen tartalmazza a tudnivalókat.
Az augusztusi lapzárta időszakában (augusztus 20. 
körül) már lényegesen több információnk lesz, 
rendelkezésre áll majd a pontos dátumokat tartalmazó 
miniszteri rendelet is, így annak ismeretében folyta-
tom: a benyújtható kérelmek mellett visszatérek majd 
egy kicsit az ajánlásokra is a második cikkben. 

Kuti Henriett

„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

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
2019.10.01-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, szer-
vezése. Az önállóan működő Szivárvány Óvoda, 
valamint az intézmény részét képező Közétkeztetési 
részegység-, és a Településüzemeltetési részegység, 
gazdálkodásának felügyelete, gazdálkodásával össze-
függő feladatok irányítása, szervezése, ellátása az 
önkormányzat rendeleteinek, belső szabályzatoknak, 
valamint a jogszabályi előírásoknak, az államháztar-
tás gazdálkodási rendjét meghatározó törvénynek 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 
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Iskolai sport hírek

beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak, idő-
szakos pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elké-
szítése, a pénzügyi terv és a beszámoló adatai 
valódiságának biztosítása, - bizonylati fegyelem, a 
leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonat-
kozó előírások 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 
rendeleteiben 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 irány-
adók.
A kinevezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 
2019. október 1. napjától, 4 hónap próbaidő 
kikötésével történik. 
A vezetői megbízás (Kjt. szerinti, nem magasabb 
vezetői megbízás) a kinevezés napjától öt év 
időtartamra 2024. szeptember 30. napjáig szól.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 12. § 
előírásainak megfelelő, felsőoktatásban szerzett 
végzettség, továbbá emellett 
okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási 
mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az 
engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű 
szakképesítés, vagy
gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, 
pénzügyi 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,
- 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 betekinthes-
senek;
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. október 1. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 
augusztus 12. hétfő 10 óra.

A postai úton benyújtott pályázat beérkezésének 
határideje: 2019. augusztus 15. csütörtök
A személyes meghallgatás várható időpontja: 2019. 
szeptember 5-16. 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: 
102-15/2019, valamint a munkakör megnevezését: 
„gazdasági vezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 
szeptember 30.
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Tájékoztatás
Balatonvilágos Község Önkormányzat 

Képviselõ-testületének munkájáról

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 
alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak alá-
veti 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. 
10. 01. napjától 2024. 09. 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)”

2019. május 20.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2019. május 20. napján munkaterv szerinti 
ülést tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalta és döntéseket hozta:
Elsőként a 83/2019.(V. 20.) számú döntésével – a lejárt 
határidejű határozatokról szóló tájékoztató keretében 
– visszavonta a 261/2018.(XII.10.) számú határozatát, 
melyben elvi hozzájárulását adta a Balatonvilágos 552 
hrsz-ú kivett beépítetlen terület művelési ágú, 
önkormányzati tulajdonú ingatlan területrészének 
értékesítéséhez, majd a 84/2019.(V. 20.) számú 
határozatával elfogadta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
Következő témák keretében a 85/2019.(V. 20.) számú 

határozatával elfogadta a Siófok Város Gondozási 
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata 
2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, a 
86/2019.(V. 20.) számú határozatával a Területi 
Szociál is  Szolgáltató Intézmény 2018.  évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját, A 87/2019.(V. 
20.) számú határozatával pedig a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján készített 
átfogó értékelést a gyermekjóléti feladatok ellátásáról.
Következő napirend során a 88/2019.(V. 20.) számú 
határozatával elfogadta a 2019. július 13. napján 
megrendezésre kerülő Falunap rendezvény program-
tervét a határozat mellékletét képező tervezet szerint. 
A rendezvény költségvetését bruttó 2.296.000 Ft 
összegben határozta meg, és megállapította, hogy a 
fedezet a GEVSZ 2019. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazta a 
GEVSZ intézményvezetőt a programokhoz kapcsoló-
dó megállapodások aláírására, a szükséges intézkedé-
sek megtételére. Egyben felkérte a helyi civil szerve-
zeteket a rendezvény megszervezésére, lebonyolításá-
ra a képviselő-testület felügyelete mellett azzal, hogy 
a szervező tevékenység koordinálására a Kultúrotthon 
felelősét kérte fel. 

Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a 
következő döntéseket hozta:
- 89/2019.(V. 20.) számú határozatával hozzájárult a 
Dózsa György út 717/10, 718/3 hrsz-ú közterületekből 
gépjármű beálló kiépítése kapcsán 6 méter széles és 12 
méter hosszú, összesen 72 m2 nagyságú területrész 
térkővel történő burkolásához az alábbi kikötésekkel, 
feltételekkel:
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 számokon elvégzen-
dő önkormányzati munkálat során az önkormányzat 
által végrehajtott munkát tűrni köteles, 
az általa kivitelezett térkövezés elbontását tűrni 
köteles, annak elbontásáért, sérüléséért kárigénnyel 
nem élhet az önkormányzat felé,
az esetlegesen tervezett munkálatot megelőző önkor-
mányzati felszólításra 8 napon belül köteles saját 
költségén elbontani és elszállítani a térkő-burkolat 
anyagát, amennyiben az erre kitűzött határidőt elmu-
lasztja, az elbontásról az önkormányzat gondoskodik 
kérelmező költségére.
- 90/2019.(V. 20.) számú határozatával jóváhagyta az 
önkormányzat tulajdonában álló Balatonvilágos 
542/3 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 14235 m2 
területnagyságú terület használatára vonatkozó 
megállapodást.
- 91/2019.(V. 20.) számú határozatával a Balaton-
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világosi Horgász Egyesület (8171 Balatonvilágos, 
Dózsa György utca 1. képviseli: Berencsi Gyula 
elnök) részére csónakok tárolására használatba adja az 
önkormányzati tulajdonú 1251 hrsz-ú strand területé-
ből az 1254 hrsz-ú ingatlannal közvetlenül szomszé-
dos, 4 méter széles 56 méter hosszú területrészt az 
Egyesület fennállásáig, de legkésőbb 2039. április 30. 
napjáig. A képviselő-testület a terület használatát 
2019. évben térítésmentesen biztosította azzal, hogy 
azt követően a területhasználat díja évente felül-
vizsgálatra kerül a tárgyévi költségvetési rendelet 
megalkotásáig.
- 92/2019.(V. 20.) számú határozatával döntött arról, 
hogy nem kíván élni az Adanima Consulting Kft. 
(1037 Budapest, Zay u. 3.) média ajánlatával a 
Poggyász Magazinműsorban történő megjelenésre 
vonatkozóan.
- 93/2019.(V. 20.) számú határozatával hozzájárul a 
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. által meghirdetett 
„Ön választ, mi segítünk” pályázatban való részvétel 
esetére, a pályázat megvalósításának helyszíneként 
Balatonvilágos Község Önkormányzata tulajdonát 
képező, Balatonvilágos 748/2 hrsz-ú ingatlan 
megjelölésére .
- 94/2019.(V. 20.) számú határozatával döntött arról, 
hogy a KID Rock and Roll Sportegyesület részére 
térítésmentesen biztosítja a Kultúrház használatát 
2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig szombati 
napokon 10.00 órától 11.00 óráig azzal, hogy 
amennyiben községi szintű rendezvény szombati 
napra kerül megszervezésre, úgy az a rendezvény 
élvez elsőbbséget a Kultúrház használatánál. A 
térítésmentes használat feltétele, hogy az egyesület az 
önkormányzati rendezvényeken térítésmentesen 
műsort ad.
- 95/2019.(V. 20.) számú határozatával helyben hagyta 
a Városőrség figyelmeztetést tartalmazó határozatát, 
az ellene benyújtott fellebbezést elutasította,
- 96/2019.(V. 20.) számú határozatával a nyári tanítási 
szünet időszakán belül 2019. július 1. napjától 
kezdődő három hetes időtartamban munkanapokon 
nyári gyermekfelügyelet szervezésére felkérte a Mé-
szöly Géza Általános Iskola pedagógusait és megha-
tározta, hogy a szervezés és lebonyolítás tárgyában az 
önkormányzat megbízásából a Gazdasági Ellátó és 
Vagyongazdálkodó Szervezet megbízási szerződést 
köt az adott hét bonyolítását vállaló pedagógussal. A 
döntés végrehajtásához szükséges kerekítve bruttó 
400.000 Ft előirányzatot a GEVSZ 2019. évi 
költségvetésében biztosította.
- 97/2019.(V. 20.) számú határozatával kérelemre 
döntött arról, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 
Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6. szám alatti bérlakás 
tetőfelújítása kapcsán lebontásra kerülő tetőcserepet 
biztosítja azzal a feltétellel, hogy a cserép elszállítását 

saját felelősségére és költségére a bérlakás tető-
felújítását végző vállalkozóval történt előzetes 
egyeztetés alapján kell elvégeztetnie kérelmezőnek. 
- 98/2019.(V. 20.) számú határozatával a Z Herba Bad 
Kft. képviseletében Gálos László szerkesztő kérelmé-
re a Magyarországot bemutató 20 kötetes útikönyv-
sorozat „Balaton” kötet megjelenésének támogatásá-
ról döntött 20 darab könyv 1.900 Ft/db fogyasztói áron 
történő megvásárlásával. A döntés végrehajtásához 
szükséges bruttó 38.000 Ft előirányzatot a GEVSZ 
2019. évi költségvetésében biztosította a képviselő-
testület és felhatalmazta a GEVSZ intézményvezetőt a 
vonatkozó megállapodás aláírására.
- 99/2019.(V. 20.) számú határozatával családi rendez-
vény lebonyolításának helyszínéül biztosította a 
Kultúrház térítésmentes használatát 2019. június 21. 
8.00 órától június 22. 8.00 óráig. A használatot azzal a 
feltétellel biztosította, 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. 
- 100/2019.(V. 20.) számú határozatával elfogadta a 2. 
sz. Mélyépítő Kft. (8600 Siófok, Tanácsház u 24. 
1/16.) 2.048.640 Ft + 553.133 Ft Áfa, összesen bruttó 
2.601.773,- Ft összegű ajánlatát úttesten utólag 
beépítendő víznyelő kialakításra és felhatalmazta a 
GEVSZ intézményvezetőt a vonatkozó vállalkozói 
szerződés aláírására.
- 101/2019.(V. 20.) számú határozatával a GEVSZ 
2019. évi költségvetésében 496.295 Ft előirányzat 
átcsoportosításáról döntött. 

Következő döntésében a képviselő-testület – vissza-
térve az első napirendi ponthoz – a 102/2019.(V. 20.) 
számú határozatával elfogadta a község Szerkezeti 
Tervét, majd 103/2019.(V. 20.) számú határozatával 
döntött arról, hogy a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
előírásainak megfelelően lefolytatott eljárásban 
készített helyi építési szabályzat rendelkezései között 
a Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási 
követelményekkel érintett területének lehatárolásáról 
és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének 
elfogadásáról szóló 40/2004.(XII. 30.) TNM rendelet 
rendelkezéseinek való teljes körű megfelelés 
érdekében a következő rendelkezést építési be a 
zöldterületek övezeti előírásaira vonatkozó 37. §-ba: 
„A Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási 
követelményekkel érintett területének lehatárolásáról 
és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének 
elfogadásáról szóló rendeletnek megfelelő
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Hirdetés

Nyulász Józsefné
2019.07.01-én 90 évesen

Mathiász ltp. 2/B.

Deák Enéh 2019.06.18-án
Édesanya: Márton Nikolett

Édesapa: Deák László

Könyv börze, dedikálás

Vízi sportolj velünk! - MVSE

2019.06.20 - 08.22-ig 
minden csütörtökön 16.30 - 

18.30 között lehetőséget 
biztosítunk vízi sportolásra. 

Ingyen próbálhatod ki a 
kajakozást vagy akár egy 

evezést SUP-on ülve/állva. Ha 
van kedved, gyere a parti 

nádfedeles épülethez (a Club 
Aligában) és keress mosolygó 

embereket, akik segíteni 
fognak. 

Mozdulj Világos 
Sport Egyesület

Telekfalva testvér településünk meghívott bennünket 
falunapjukra 2019. augusztus 30-ára.

Utazás: busszal
Indulás Telekfalvára: augusztus 29-én 

Falunap: augusztus 31-én
Indulás haza: szeptember 1-én

A várható költséget a jelentkezők száma határozza meg.
Jelentkezés: Schwartz Jánosnénál augusztus 2-ig, munkaidőben 

a hivatali kirendeltségen.
Telefon: 480 845

Fekete Barnabás

Telekfalva - Meghívó
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Júliusi filmajánló

Kedves aligai lakók és sporttársak!

Azt szeretném, mondani, hogy itt a parton egy nagyon 
klassz csapat alakult ki az évek során. Mindenki ismer 
mindenkit, teljesen családias az egész légkör. És a fő 
okok, amik összehoznak minket: az a Balaton IMÁ-
DATA, a vízi sportok szeretete. Nagyon remélem, 
hogy ez mindig így marad!

Nagy örömmel tapasztaltuk a fejlesztéseket (új térkő, 
nádfedeles teljes megújulása, a kacsaúsztató) és azt, 
hogy mostantól a Magyar Szörf Akadémia lesz 
a hosszútávú bérlője a Nádfedelesnek. Nagyon nagy 
szó, hogy mostantól egészséges fiatal sportolók tartják 
karban a területet, akik ráadásul segítőkészek (ezúton 
is köszönjük a segítséget a lépcső betételéhez), és igazi 
sportemberek. Úgy gondolom, hogy ennek mindenki 
csak  örülhet.Most már csak egy dolga van az itt 
nyaralóknak illetve az itt lakóknak: ÉLVEZNI a 
nyarat, a napsütést és szeretni a Balcsit.

Pintér Emese

Balatonvilágos nekem a béke szigete

Joggal merül fel a kérdés azokban, akik nem ismerik 
az MVSE-t, hogy mi ez a szervezet, mivel foglalkozik, 
stb. A Mozdulj Világos Sport Egyesület egy non profit 
helyi sportolást segítő szervezet. Én úgy 10 éve 
csatlakoztam az egyesülethez és csak annyit tudok 
mondani, hogy nélküle nem venném a fáradságot, 
hogy alkalomadtán hordozgassam a szörföm és 
összeállítsam azt. Ezért a kényelemért csak annyit kell 
tenni, hogy éves tagdíjat fizetünk, illetve részt 
veszünk egy csütörtöki nyílt napban, melynek 
keretében sporteszközöket adunk át csütörtöki 
használatra helyi lakosoknak. Mindenkit csak 
bátorítani tudok arra, hogy lépjen be akár felszerelés 
nélkül is, mivel a tagoknak nagy számban állnak 
rendelkezésre kajakok és komplett szörfök a kezdő 
szinttől a haladóig.

Kiss Attila

Jó megérkezni. Jó hazajönni.

Nem Aligán lakom, mégis mindig hazajövök amikor 
kinyitom az MVSE tároló ajtaját. Szeretem a 
közösséget, amibe minden alkalommal érkezem.
A kézfogásokat, az érzést, hogy hiába telt el akár 3-4 
hónap, mégis olyan mintha előző nap beszéltünk 
volna. Szeretem a csütörtök délutánokat amikor bárki 
jöhet és kajakozhat, SUP-ozhat.
Szeretem, hogy van közösség, hogy itt van Aligán. 
Szeretem, hogy itt lehetek, hogy itt(hon) vagyok.

Bíró Balázs

Mozdulj Világos Sport Egyesület Augusztusi filmajánló
Ebben a hónapban két filmet szeretnék bemutatni. 
Mind a kettőben nagy szerepe van a családnak. Az 
első, a Kavarás egy 2014-es, amerikai romantikus 
vígjáték, amelynek középpontjában Jim (Adam 
Sandler), valamint Lauren (Drew Barrymore) áll. A 
férfi egyedül neveli három lányát Hilary-t, Espn-t és 
Lou-t, mivel felesége elhunyt. Lauren, aki elvált 
férjétől, szintén egyedül neveli fiait Brendan-t és 
Tyler-t. A két felnőtt egy vakrandin ismerkednek meg, 
ami nem sül el túlságosan jól, mert a két embernek 
teljesen más a személyisége, így útjaik különválnak. 
Ám a sors úgy hozza, hogy újból összefutnak egy 
boltban, ahol egymást segíteni kényszerülnek, majd 
egy szerencsétlen véletlennek köszönhetően ők 
ketten, valamint gyermekeik együtt utaznak Afrikába. 
A két család ott közös lakosztályt kap, s egyre jobban 
megismerik egymást, ezért Jim lányai kötődni 
kezdenek Lauren-hez, a nő fiai pedig Jim-hez. Közös 
programokon vesznek részt, Jim sportokat tanít a két 
fiúnak, Lauren pedig különböző dolgokban segít 
Hilary-nak, és húgainak. S mindeközben a két felnőtt 
is kezd összemelegedni. Az alapvetően érzelmes film 
egy kifejezetten humoros körítés kapott, így szerintem 
nagyon élvezhető lett. 12 éves kortól ajánlott. 

A másik film, az Instant család egy 2018-as amerikai 
vígjáték, ami igaz történet alapján íródott. A cselek-
mény középpontjában egy házaspár áll, Ellie (Rose 
Byrne) és Pete ( Mark Wahlberg). Ellie kitalálja, hogy 
adoptáljanak egy gyermeket, ezt az ötletet Pete eleinte 
ellenzi, de később beadja a derekát. El is mennek egy 
ügynökséghez, ahol részt vesznek egy tanfolyamon. 
Majd ennek a végén ki is választanak egy gyereket. A 
lány Lizzy, egy 15 éves tinédzser, aki 11 éves kora óta 
árvaházban él, Pete-ék úgy döntenek, hogy őt 
fogadják örökbe. Ám a lánynak van két kistestvére. 
Juan, aki mindig bajba kerül, és megsérül, valamint 
Lita, aki egy akaratos kislány. Pete és Ellie hirtelen 
csöppenek bele a szülőség előnyeibe és hátrányaiba. 
Hol elbizonytalanodnak, hol úgy gondolják, hogy 
könnyebben ment nekik ez az egész, mint gondolták. S 
mindketten hihetetlenül örülnek, amikor a gyerekek 

először anyunak és apunak 
szólítják őket. Azonban 
megjelenik a gyerekek vér-
szerinti anyja, és minden 
veszni látszik. De vajon 
végül velük maradnak a 
testvérek? Rendkívül érzel-
mes, szívmelengető törté-
net, ami 12 éves kortól aján-
lott. 

Király Dóra
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zöldterület nem zöldterületi ingatlanból való leválasztása céljából az (1) 
bekezdésben meghatározott legkisebb telektől kisebb méretű telek kialakítható.”
A képviselő-testület ezt követően megalkotta 6/2019. (VI.04.) önkormányzati 
rendeletét a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL. A rendelet az önkormányzat 
honlapján, www.balatonvilagos.hu oldalon a megszokott helyen – Rendeletek 
menüben – megtalálható, letölthető. Megtalálható továbbá a Településrendezési 
eszközök menüben is, ahol az eljárás folyamata során keletkezett további 
iratanyagok – például véleményező szervektől beérkezett iratok – is olvashatók.
Végül a 104/2019.(V. 20.) számú határozatával zárt ülés megtartását rendelte el a 
képviselő-testület, majd a zárt ülés keretében 
- elsőként a 105/2019.(V. 20.) számú határozatával elfogadta a Balatonvilágos 
552 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan kb. 302,5 m2 nagyságú 
területrészének megvásárlására vonatkozó bruttó 2.000.000 Ft összegű vételi 
ajánlatot azzal a feltétellel, hogy az ingatlan területrészének megvásárlásával 
összefüggő költségek – így különösen a telekalakítási eljárás, a HÉSZ módosítás, 
az ingatlan nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díja – megfizetését Vevő 
teljes mértékben vállalja, és 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint 
költségelőleg megfizetését az adásvételi előszerződés aláírásával egyidejűleg 
megfizeti.
- utolsó, 106/2019.(V. 20.) számú döntésében felkérte a Polgármestert, 
tájékoztassa az érintett kedvezményesen vásárolt lakótelek tulajdonost arról, 
hogy a döntésben megjelölt okiratokban foglaltaktól nem áll módjában eltérni az 
önkormányzatnak, így amennyiben a 2003. évben megkötött ingatlan adásvételi 
szerződésben vevők által vállalt letelepedési kötelezettség a még fennálló 
időtartamban megsértésre kerül, az a „Megállapodás”-ban és a „Készfizető 
kezességi szerződés”-ben foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.

2019. május 30.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. május 30. 
napján 17.00 órai kezdettel munkaterv szerinti Együttes ülésen vett részt 
Siófokon, majd az együttes ülést követően rendkívüli ülést tartott 
Balatonvilágoson. A Siófok, Siójut és Balatonvilágos képviselő-testületeinek 
együttes ülése a következő napirendi pontokat tárgyalta: 
- a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 
2018. évi tevékenységéről
 Előadó: hivatalvezető 
- a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló
 Előadó: jegyző 
A képviselő-testületek a beszámolókat megvitatták és elfogadták, majd 
Balatonvilágos Képviselő-testülete a rendkívüli ülésen folytatta a munkát 
Balatonvilágosra visszatérve, és az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket 
hozta:
Első téma keretében először megalkotta a 7/2019. (V. 30.) önkormányzati 
rendeletét a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról, majd 107/2019. (V. 30.) 
számú határozatával elfogadta a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Belső 
Ellenőrzése által a 2018. évi belső ellenőrzés keretében végrehajtott 
ellenőrzésekről készült jelentéseket és az Éves belső ellenőrzési jelentést.
Második téma keretében hozott 108/2019. (V. 30.) számú határozatával döntést 
hozott arról, hogy megismerte és tudomásul veszi a Magyar Államkincstár 
„Balatonvilágos Község Önkormányzata és az általa irányított költségvetési 
szervek 2018. évi kincstári ellenőrzéséről” tárgyban készített Ellenőrzési 
jelentést. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére, az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követésére.
Harmadikként, a 109/2019. (V. 30.) számú határozatával döntött arról, hogy 
megvásárolja a Balatonvilágos 299 hrsz-ú ingatlanon lévő épületben található 29 
m2 térmértékű helyiséget bruttó 2.000.000 Ft vételárért. A döntés 
végrehajtásához szükséges előirányzatot az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében biztosította. A képviselő-testület egyben jóváhagyta az 
„Adásvételi szerződés” című okiratban foglaltakat, és annak aláírására 
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt. Következő, 110/2019. (V. 30.) számú 
határozatával döntött a helyiség bérbeadásáról kereskedelmi tevékenység 
folytatására, határozott időre 2019. július 1. napjától 2020. június 30. napjáig 
bruttó 325.000 Ft/év bérleti díjért.
Negyedik téma keretében a 111/2019. (V. 30.) számú határozatával döntött arról, 
hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 
törvény 3. melléklet II. 2. pont c) pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések” támogatásra pályázatot nyújt be Balatonvilágos belterületi 
útjainak útburkolat felújítási munkái költsége támogatására és az önrészre az 
önkormányzat 2019. évi költségvetésében 4.474.530,- Ft előirányzatot biztosított 
a működési tartalék terhére.
Végül a 112/2019.(V. 30.) számú határozatával zárt ülés megtartását rendelte el a 
képviselő-testület, majd a zárt ülés keretében a 113-124/2019.(V. 30.) számok 
alatt hozott tizenkét határozatában döntött az önkormányzat tulajdonát képező 12 
db bérlakás lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása tárgyában.

2019. június 24.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 24. 
napján munkaterv szerinti ülést tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalta és döntéseket hozta:

Elsőként a 125/2019.(VI. 24.) számú határozatával elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 

Első napirend keretében a 126/2019.(VI. 24.) számú határozatával elfogadta a 
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolóját, második napirend során pedig 127/2019.(VI. 24.) 
számú határozatával a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár tájékoztatóját 
fogadta el a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) által Balatonvilágos 
településen nyújtott 2018. évi könyvtári szolgáltatásairól. 
Harmadik napirendként megtárgyalta majd a 128/2019.(VI. 24.) számú 
határozatával elfogadta a Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2018. évi 
tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 
beszámolóját.
Negyedik napirendként tárgyalta a Balatonvilágosi Népdalkör 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót és azt a 129/2019.(VI. 24.) számú 
határozatával elfogadta.
Ötödik téma keretében a 2019. évi költségvetés módosításához kapcsolódó 
döntéseket hozott a képviselő-testület:
130/2019.(VI. 24.) számú határozatával a GEVSZ 2019 évi költségvetésében 
átcsoportosítások végrehajtásáról döntött, a 131/2019.(VI. 24.) számú 
határozatával közvilágítás (Zrínyi úti többletszámlái) költségeihez 4.052.197 Ft + 
1.094.093 Ft Áfa előirányzatot biztosított, majd a 132/2019.(VI. 24.) számú 
határozatával az önkormányzat épületének (Községháza) tetőjavítására 500.000 
Ft + 135.000 Ft Áfa előirányzatot biztosított és utasította a GEVSZ 
intézményvezetőt a határozatban foglaltak végrehajtására, a tetőjavításhoz 
szükséges intézkedések haladéktalan megtételére, a szükséges munka 
megrendelésére.
133/2019.(VI. 24.) számú határozatával az önkormányzat 2019. évi költség-
vetésében szükséges átcsoportosításokról döntött, bérkompenzáció, egyéb 
támogatási tételek technikai jellegű áthelyezése miatt, valamint a Turisztikai Alap 
megszüntetése folytán a költségvetésben biztosított összeg elvonását és 
tartalékba helyezését határozta el.
Ezt követően megalkotta a képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló 3/2019. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló 8/2019. (VII.09.) önkormányzati rendeletét. 
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a következő döntéseket hozta:
134/2019.(VI. 24.) számú határozatával módosította a Strabag Általános Építő 
Kft-vel 2019. április 9-én a Balatonvilágos Kölcsey Ferenc, Mathiász ltp., Hunor 
utcákat összekötő járda aszfalt burkolattal történő felújítási munkái, valamint a 
Balatonvilágos, Napsugár utca végének kiépítésére kötött vállalkozási szerződés 
vállalkozási díjra vonatkozó 3.) pontját 6.948.487 Ft + 1.876.091 Ft Áfa, 
mindösszesen 8.824.578 Ft összegre. Egyidejűleg felhatalmazta a GEVSZ 
intézményvezetőt az 1. sz. szerződésmódosító nyilatkozat aláírására.
135/2019.(VI. 24.) számú határozatával hozzájárulását adta a Balatonvilágos, 
Vörösmarty utca 1101 hrsz-ú közterület 1149 hrsz-ú ingatlan előtti területrészén a 
kiépített csapadékvíz elvezető árokban áteresz kiépítéséhez, az árok lefedéséhez a 
következő kikötésekkel, feltételekkel:
kérelmező saját költségére és kárveszélyére végezheti el a kivitelezést oly módon, 
hogy minimum 40 cm átmérőjű cső lehelyezéséről gondoskodik az áteresz 
kiépítésénél,
a csapadékvíz elvezetés biztosítása érdekében az áteresz folyamatos tisztántartása 
kérelmező kötelessége,
az úttest és annak tartozékai karbantartása, felújítása, építése, vagy bármely más 
az érintett helyrajzi számokon elvégzendő önkormányzati munkálat során az 
önkormányzat által végrehajtott munkát tűrni köteles, 
az általa kivitelezett árokfedés elbontását tűrni köteles, annak elbontásáért, 
sérüléséért kárigénnyel nem élhet az önkormányzat felé,
az esetlegesen tervezett munkálatot megelőző önkormányzati felszólításra 8 
napon belül köteles saját költségén az árokfedést elbontani és a bontott anyagot 
elszállítani, amennyiben az erre kitűzött határidőt elmulasztja, az elbontásról az 
önkormányzat gondoskodik kérelmező költségére.
136/2019.(VI. 24.) számú határozatával eredménytelenné nyilvánította a 
71/2019. (IV. 08.) számú határozatával kiírt pályázatot, majd a határozat 2. 
pontjában döntött arról a képviselő-testület, hogy Balatonvilágos Község 
Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági 
vezetője munkakör betöltésére ismét pályázatot ír ki. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. augusztus 12. hétfő 10 óra. 

A pályázati kiírás külön cikkben olvasható, illetve a www.balatonvilagos.hu 
önkormányzati weboldalon megtalálható.

137/2019.(VI. 24.) számú határozatával a balatonvilágosi községi strand (1251 
hrsz.) területéből 9 m2 nagyságú területrész használatba adásáról döntött 
strandcikk árusítás céljára 2019. július 1-től 2019. augusztus 20. napjáig 137.700 
Ft területhasználati díj ellenében
138/2019.(VI. 24.) számú határozatával családi rendezvény lebonyolításának 
helyszínéül biztosította a Kultúrház térítésmentes használatát 2019. július 27. 
napjára. A használatot azzal a feltétellel biztosította, 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.
139/2019.(VI. 24.) számú határozatával az Amatőr Siklórepülők részére a 2019. 
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június 27. és 2019. június 30. közötti időszakban megrendezésre kerülő 21. 
„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 területrészt 12 db sátor felállításához. Egyben hozzájárult a 
Vendégház épületében a strandolók részére kialakított mellékhelyiségek 
használatához. A terület használatáért 1500 Ft/fő/nap+idegenforgalmi adó díjat 
állapított meg azzal, hogy a biztosított területet maximum 48 fő veheti igénybe.
140/2019.(VI. 24.) számú határozatával döntött a Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tagja által 
elfogadott, 2016. május 30.-án aláírt, Társulási Megállapodás 2019. évi 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról.
141/2019.(VI. 24.) számú határozatával a MÁV Zrt-vel 2017. január 4. napján 
kötött „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS – Balatonvilágos” 
elnevezésű megállapodás közös megegyezéssel történő módosítását határozta el 
azzal, hogy a „Balatonaliga állomás takarítása” a feladatok közül törlésre kerül.
142/2019.(VI. 24.) számú határozatával visszavonta a 90/2019.(V.20.) számú 
határozatát, Balatonvilágos 542/3 hrsz-ú, közterület megnevezésű, 14235 m2 
területnagyságú terület használatba adásáról.
143/2019.(VI. 24.) számú határozatával a 542/3 hrsz-ú terület használatba adása 
tárgyában hozott döntést, mely szerint kérelmező használati szándékának 
fenntartása esetén a rendezett park kínálta lehetőségek bárki számára elérhető 
kulturált igénybevétele mellett a következők kizárásával, illetve kikötésével tartja 
megvalósíthatónak az együttműködést:
a területen teniszpálya nem létesíthető,
elővásárlási jog biztosítására nem kerül sor a használó részére,
bármely, a területen változást előidéző, - egyebek között sportcélú létesítmény, 
padok, egyéb pihenést szolgáló eszközök elhelyezése – kizárólag pontos, konkrét 
terv, az elképzelések rajzos, látványterv-szerű bemutatását is magába foglaló 
konkrét tervezet benyújtását és annak képviselő-testület által történt jóváhagyását 
követően kerülhet sor. 
144/2019.(VI. 24.) számú határozatával döntött arról, hogy a 2019. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé.
145/2019.(VI. 24.) számú határozatával elfogadta a központi alapellátási orvosi 
ügyelet biztosítására kötött feladatátadási - átvállalási szerződések módosítására 
vonatkozó javaslatokat.
146/2019.(VI. 24.) számú határozatával elfogadta a Naviga Média Kft. (1073 
Budapest, Barcsay u. 3.) ajánlatát a BALATONINFO Magazinban történő 
megjelenésre vonatkozóan, és megrendelte a magazinban történő ½ oldalas 
hirdetés megjelentetését az ajánlatban szereplő 23.900 Ft +Áfa összegért. 
Továbbá megrendelt 100 példány BALATONINFO Magazint (49 Ft/db+Áfa) 
4.900 Ft +Áfa összegért. 
147/2019.(VI. 24.) számú határozatával a Településrendezési Eszközök 
módosítását határozta el a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet – továbbiakban: R. - 41. § (1) bekezdés alapján egyszerűsített 
eljárás keretében, az alábbiak szerint: - a balatonvilágosi 1220/3, 1220/4 helyrajzi 
számú (Tópart Hotel és parti sétány) területekre vonatkozóan „a beépíthetőség 
szabályozása (30%-os legnagyobb beépíthetőség és 40%-os legkisebb 
zöldfelület), a különféle - nem épületnek minősülő - építmények elhelyez-
hetősége és az építési hely meghatározásának összhangba hozatala a kialakult 
állapottal a fejlesztői igényekkel és a szakmai szabályokkal összhangban. A 
Képviselő-testület megállapította, hogy a partnerségi egyeztetés lefolytatására a 
településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes 
településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének 
szabályairól szóló 7/2017 (III.14.) önkormányzati rendelet szabályai alapján 
kerül sor, az elfogadott partnerségi egyeztetés szabályai hatályosak, jelen eljárás 
keretében azokon nem kíván változtatni. A Képviselő-testület megállapította 
továbbá, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésnek megfelelően a várható 
környezeti hatást kis nagyságrendűnek tartja, környezeti vizsgálat lefolytatását 
nem látja szükségesnek. Felkérte a Polgármestert, hogy a környezet védelméért az 
említett rendeletben megnevezett felelős szerveket ezen álláspont figyelembe 
vételével tájékoztassa.
148/2019.(VI. 24.) számú határozatával jóváhagyta „Balatonvilágos 1220/3, 
1220/4 helyrajzi számú (Tópart Hotel és parti sétány) területekre vonatkozóan 
Balatonvilágos Község Településrendezési Eszközeinek módosítására irányuló 
„a beépíthetőség szabályozása (30%-os legnagyobb beépíthetőség és 40%-os 
legkisebb zöldfelület), a különféle - nem épületnek minősülő - építmények 
elhelyezhetősége és az építési hely meghatározásának összhangba hozatala a 
kialakult állapottal a fejlesztői igényekkel és a szakmai szabályokkal összhang-
ban” tárgyú eljárás lefolytatása, és az eljárás költségeinek és azok viselésére 
vonatkozó kötelezettség vállalásának meghatározása, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárással 
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2019. (VI. 
24.) számú, eljárást megindító döntése alapján” tárgyú Megállapodást.
149/2019.(VI. 24.) számú határozatával elfogadta Városy Péter egyéni vállalkozó 
(nyilvántartási szám: 40453885, 1027 Budapest, Margit krt. 38a., adószám: 
70053665-1-41) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárással Balatonvilágos Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 147/2019. (VI. 24.) számú, eljárást megindító 
döntése alapján Balatonvilágos Község Településrendezési Eszközeinek 
módosítása, a balatonvilágosi 1220/3, 1220/4 helyrajzi számú (Tópart Hotel és 
parti sétány) területekre vonatkozóan „a beépíthetőség szabályozása (30%-os 
legnagyobb beépíthetőség és 40%-os legkisebb zöldfelület), a különféle - nem 
épületnek minősülő - építmények elhelyezhetősége és az építési hely 
meghatározásának összhangba hozatala a kialakult állapottal a fejlesztői 
igényekkel és a szakmai szabályokkal összhangban” tárgyú dokumentáció 
elkészítésére vonatkozó bruttó 1.550.000 Ft összegű ajánlatát. Egyidejűleg 
jóváhagyta a tervezési szerződésben foglaltakat.
150/2019.(VI. 24.) számú határozatával családi esemény (születésnap) 
lebonyolításának helyszínéül biztosította a Kultúrház térítésmentes használatát 
2019. július 20-án (szombat) 10,00 órától 2019. július 21. (vasárnap) 02,00 óráig. 
A használatot azzal a feltétellel biztosította, 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.
151/2019.(VI. 24.) számú határozatával – elfogadva a Dél-Balaton Kapuja 
Kulturális és Turisztikai Egyesület által a kidolgozásra, szervezésre és 
lebonyolításra tett felajánlást – pályázat benyújtását határozta el a településeken 
szervezett Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap megtartásához 
kapcsolódóan kiírt, egyedi támogatási lehetőségével élve. A képviselő-testület 
felhatalmazta a Polgármestert és az Egyesület képviselőjét a pályázat 
benyújtására, a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint 
felhatalmazta az egyesületet a pályázat kidolgozására, benyújtására, a programok 
szervezésére és lebonyolítására
152/2019.(VI. 24.) számú határozatával a TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú 
projekt keretében megvalósított csapadékvíz elvezetési munkálatok zárása során 
a projekt összköltség és az elnyert pályázati összeg különbözeteként fennmaradó, 
25.207.387 Ft támogatási összeg –határozat 2. pontjában foglaltak szerinti- 
felhasználhatósága érdekében felkérte a polgármestert a szükséges állásfoglalás 
beszerzésére a Támogató részéről. Az állásfoglalás kérés tárgya a Rákóczi úti, 
műszakilag korábban nem megoldott, illetve kezelt szakasz csapadékvíz 
elvezetésének megoldása (megközelítőleg 200 méter hosszban folyóka 
kiépítéssel történő kivitelezés) mely kivitelezési költsége a Támogatási 
Szerződéssel jóváhagyott projekt keretében, a Támogatási Szerződés módosításá-
val történő beillesztéssel kerülne megvalósításra, a fentiek szerinti maradvány-
összeg terhére. A képviselő-testület a fentiek Támogató által történő elfogadása 
esetén vállalja a projekt terhére már nem elszámolható (várhatóan: tervezés, 
műszaki ellenőrzés, új közbeszerzési eljárás, hatósági díjak, projektmenedzsment 
költségek, illetve bármely a Támogató által nem elszámolhatónak minősített 
adminisztratív tevékenység) költségek biztosítását, melynek fedezetére 
2.000.000 Ft előirányzatot biztosított az önkormányzat 2019. évi költségvetésé-
ben. 
Végül a 153/2019.(VI. 24.) számú határozatával zárt ülés megtartását rendelte el a 
képviselő-testület, majd a zárt ülés keretében 
- elsőként a 154/2019.(VI. 24.) számú határozatával a bérlő lakásbérleti 
jogviszonyát az önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos, Gagarin ltp. 6/7 
szám alatti, 26 m2 térmértékű bérlakás tekintetében 2019. szeptember 15. napjáig 
meghosszabbította.
- 155/2019.(VI. 24.) számú döntésében Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 
Hatósági Osztály Városőrség közigazgatási bírságot megállapító határozatát 
helyben hagyta, az ellene benyújtott fellebbezést elutasította.
- utolsó, 156/2019.(VI. 24.) számú döntésében lakóépület korszerűsítése céljából 
gázvezeték kiépítés munkái költségéhez 429.000 Ft összegű kamatmentes 
kölcsöntámogatást biztosított a lakáscélú önkormányzati támogatások 
szabályairól szóló 22/2015.(XII.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak 
megfelelően. A kamatmentes kölcsön számla ellenében, bankszámlára történő 
utalással fizethető ki. A kölcsön visszafizetésének időtartama 8 év, a vissza-
fizetésének kezdete 2020. január 5. napja. Az első havi részlet összege 4.350 Ft, a 
további 95 hónap részletének összege 4.470 Ft/hó.  

A képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülésére 2019. 
szeptember 9. napján kerül sor

1./ A 2019. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők

2./ Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentéséről 
szóló beszámolója
Előadó: közalapítvány elnöke

3./ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2018/2019-es nevelési évről szóló 
értékelése
Előadó: óvodavezető

4./ Vegyes ügyek
napirendekkel

Kuti Henriett
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