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A helyi ingatlantulajdonosok szoros 
összefogása még megmentheti a köz 

számára Aliga I-et.
Az Aligai Fürdőegyesület elnöksége 2019. május, jún-
ius (és később júliusban is) hónapban kérte, hogy a 
helyi Önkormányzat következő képviselő-testületi 
ülés napirendjére vegye fel az Egyesület tájékoztatóját 
a Club Aliga területén lévő köz elől el nem zárható 
területek szabad, korlátozásmentes használatáról. 
Ezzel egyidőben a vagyonkezelő Pro-Mot Kft-től is 
egyeztető tárgyalást kért az Elnökségünk. Az Önkor-
mányzat a mai napig érdemben nem foglalkozott 
kérelmünkkel. ahogy a Pro-Mot Kft. sem.
Egyesületünk június 30-án nyilvános kibővített köz-
gyűlést hívott össze a Kultúrotthonban, annak érdeké-
ben, hogy a lakosság véleményét kikérve, meg-
határozzuk a falu egységes közös fellépése érdekében 
a tennivalóinkat. Meghívtuk rendezvényünkre az 
Országgyűlési képviselőnket, a Polgármestert, a helyi 
Képviselőtestület tagjait, a lakosságot, a Pro-Mot 
Hungária Kft-t, a Balatontourist képviselőit, a civil 
szervezeteket és a sajtót.  A kibővített nyilvános 
közgyűlésünkön 95 fő támogató vett részt, a sajtó 
jelenléte mellett. Talán ennek, és az esemény sajtó 
visszhangjának köszönhető, hogy megjelent egy hír az 
Index oldalán, mely szerint a Pro-Mot Hungária Kft. 
felszólította az alhasználó bérlőjét, hogy a kikötőben 
állítsa helyre az eredeti állapotokat. Egyesületünk 
elnökségének végig az volt az álláspontja, hogy a 
Vagyonkezelő Pro-Mot Kft. képviselői teljesen vétle-
nek a bérlő túlkapásaival szemben. A Közgyűlésen 
jegyzőkönyv készült. Melyet a benne foglalt határoz-
atokkal együtt, melyek tükrözik a legfontosabb 
lakossági véleményeket, kéréseket, tájékoztatásul 
megküldtük az érintett szervezeteknek mielőbbi intéz-
kedésüket kérve. Az elfogadott határozatok a követ-
kezők:
A közgyűlésen jelen volt 29 tag és 66 fő meghívott, 
melyből két fő távozott szavazás előtt.

I. Napirendi pont határozathozatal: Köz elől el nem 
zárható utak, közterületek korlátozásmentes haszná-
latáról szavazás a helyi ingatlantulajdonosok javas-
latai alapján.

Határozat

Az Aligai Fürdőegyesület nyilvános közgyűlése úgy 
dönt, hogy minden változtatás, amely érinti a Club 
Aliga területének jelenlegi közösségi célú haszná-
latát - közterületeket, a kijelölt strand területet, a 
közutakat, a zöldterületet, a parti sétányt, a köz 
elől el nem zárható gyalogos utakat, a mólót, a 
lejárókat, a köz elől el nem zárható Aliga II. parti 
sétányt és a Kádár-szigetet - megköveteli, hogy 
minden ez irányú tárgyalás előkészítésébe az Aligai 
Fürdőegyesület képviselőit vonják be. Követeljük, 
hogy Aliga I. területe a közutakkal maradjon 
Állami tulajdonban, vagy kerüljön az Önkor-
mányzat részére ingyenesen átadásra, a köztulaj-
don másik lehetséges formájába. A mólón elhelye-
zett életveszélyes lámpák cseréjét kérjük az erede-
tik visszaszerelésével. (93 igen, egyhangú)

II.) Napirendi pont határozathozatal: A helyi ingatlan-
tulajdonosok ingyenes lejutása ügyében sza-vazás a 
helyi ingatlantulajdonosok javaslatai alapján.

Határozat

Az Aligai Fürdőegyesület nyilvános közgyűlése úgy 
dönt, hogy minden változtatás nélkül továbbra is 
követeli a helyi ingatlantulajdonosok részére bizto-
sított ingyenes belépési lehetőséget. (93 igen, egy-
hangú)

III.) Napirendi pont határozathozatal: Az érvényes 
helyi építési szabályzat és annak módosításáról 
szavazás a helyi ingatlantulajdonosok javaslatai 
alapján.

Határozat

Az Aligai Fürdőegyesület nyilvános közgyűlése úgy 
dönt, hogy TNM rendelet alapján a helyi önkor-
mányzat által elfogadott helyi építési szabályzat 
módosítását nem támogatja. Kérjük az Önkor-
mányzattól, hogy a Településüzemeltetési szerző-
dést soron kívül kösse meg a PRO-MOT Kft-vel, 
amely rögzíti a közforgalom számára nyitott terü-
letek szabad használatát. (93 igen, egyhangú)

IV.) Napirendi pont határozathozatal: Hozzászólások, 
javaslatok észrevételek meghallgatását követően 
határozathozatal a helyi ingatlantulajdonosok 
javaslatai alapján.

Határozat

Az Aligai Fürdőegyesület nyilvános közgyűlése úgy 
dönt, hogy amennyiben a kikötő vélhető alhasználó 
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Workshop az iskolában

„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

bérlője a Vagyonkezelési szerződésben, továbbá a 
jogszabályban foglaltakat megsértve, a nagykö-
zönség számára nem biztosítja a szabad átjárást a 
Balaton felé, az utakat a mólót lezárja, és ha nem 
állítja haladéktalanul vissza az eredeti állapotot, 
tüntetés megszervezésére leszünk kénytelenek. (93 
igen, egyhangú)

Határozat

Az Aligai Fürdőegyesület nyilvános közgyűlése úgy 
dönt, hogy a helyi önkormányzattól kéri, kezde-
ményezze a menetrend szerinti hajójárat újra indí-
tását. (91 igen, 1 tartózkodás, 1 ellene)
Végezetül, a nyilvános Közgyűlés jegyzőkönyvet 
megküldtük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek 
is, aki Egyesületünknek címzett augusztus 6-án kelt 
levelében válaszolt, melynek lényege a következő 
tájékoztatás. Az MNV Zrt. tájékoztatást kért a Pro-
Mot Kft-től, aki közölte, hogy nem volt tudomása 
arról, hogy a bérleti szerződés útján hasznosított 
ingatlan alhasználója lezárta a mólóhoz vezető utat. 
Amint erről tudomást szerzett azonnal intézkedett az 
eredeti állapot helyreállítása érdekében és ígéretet tett 

arra, hogy az általunk jelzett negatív jelenségekre is 
(mint a terület és a növényzet ápolatlansága) igyekszik 
megoldást találni. „Válaszlevelében a Vagyonkezelő 
Pro-Mot Kft. biztosította a társaságunkat továbbá arról 
is, hogy a civil szervezetekkel, így Egyesületükkel és 
az önkormányzat képviselőivel egyaránt folyamatos 
kapcsolattartásra fog törekedni (mind írásban, mind 
személyesen) és - annak érdekében, hogy a helyi 
lakosság véleménye is figyelembe vételre kerülhessen 
- ennek fontosságára felhívja a bérlői és az azokkal 
jogviszonyban állók figyelmét is.”
Időközben a mólón megépített kerítés elbontásra 
került, a helyi ingatlantulajdonosok és horgászok 
ismét birtokba vehették. A mólón felszerelt és letört, 
balesetveszélyes lámpákat megjavították. A gyalogos-
forgalom elől el nem zárható útra telepített két 
sorompó jelenleg nyitott állapotban van. Bízunk 
abban, hogy átalakításra, vagy elbontásra kerül. 
Köszönetet kell mondanunk a közgyűlésen résztvevő 
helyi ingatlantulajdonosoknak, akik őszinte, határo-
zott hozzászólásainak köszönhetően is, sikerült 
közösen megfogalmazni Aliga I. használatára vonat-
kozó egységes követelésünket.

Tájékoztatás 
Balatonvilágos Község Önkormányzat

Képviselõ-testületének munkájáról
2019. július 29.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2019. július 29. napján rendkívüli ülést tartott, mely ülésén 
az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
157/2019.(VII. 29.) számú határozatával az önkormányzat 
2019. évi költségvetésében a Város és Község-gazdálkodás 
és egyéb szolgáltatások kormányzati funkción 5.000.000,- 
Ft beruházási kiadást (egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 
létesítése), valamint 1.350.000 Ft ÁFA kiadási összeget 
elvont, és egyidejűleg a mindösszesen 6.350.000,- Ft 
összeget a működési tartalékba helyezte.
158/2019.(VII. 29.) számú határozatával a GEVSZ 2019 
évi költségvetésében a Közvilágítás kormányzati funkción 
6.000.000,- Ft + 1.620.000 Ft Áfa, összesen 7.620.000 Ft 
előirányzatot elvont, és egyidejűleg a mindösszesen 
7.620.000,- Ft összeget a működési tartalékba helyezte.
159/2019.(VII. 29.) számú határozatával döntést hozott 
arról, hogy a Belügyminiszter által a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. 
melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 
I/9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelő-
anyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján 
pályázati igényt nyújt be. Az igényelt kemény lombos 
tűzifa mennyisége 84 erdei m3, melyhez a szükséges 
önerőt, 84.000,- Ft+áfa, mindösszesen bruttó 106.680,- Ft 
előirányzatot az önkormányzat 2019. évi költségvetésében 
az Egyéb szociális és természetbeni ellátások kormányzati 
funkcióra a működési tartalék terhére biztosította. A 
képviselő-testület a pályázati kiírás 6. pontja szerint 
vállalta, hogy a szociális célú tűzifa támogatásban 

részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a pályázat benyúj-
tására, eredményes pályázat esetén a tűzifa beszerzésére. 
160/2019.(VII. 29.) számú határozatával az igényelt 
szociális célú tűzifa Balatonvilágos településre történő 
szállításának költségeire az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésében az Egyéb szociális és természetbeni 
ellátások kormányzati funkcióra bruttó 200.000,- Ft 
pótelőirányzatot biztosított a működési tartalék terhére. A 
képviselő-testület felkérte a jegyzőt, az előirányzat 
költségvetésben történő átvezetésére. A képviselő-testület 
utasította a GEVSZ intézményvezetőt az elnyert összegnek 
megfelelő mennyiség erdészetből történő szállításának 
megszervezésére. A képviselő-testület utasította továbbá a 
GEVSZ intézményvezetőt a pályázat útján beszerzésre 
kerülő tűzifa ellátottak részére történő kiszállításának 
lebonyolítására a beérkező kérelmek elbírálását követően, 
valamint a tűzifa átadás-átvétel pályázati kiírásnak meg-
felelő dokumentálására.
161/2019.(VII. 29.) számú határozatával elfogadta a Márió 
Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8131 Enying, 
Tamási Áron u. 2. ) 36.000 Ft + Áfa/nap ajánlatát, és a 
balatonvilágosi oktatási-, nevelési intézményekbe bejáró 
gyermekek szállításával 2019. szeptember 2. napjától 2020. 
június 20. napjáig megbízta. A döntés végrehajtásához 
2019. II. félévben szükséges 2.736.000 Ft +Áfa összegre a 
GEVSZ 2019. évi költségvetésében a  Az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
kormányzati funkción rendelkezésre álló előirányzathoz 
1.261.000 Ft +Áfa pótelőirányzatot biztosított a működési 
tartalék terhére, a 2020-as évet érintő előirányzatot a 
GEVSZ 2020. évi költségvetésében biztosítja. A képviselő-
testület egyidejűleg jóváhagyta a vonatkozó vállalkozási 
szerződésben foglaltakat, és annak aláírására felhatalmazta 
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a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet 
intézményvezetőjét. Továbbá felkérte a jegyzőt, GEVSZ 
intézményvezetőt az előirányzat költségvetési átvezetésé-
re, valamint a 2020. évet érintő előirányzat összegének 
2020. évi költségvetésben történő beállítására.
162/2019.(VII. 29.) számú határozatával a nevelési-, 
oktatási intézménybe busszal bejáró gyermekek felügye-
letére, a kísérői feladatok ellátására Szalkai-Bacsó Sándor-
né 8131 Enying, Vásár tér 4. szám alatti lakost bízta meg 
2019. szeptember 2. napjától 2020. június 20. napjáig bruttó 
45.000 Ft/hó megbízási díjért. A képviselő-testület 
felhatalmazta a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezet intézményvezetőjét a megbízási szerződés 
aláírására. Egyben felkérte a jegyzőt, GEVSZ intézmény-
vezetőt az előirányzat költségvetési átvezetésére, valamint 
a döntés végrehajtásához szükséges, 2020. évre vonatkozó 
előirányzat 2020. évi költségvetésben történő beállítására. 
163/2019.(VII. 29.) számú határozatával döntött arról, 
hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 
066020/841403 Város és Község-gazdálkodás és egyéb 
szolgáltatások kormányzati funkción 1.707.000,- Ft 
beruházási kiadást (egyéb tárgyi eszközök beszerzése, 
létesítése), valamint 463.590,- Ft ÁFA, mindösszesen 
bruttó 2.180.590,- Ft kiadási összeget átcsoportosít a 
Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2019 évi költség-
vetésében az Óvodai nevelés, iskolai előkészítés kormány-
zati funkcióra. Egyben felkérte az intézményvezetőt, 
jegyzőt az előirányzat költségvetésben történő átvezetésé-
re.
164/2019.(VII. 29.) számú határozatával a Magyar Szörf 
Szövetség és a Magyar Szörf Akadémia által mozgássérült 
gyermekek részére Balatonvilágosi Szörf Központ hely-
színen 2019. augusztus 26-28. között megszervezésre 
kerülő szörf tábor költségeihez 100.000,- Ft, azaz százezer 
forint támogatást biztosított. Egyidejűleg az önkormányzat 
2019. évi költségvetésében a 890301/084031 Civil 
szervezetek támogatása kormányzati funkción a szükséges 
100.000,- Ft előirányzatot biztosította a működési tartalék 
terhére.
165/2019.(VII. 29.) számú határozatával a TOP-2.1.3-16-
SO1-2017-00001 számú projekt keretében megvalósított 
csapadékvíz elvezetési munkálatokkal kapcsolatos 
152/2019. (VI. 24.) számú határozatának 2. pontját a 
következők szerint módosította: „2. Az állásfoglalás kérés 
tárgya a Zrínyi úti, korábban a Balatonvilágos Község 
Önkormányzata által megterveztetett, vízjogi létesítési 
engedéllyel jóváhagyott, azonban a NIF Zrt. által végre-
hajtott vasút-víztelenítési munkálatok során költség-
megtakarítási okok miatt nem megoldott feladatokra, 
illetve e szakasz csapadékvíz elvezetésének ezáltal történő 
valós megoldása, mely kivitelezési költsége a Támogatási 
Szerződéssel jóváhagyott projekt keretében, a Támogatási 
Szerződés módosításával történő beillesztéssel kerülne 
megvalósításra a fentiek szerinti maradvány-összeg 
terhére.” Felhatalmazta a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, a projekt menedzsment vezető 
által előkészített állásfoglalás-kérés megküldésére, az 
esetleg szükséges egyeztetések lefolytatására a Támogató-
val. Felkérte továbbá a polgármestert, hogy a Támogató 
pozitív válasza esetén a felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadók ajánlattételre történő megkeresése, az 

ajánlatkérő dokumentáció elfogadása érdekében a képvi-
selő-testület ülését haladéktalanul hívja össze.
Végül a 166/2019.(VII. 29.) számú határozatával zárt ülés 
megtartását rendelte el a képviselő-testület, majd a zárt ülés 
keretében 
- elsőként a 167/2019.(VII. 29.) számú határozatával a 
Somogy Megyei Kormányhivatal SOB/03/1127/2019. 
számú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban 
foglaltakat, valamint a tett intézkedéseket és az azokról 
szóló tájékoztatást elfogadta. Felkérte a polgármestert, 
hogy a törvényességi felhívásban foglaltak szerint a 
Kormányhivatalt a fentiekről tájékoztassa.
- 168/2019.(VII. 29.) számú döntésében kedvezményesen 
értékesített lakótelek tulajdonosa kérelmére hozzájárult, 
hogy az ingatlan tulajdoni lap III. RÉSZ 6. sorszám alatt 
Balatonvilágos Község Önkormányzata javára bejegyzett 
Beépítési kötelezettség, és annak biztosítására a 7. sorszám 
alatt bejegyzett Elidegenítési és terhelési tilalom bejegy-
zését megelőző ranghelyekre a következő jelzálogjogok 
bejegyzésre kerüljenek:
az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 
24-26.) javára 65.000.000 Ft legmagasabb hitel összeg 
erejéig, első ranghelyre önálló zálogjog, valamint annak 
biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, 
az Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 
24-26.) javára 15.000.000 Ft, kölcsönösszeg és járulékai – 
ami legfeljebb a tőkeösszeg 30%-a – erejéig második 
ranghelyre jelzálogjog, valamint annak biztosítására 
elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez,
a Magyar Állam javára 10.000.000 Ft családi otthon-
teremtési kedvezmény erejéig jelzálogjog, valamint annak 
biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésé-
hez a 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet 24. § (1) 
bekezdése alapján az építkezés idejére és a használatba-
vételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét 
igazoló hatósági bizonyítvány, vagy egyszerű bejelentés-
hez kötött épület felépítésének bejelentése megtörténtét 
követő 10 évre.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
hozzájáruló nyilatkozat kiadására.
- utolsó, 169/2019.(VII. 29.) számú döntésében a bérlő 
kérelmére visszavonta a 217/2016.(VI.29.) számú 
határozatával a bérlő korábbi kérelmére biztosított 
hozzájárulását önkormányzati bérlakásba hozzátartozók 
beköltözésére vonatkozóan.

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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A júliusi lapzártát követően pár nappal sor került a 
köztársasági elnök 308/2019. (VII. 26.) KE számú 
határozatának közzétételére: a Köztársasági Elnök 2019. 
október 13. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 2019. évi általános 
választását. 
A konkrét nap ismeretében megjelent a miniszteri 
rendeletet (A helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött 
választása eljárási határidőinek és határnapjainak 
megállapításáról szóló 19/2019.(VII.29.) IM rendelet) is, 
amely dátumra pontosan határozza meg a határidőket 
például a benyújtható kérelmekre, az ajánlások 
gyűjtésére, vagy akár a kampányra vonatkozóan.
Amint az első cikkben írtam, a választás napjához kötve 
határozza meg a választási eljárásról szóló törvény az 
egyes teendők határidőit, ezeket határozza meg a mini-
szteri rendelet dátumra pontosan. 
A miniszteri rendelet meghatározza azt is, hogyan és 
mikor kell a Helyi Választási Iroda Vezetőjének a jelöltek 
állításához szükséges ajánlások számát megállapítania:
- a megállapítás alapja a választópolgárok névjegyzék 
szerinti száma volt augusztus 7. napján;
- ebből az adatból kellett megállapítani a szükséges 
ajánlások számát augusztus 8. napján.
Balatonvilágoson 2019. augusztus 7. napján összesen 
1231 fő szerepelt a névjegyzékben. 
 Polgármesterjelölt ennek alapján településünkön az 
lehet, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a 
- 37 választópolgár - ajánl. Települési képviselő - egyéni 
listás - jelölt pedig az lehet, akit a település választó-
polgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánl - ami legalább 
13 fő ajánlását jelenti. 

A miniszteri rendelet a következő dátumokat határozza 
meg határidőként:

1.) az ajánlások gyűjtésére
- 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 - 2019. augusztus 24. napja: 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 – 2019. szeptember 9. napján 16.00 óra: 

legkésőbb eddig kell bejelenteni a jelölteket az 
összegyűjtött ajánlások leadásával a Siófok Fő tér 1. 
szám alatt működő Helyi Választási Irodába (Siófoki 

Közös Önkormányzati Hivatal); 

2.) a kérelmek benyújtására
- az átjelentkezésre vonatkozó kérelmek mellett Balaton-
világoson jellemzően a mozgóurna iránti kérelmek 
szabályait érinti komolyabb érdeklődés. A választási 

irodához a rendelet alapján legkorábban augusztus 8-tól 
lehet névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket benyújtani;
- ezt követően fontos határidő lesz 

2019. október 9. (szerda) 16.00 óra: legkésőbb eddig 
az időpontig kell a választási irodához beérkeznie az 
átjelentkezésre irányuló kérelemnek, és
legkésőbb eddig az időpontig kell a választási 
irodához beérkeznie a mozgóurna iránti kérelemnek 
is, levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül 
elektronikus úton indított kérelmek esetében,

2019. október 11. (péntek) 16.00 óra: legkésőbb 
eddig az időpontig kell a választási irodához 
beérkeznie a mozgóurna iránti kérelemnek szemé-
lyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus 
úton indított kérelmek esetében, vagy

2019. október 13-án 12.00 óra: legkésőbb eddig az 
időpontig kell a választási irodához beérkeznie a 
mozgóurna iránti, 2019. október 11-én 16.00 órát 
követően elektronikus azonosítással elektronikus 
úton indított kérelemnek.

Szintén 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig lesz 
lehetőség a mozgóurna iránti kérelem benyújtására a 
szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján 
vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi 
kézbesítéssel.

Átjelentkezésre annak a választópolgárnak van lehetősé-
ge, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló 
kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel 
rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége 
legalább 2019. október 13-ig tart.

Mozgóurna iránti kérelem benyújtására településünkön a 
mozgásukban egészségi állapot vagy fogyatékosság 
miatt gátolt, a szavazóköri névjegyzékben szereplő vá-
lasztópolgároknak van lehetőségük.

További információkért javasolom a www.valasz-
tas.hu weboldal tanulmányozását: megtalálhatóak és 
letölthetőek a kérelem nyomtatványok és a kitöltési 
útmutatók, de lehetőség van a kérelmek elektronikus 
úton történő közvetlen benyújtására is. 
A Siófok Fő tér 1. szám alatt működő Helyi Választási 
Iroda munkatársaitól szintén kérhető bővebb felvi-
lágosítás, elérhetőségeik: +36-84/504277, valasz-
tas@siofok.hu (Siófoki Közös Önkormányzati Hiva-
tal). 
Szeptemberben elsősorban - a hagyományoknak meg-
felelően - a jelöltek bemutatkozó cikkeit várja a Világosi 
Hírmondó. 
A választásról szóló utolsó rövid cikkben a választás 
konkrét menetéről írok majd néhány mondatot, és a 
benyújtható kérelmekhez (fontosabb tudnivalók, végső 
határidők, benyújtási módok és lehetőségek az utolsó 
napokban kérdésekre) is visszatérek majd egy kicsit 
szeptember végén. 

Kuti Henriett
jegyzői referens

Önkormányzati választások 2. 
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folytatás a melléklet 1. oldalán

Szabadság, boldogság!
Öt nap táborozás Gyenesdiáson

A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola 
nyertes pályázatának, az EFOP 3.1.8. „Együtt 
testvérként – iskolaközi szemléletformáló program”-
nak keretén belül Gyenesdiáson táboroztunk 2019. 
július 18-22-ig. Hanga Lászlóval és 13 felső tagozatos 
gyerekkel a Vadóctanya Ifjúsági Táborba utaztunk, 
ahol sok szuper élmény várt ránk. 

Rajtunk kívül még három iskola, a balatonszent-
györgyi, kéthelyi és buzsáki iskola gyerekei érkeztek 
ide, akikkel együtt nagyjából 70-en voltunk. Sajnos 
hűvösebb volt az idő az első napon, így csak egy sétát 
tettünk A Balaton legjobb strandja címmel több 
alkalommal is kitüntetett Diási Játékstrandra, ahol 
gyerekek birtokba vették a játszótéri játékokat.  A 
vízen egy különleges eseménynek is szemtanúi 
voltunk: a Kékszalag vitorlásverseny hajóinak fordu-
lója itt a Keszthelyi-öbölben zajlott a szemünk láttára. 
Visszatérve a táborba, aki akart focizott, pingpongo-
zott, csocsózott, az ebédlőben pedig hatalmas TV-n 
lehetett nézni a kézilabda meccseket. Tartalmas 
vacsorát kaptunk, és mindig volt repeta, de estére is 
tettek ki elemózsiát, hátha valaki megéhezik. A kisbolt 
a kaputól pár méterre volt csak, és akinek ez nem felelt 
meg, be tudott előre vásárolni. Este visszasétáltunk a 
strandhoz, és a gyerekek kipróbálták a street workout 
park kondigépeit is. Az első éjszakánk a táborban az 
„ereszd el a hajamat” kategória volt, zakatolt, 
dübörgött az egész ház a jókedvű, felszabadult, 
otthonról kiszabadult gyereksereg hajnalig tartó 
rohangálásától, önfeledt nevetésétől.

Pár óra alvás és reggelizés után a Gyenesdiási Dolomit 
kőbánya, a Természet Háza és a Festetics kilátó megte-
kintése céljából gyalogtúrára indult a csapat. Tikkasz-
tó meleg volt, de a két fiatal túravezető szerint az 
eddigi legnyugisabb, legkitartóbb társaság volt a 
miénk. Laci bácsi is sok érdekességet mondott el a 
gyerekeknek, hisz az ő tanított tantárgyainak megfele-
lő látnivalók voltak. Délután végre eljött a csobbanás 
ideje, majd tőlünk két fiú, Hámori Marcell és Heppel 
Krisztián John benevezett a strandon zajló tengó 
bajnokságra, amit meg is nyertek! Nem kis áldozat 
árán: Marcinak hatalmas vízhólyagok keletkeztek a 
talpán, de tudomást sem vett róla. Mindkét fiú nagyon 
jól játszott, és mindenki csodálta az ügyességüket.

A harmadik nap délelőttjét Keszthelyen töltöttük, ahol 
a Helka nevű hajó fedélzetén egy órán át hajókáztunk 
az öbölben, majd a Festetics-kastélyt, és a parkban 
lévő fotókiállítást néztük meg. Délután megérkezett 
Rajkó Zsolti bácsi, aki két napon át segített a 
sportprogramok lebonyolításában. Vízi kosárlabda 
mérkőzést szervezett, és amíg csak ki nem fáradt a 
társaság, addig folyt a játék a vízben. Este a lányok 
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rávették Laci bácsit, hogy menjünk koncertre. Los an 
Gyenes koncert és amerikai veteránautó találkozó volt 
a TV-ből is híres piactéren, így 3 felnőtt felügyelete 
mellett teljesítettük a gyerekek kívánságát és pörgős 
Old Rockabilly zenére táncolhattak és csodás 
amerikai autók között sétálhattak egy órán át.

Az utolsó napon lézerharc csatákra lehetett jelent-
kezni. A fiúk és a lányok először külön csapattal álltak 
ki, később vegyes csapatot is szerveztek. Egy kis időre 
Laci bácsi is beállt. A végén mindig a győztes csapat 
maradt játékban, és a legügyesebb gyerekek is meg-
mérkőztek. Csapatban és egyéniben is jók voltunk, és 
a győztes nagy örömünkre a mi iskolánkból került ki 
Pápay Kata személyében. Délután újabb vízikosár-
meccs következett, s mivel nem fáradtak el, így este 
még egy jó röplabdamérkőzést is játszottak. Nem 
maradhatott el a Balaton legjobb fagyijának megkós-
tolása sem, ami a helyi fagyizó nyertes fagyija. Szóval 
az öt nap alatt mindent kipróbáltunk, megkóstoltunk, 
megnéztünk, amit csak lehetett. Az utolsó esténken a 
gyerekek egy részével a folyosói fotelban elnyúlva, 
vagy szőnyegen ülve élveztük a semmittevés, és a 
kötetlen beszélgetés örömét. Megkérdeztem, hogy 
tetszett-e nekik a tábor és maradnának-e még. Azt 
válaszolták, hogy a végére nagyon jól sikerült 
összerázódni, a köztük lévő nézeteltérések is nagyjá-
ból elsimultak, és sikerült más gyerekekkel is meg-
ismerkedni. Maradnának-e még? Igen, és volt, aki 
még legalább 2-3 napot. Észre sem vették milyen 
hamar eltelt az idő, de itt az ideje hazautazni.

Jó volt! Ennek a két évig tartó pályázatnak az egyik 
legjobb eseménye volt ez, mert élvezetes progra-
mokban volt részünk! Igaz nagyon elfáradtunk, jól is 
esett a szülői köszönet az érkezéskor. Intézményveze-
tőnknek, Szabó Rita néninek köszönjük a sok háttér-
munkát!

Rajkóné Tajti Andrea
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Hirdetés

Nagy Lajos
2019.07.07-én 72 évesen

Dobó István u. 125.

Schneider Natasa 2019.08.05-én
Édesanya: Dobi Anna

Édesapa: Schneider Bátor

Könyv börze, dedikálás Vízi sportolj velünk! - MVSE

TISZTELT BALATONVILÁGOSI 
NYUGDÍJASOK!

Rácz Sándorné
2019.07.27-én 89 évesen
Gagarin ltp. 5/B. lph. 1/1.

2019. szeptember 26-ra buszos kirándulást 
szervezünk Keszthelyre NEM CSAK EGYESÜLETI 
TAGOKNAK! Részvételi díj: 4000Ft személyenként
Utazás: külön busszal 
Belépőjegy a kastély parkban található kiállításokra: 
Festetics kastély, Kocsi múzeum, Vadászati kiállítás, 
Pálmaház, Modell-vasút kiállítás.
A fentiek megtekintése egy egész napos program. A 
parkban van lehetőség pihenésre, a kiállítások 
helyszínén ingyen használható mosdó van. 
Jelentkezni és befizetni a kirándulásra szeptember 
20-ig lehet:
Kovács Tamásné: 30 442 6436
Király Zoltánné: 30 286 4639
Busz indulás: 8 óra Mathiász ltp buszmegálló
8 óra 5 perc     Lavender buszmegálló
8 óra 10 perc Posta buszmegálló
8 óra 15 perc Paróczay sarok buszmegálló

EGYESÜLETI TAGOK FIGYELEM!
A szeptember 7-re Badacsonyba tervezett 
kirándulás és szeptember 27-re tervezett tea délután 
elmarad.

Kovács Tamásné
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Szeptemberi sorozatajánló
Ebben a hónapban kettő, stílusában egymástól teljesen 
eltérő sorozatot szeretnék bemutatni. A Melissa & 
Joey egy 2010-ben induló amerikai szituációs komé-
dia, amelynek középpontjában Mel Burke (Melissa 
Joan Hart) áll. A nő politikus családból származik, és ő 
is ezt a pályát választotta, hiszen ő városuk, Toledo 
egyik képviselője. Mel pótanyaként, egyedül neveli 
nővéreinek gyerekeit, az unokahúgát Lennox-ot 
(Taylor Spreitler), aki tipikusan bajkeverő tinédzser, 
és unokaöccsét Ryder-t (Nick Robinson) a kissé naiv 
fiút. A nő kezdi úgy érezni, hogy összecsapnak feje 
fölött a hullámok a gyereknevelés terén, ezért úgy 
dönt, hogy dadust fogad a két gyerek mellé. Fel is adja 
a hirdetést, ám mielőtt normális jelentkező lenne rá, 
Joe Longo (Joseph Lawrence), aki éppen Mel-nél van 
és panaszkodik, mivel a nő sógora miatt vesztette el 
feleségét, a lakását és hőn szeretett Porsche-jét, meg-
találja a hirdetőlapot, és azonnal jelentkezik is az 
állásra. Mel eleinte tiltakozik, de viszonylag hamar 
beadja a derekát. Rövid időn belül rájön, hogy jó 
döntést hozott, mivel Joe rendkívül jól bánik a 
gyerekekkel, és még jól is főz. A sorozatban a kis 
kialakult "család" mindennapjaiba leshetünk be, ami 
szinte mindig humorosan, poénokkal van fűszerezve. 
Ez a kifejezetten szórakoztató sorozat 12 éves kortól 
ajánlott. 

A másik szintén egy amerikai televíziós filmsorozat. A 
The Gifted- Kiválasztottak az X-men Univerzumban 
játszódik. A történet középpontjában a Strucker család 
áll, akiknek az élete fenekestül felfordul, amikor 
először a kisebbik gyermekről Andy-ről, majd nővéré-
ről Lauren-ről is kiderül, hogy mutáns. Az apának, 
Reed-nek, aki eddig a kormánynak, és ezzel együtt a 
mutánsok ellen dolgozott, most a gyerekeivel és fele-
ségével együtt menekülnie kell, és támogatnia e fajt. 
Azonban rátalálnak egy mutáns szervezetre, ami úgy 
tűnik segítségükre lehet. Ezen hálózat tagja szintén 
gondokkal küzdenek, mivel egyik társukat Lornát el-
kapta a hírhedt Őrszem szolgálat, amely a mutánsok-
ra vadászik, és börtönbe zárják őket. A hálózat és a 
Strucker család úgy tűnik egymás segítségére lehet, 
így közösen folytatják küzdelmüket. Azonban helyze-
tük részről-részre egyre kilátástalanabbá válik, folya-
matos félelemérzetben és fenyegetettségben élnek. 
Rendkívül izgalmas, akciódús sorozat, szerethető 
karakterekkel. 12 éves kortól ajánlott.

Király Dóra

Szabó István vagyok. Barátaimnak, ismerőseimnek 
nem kell bemutatkoznom, de a távolabbiak kedvéért 
egy rövid önéletrajzot osztanék meg mindenkivel. 
1972-ben születtem, egy éves koromig a nagyszülői 
házban nevelkedtem Siófokon, a József Attila utcá-
ban. 1973-ban költöztünk el szüleimmel Balaton-
világosra a Dobó István utcába, és egészen 1998-ig itt 
éltem, majd visszaköltöztem a nagyszülői házba 
Siófokra, de a mindennapjaimat azóta is Balaton-
világoson élem. Úgy érzem most jött el az ideje, hogy 
független polgármesterjelöltként induljak a választá-
son.
Több évet dolgoztam a Balatonvilágosi Önkormány-
zat Település Üzemeltetés részlegén kertészként, 
később azonban a munkám minősége és szakmaisága 
miatt helyettes vezető lettem. Az én feladatom volt a 
falu arculatának kialakítása és gondozása, amit 
felelősséggel végeztem. Életem fordulóponthoz érke-
zett, amikor is megméretettem magam egyéni vállal-
kozóként. Sikeres vállalkozó lettem, de a távozá-
sommal az Önkormányzat arculatának fejlesztése 
sajnos abbamaradt. Szeretném a mostani világ elvárá-
sainak megfelelő szintre emelni a falut. Kilencedik 
éve vagyok képviselő, de úgy érzem polgármesterként 
több sikerrel járhatnék ez ügyben. Sok elképzelésem 
és tervem lenne, amit a helyiekkel egyeztetve valósíta-
nék meg, mert az Ő véleményük a legfontosabb, mert 
nekik kell, hogy megfeleljen.
Aki ismer az tudja, hogy a munka, amit elvégzek 
mindig minőségi, mindig a tökéletesre törekszem, és 
nagyon fontosak számomra a kézzel fogható dolgok. 
Szeretném, hogy a választáson az emberek, a jelöltek 
neve mögött az embert látnák és nem csak a könnyen 
tett ígéreteket néznék
Bizalmukat köszönve:

Szabó István polgármesterjelölt

Tisztelt Balatonvilágosiak!
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