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A közszolgálati jogviszony időtartama:
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 2019.05.02-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 feladatkö-
rök:
 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, 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 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 beszámo-
lójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos 
pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a 
pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának 

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.

biztosítása, - bizonylati fegyelem, a leltározás, a 
selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó 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 rende-
leteiben 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. május 2. napjától, 4 hónap próbaidő 
kikötésével történik. 
A vezetői megbízás (Kjt. szerinti, nem magasabb 
vezetői megbízás) a kinevezés napjától öt év 
időtartamra 2024. május 1. 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 mér-
legképes könyvelői szakképesítés vagy az enge-
délyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképe-
sítés, 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,
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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 betekint-
hessenek;
10. a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat 
elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvá-
nos 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. május 2. napjától 
tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. márci-
us 18. hétfő 10 óra.

A postai úton benyújtott pályázat beérkezésének 
határideje: 2019. március 20. szerda.
A személyes meghallgatás várható időpontja: 2019. 
március 27-április 4. 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: 
102-3/2019, valamint a munkakör megnevezését: 

„gazdasági vezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 
16.

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. 
05. 02. napjától 2024. 05. 01. 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 
Kocsis Anikó pénzügyi ügyintézőtől a +36/88//480-
845 telefonszámon. 

A pályázati kiírás közzétételének helye:

- kozigallas.hu
- www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község 
 Önkormányzata hivatalos honlapja

Hirdetés

Napelemet minden háztetõre!
Magán személyeknek 90%-os EU-s pályázati 
t á m o g a t á s  i g é n y e l h e t ő  n a p e l e m r e , 
fűtéskorszerűsí tésre  e lőf inanszírozási 
megoldással. Energetikai felmérés/tanácsadás, 
kivitelezés, pályázati menedzsment zavartalan 
lehívása egy kézben.

Takács Aranka: 06 70 32 92 093
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Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 
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Idén január 26-án került megrendezésre a II. Siófoki 
Toros Party, azaz egy kolbásztöltő verseny. A verseny-
re kis csapatunk, a Balatonvilágosi Nők Egyesülete 
meghívást kapott és benevezett, ezzel képviselve 
községünket. A jeges idő ellenére 14 csapat indult, 
hogy a versenyben a kolbásztöltés mellett az újragon-
dolt toros ételekkel remekeljen. Neves zsűri, a Magyar 
Bocuse D’Or Akadémia, Csapody Balázs, elnök 
vezetésével bírálta az ízletes ételeket és az ízléses 
tálalást.
Az első helyen a Siófoki Férfi Dalkör végzett.
A második helyet a Balatonvilágosi Nők Egyesülete 
érdemelte ki a különleges tálalással és az újragondolt 
toros fogásokkal.
A harmadik helyen a Siófoki Mentősök végeztek.
Köszönet a szervezőknek, a rendezvény a mínuszok 
röpködése ellenére igen jó hangulatban telt, a szóra-
kozásról a fellépők és a mohácsi busók gondoskodtak, 
a tőlük megszokott vidámságot hozva.

Schwartz Éva

TOROS PARTY Club Aligáról
2007. év tavaszán végre eldőlni látszott a hányatott 
sorsú Club Aliga jövője. A Magyar Állam képviseleté-
ben eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság többszöri 
sikertelen értékesítési próbálkozás után eladta az 
ingatlan együttest a Pro-Mot Hungária Ingatlan-
fejlesztési Kft-nek. Helyesen mintegy háromnegyedét 
eladta és az Aliga I. területét a kikötővel és a 
40/2004.(XII.30.) TNM rendelettel kijelölt szabad 
parti sávval vagyonkezelésbe adta egyszeri díj meg-
fizetésével 49 évre. A tulajdonos nagy ívű 300 millió 
eurós – akkori árfolyamon mintegy 75 milliárd Ft 
nagyságú fejlesztést ígért, melynek terveit egy angol 
tervező irodával el is készíttette. A tervekkel meg-
keresték a közreműködő hatóságokat, államigazgatási 
szerveket és az építész szakmát, valamint ismertették a 
helyi ingatlantulajdonosokkal. A fogadtatás elég 
vegyes volt. Nagy ellenkezést váltott ki a tervezett 
toronyépület, melynek megvalósításáról lemondtak.
A szerződésben vállalt kötelezettségének eleget téve a 
tulajdonos kötelezettséget vállalt a község település-
rendezési eszközeinek elkészítésére, annak teljes körű 
finanszírozásával.
Időközben tárgyalások folytak az önkormányzat és az 
üdülő egyesületek bevonásával a Balaton-partra jutás 
és a strandhasználat témakörében, melyek során a 
tulajdonos képviselője Zvi Frank igazgató úr egyedül-
álló gesztusként felajánlotta: amennyiben az ingatlan 
tulajdonosok támogatják hosszú távú elképzelésüket, 
úgy minden ingatlan tulajdonosának 6 db térítés-
mentes strand használatra jogosító belépő kártyát ad. 
Ez a mai napig minden érdekelt részéről tiszteletben 
van tartva.
A Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. település-
fejlesztési szerződést kötött az önkormányzattal, 
melyben vállaltaknak megfelelően évente támogatják 
a községi rendezvényeket, civilszervezeteket, iskolai 
kirándulásokat, a turisztikai egyesületet, az óvoda 
épület ajtó-ablak cseréjét, az óvoda bővítését egy 
csoport szobával és a hozzá tartozó helyiségekkel. 
Támogatta a helytörténeti kiadványok megjelenését.
Időközben folyt a településrendezési eszközök 
egyeztetése több körben, mert a jóváhagyott és 
hatályos településrendezési eszközök nélkül nem 
kezdődhetett meg az ígért fejlesztés. Végül 2014. 
január végén hatályba lépett a Helyi Építési Szabály-
zat.
A szabályozási terv alapján önálló helyrajzi számmal 
ki lettek alakítva azok a területek, melyekre az 
önkormányzat részére elővásárlási jogot ígértek, de 
nem történt semmi, előttünk ismeretlen okokból nem 
kezdődött meg a fejlesztés sem.
Ez év augusztusában derült ki, hogy a Pro-Mot 
Hungária Ingatlanfejlesztő Kft.-t, mint vállalkozást 
jogaival és kötelezettségeivel megvásárolja egy 
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Gratulálunk!
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magyar befektető csoport az Appennin Holding, a 
vétel határideje december 20, azonban ez az időpont 
2019. január végére módosult, amikor a kifizetés 
megtörtént. 
Az új menedzsment még nem vette fel a kapcsolatot az 
önkormányzattal, a településrendezési eszközök teljes 
tartalmát ismerik, azon nem kívánnak változtatni. 
Nem hivatalos értesülés szerint a szállásférőhelyeket 
Erzsébet táborként kívánják működtetni, illetve a 
strandot a Balaton Tourist üzemelteti a szezonban. 
Küzdelmes, de végső soron eredményes tíz évet 
dolgoztunk együtt, ez idő alatt összességében száz-
millió forint nagyságrendű értékkel gazdagodott 
Balatonvilágos.
Ezúton mondok köszönetet a már említett Zvi Frank 
úrnak, a jelenlegi igazgatónak Spiesz Botond úrnak és 
munkatársainak a községünknek nyújtott támogatás-
ért.
Köszönöm segítőkészségüket és mindazon megnyil-
vánulásukat, mellyel Balatonvilágost segítették, kö-
vetkezetesen kiállva a település fejlesztése, fejlődése 
mellett.

Fekete Barnabás
polgármester

VI. Renmei Kupa – Karate

2019 február 9.-én Tatán rendezték meg a VI. Renmei 
Kupát.

A versenyen karatékáink közül Durmics Attila és 
Veréb Ádám indultak.

Durmics Attila kumite-ben (küzdelem) vett részt és ért 
el I. helyezést.

Veréb Ádám kata-ban (formagyakorlat) és kumite-ban 
is indult és III. helyezettként állt a dobogóra.

Gratulálunk!
Osu!

Timár Piroska
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Elhunyt:

Emléküket megőrizzük!

Született:

Jó egészséget kívánunk!

Anyakönyvi hírek

Makai János 
2019.01.06-án 88 évesen
Mészöly Géza sétány 11.

Domiter Lajosné 
2018.12.22-én 84 évesen

József Attila u. 52/A.

Született:

Jó egészséget kívánunk!
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Virág minden alkalomra

HAVASI GYOPÁR VIRÁGSAROK
VIRÁG-AJÁNDÉK ÜZLET

Lepsény, Posta út 44/a (közvetlen a posta mellett)
A rendelését az alábbi telefonszámon fogadom:

+36 30 4 009-953
E-mail:amica @citromail.hu

Vargáné Zsuzsanna
Virágkötő

- alkalmi csokrok készítése (névnap, szülinap, ballagás stb.)
- esküvői csokrok és dekorációk készítése

- kegyeleti virágok (koszorúk, sírcsokrok, koporsódíszek készítése) kérésre kiszállítás

Üzletemben széles választékban kaphatók szobai cserepes virágok. Szezonális növények 
nagy választékban. Tavasszal egynyári palánták, muskátli, balkon növények.

Ősszel árvácskák, mini örökzöldek. Folyamatosat kaphatóak: virágföldek, tápoldatok, 
,,kaspók,, kerti kerámia figurák.

Nyitva tartás: 
Hétfőtől-péntekig 8-17-óráig

Szombaton:8-12-óráig
Keressen bizalommal!

Hirdetés

Bartek Léna 2019.01.14-én
Édesanya: Mihalovics Dóra

Édesapa: Bartek Ákos

Hirdetés
Hajni Virág Ajándék Boltja

Vágott, cserepes, idényjellegű, selyem virágokat, 
koszorúkat mindenszentekre is árusítunk.

Az alkalomnak megfelelő: névnapi, születésnapi, 
esküvői csokrok, virág boxok készítését is 

vállaljuk igényeik szerint.
Kegyeleti koszorút, csokrot, koporsó díszt, urna 

koszorút megrendelésre elvállaljuk.

A nálunk megrendelt és vásárolt kegyeleti 
készítményeket 

a temetőkbe (sírkertbe) kiszállítjuk.
Temetéssel kapcsolatos ügyintézést a „Hajni 

Virág Ajándék Boltjában”
megtehetik.

Hajni Virág Ajándék Boltja
8132 Lepsény, Deák F. u. 47.

Telefon: 06 70 429 5060 vagy 06 22 437 575
Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8-17 óráig

Szombat: 8-12 óráig vagyunk nyitva!

Hirdetés
Teljes körű temetkezési 

szolgáltatás!

Sárbogárdi Szentlélek
Temetkezési Kft.

Teljes körű temetkezési szolgáltatás,
Koszorú megrendelés felvétele

Állandó ügyelet éjjel-nappal
Hívható: 30 607 4899

Vagy
Hajni Virág Ajándék boltjánál: 
8132 Lepsény, Deák F. u. 47.

Nyitva tartás: Hétfő - Péntek: 8-17 óráig
Szombat: 8-12 óráig vagyunk nyitva!

Tel.: 70 429 5060 · 06 22 437 575
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Márciusi sorozatajánló
Ebben a számban két sorozatot szeretnék bemutatni 
amiket jelenleg nézek, és nagyon szeretek.
Az első, amiről szó lesz, az egy magyar sorozat, A 
Tanár. Ezt a filmet szombatonként adja az RTL klub, és 
jelenleg a második évadánál tart. A történet közép-
pontjában Vasvári Szilárd (Nagy Ervin) áll, aki a 
Kőrősi Csoma Sándor Szakgimnázium fizika-, kémia- 
és testneveléstanára. Rajta kívül főbb szereplő még az 
első évadban Klaudia (Ubrankovics Júlia), aki ma-
gyartanár, a második évadban Lilla (Trokán Nóra), aki 
 igazgatóhelyettes, valamint magyar- és történelem-
tanár. Továbbá, akik mindkét évadban fontosabb 
szereplők, azok Rácz Ernő (Anger Zsolt), az igazgató, 

Szeverin Csaba (Elek Ferenc), aki történelemtanár és 
Ritter Ákos (Ötvös András), aki földrajz- és törté-
nelemtanár. És természetesen ott vannak a diákok, 
akiknek a cselekedetei adják a történet szálait. A soro-
zatban megjelenő témák például a családi problémák, 
az egymással való rivalizálás, a szerelem és még 
sorolhatnám, hiszen minden egyes rész egy adott diák 
problémájára épül, és arra, ahogy Szilárd segít neki 
megoldani azt. És bár ez így igencsak komolynak 
tűnhet, de nem az, mivel rengeteg poén van benne, 
Szilárd hülyeségeinek és a diákok frappáns beszó-
lásainak köszönhetően. Mindenkinek csak ajánlani 
tudom a sorozatot. Nekünk minden szombat esti 
programunkká vált. 12 éves kortól ajánlott.

A másik sorozat egy amerikai posztapokaliptikus 
történet. A visszatérők (The 100) arról szól, hogy közel 
100 évvel ezelőtt a földön atomháború zajlott, ezért az 
életben maradt emberek az Űrbe kényszerültek mene-
külni. Azonban idővel a Bárka (ez a hely, ahol az em-
berek az Űrben élnek) készletei kezdenek kifogyni, 
valamint az oxigén is vészesen csökken. Úgy dönte-
nek, hogy leküldenek 100 kiskorú rabot, hogy meg-
nézzék, a Föld élhető e. Le is küldik őket és hamar 
rájönnek, hogy bár a hely élhető, viszont rengeteg 
veszély leselkedik rájuk. Kiderül az is, hogy nem 
egyedül vannak ott, és az is, hogy nem túl barátságo-
sak azok, akikkel osztozniuk kell a területen. Persze 
kivétel erősíti a szabályt. A sorozat főszereplői Clark, 
aki tipikus vezéregyéniség, és ő az egyetlen olyan a 
fiatalok közül, aki ért az orvosláshoz, Bellamy, akit a 
100-ak katonai vezetőinek nevezhetünk, és akit eleinte 
valószínűleg senki se fog kedvelni, de hamar a 
szívünkbe lopja magát. Továbbá Octavia, Bellamy 
húga, aki önfejű és sokszor bajba keveri magát, 
viszont rendkívül jószívű. Végül Finn a tipikus 

bajkeverő, „cuki fiú”. Amellett pedig, hogy az ő 
túlélésükért folytatott küzdelmüket láthatjuk, végig-
nézhetjük azt, hogy a Bárkán lévők mit találnak ki 
azért, hogy fenntartsák az emberi fajt. 

Király Dóra
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