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A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola 
nyertes pályázatának újabb állomásához érkeztünk. 
2019. március 13-án délután 5 órakor az NTP-SFT-18-
0028 pályázatban részt vevő gyerekekkel Székesfe-
hérvárra utaztunk, ahol Szabó Rita, Rajkóné Tajti 
Andrea és Rajkó Zsolt kíséretében az Alba Fehérvár és 
a Telekom Baskets Bonn kosárlabda csapatok mérkő-
zését néztük meg. Hetek óta nagy várakozással teltek a 
napok a 10 ötödikes kosaras számára, akik folyton 
emlegették, mennyire várják már. Ezek a gyerekek 
minden héten a kosárlabda tehetséggondozó órákon 
pörgős, izgalmas meccseket játszanak, így a mérkő-
zést az ő szintjüknek megfelelően „szakértő” szemmel 
figyelték. A meccs első félidejében lelkesen szurkol-
tak a magyar csapatnak, miközben a sósperecet és a 
pattogatott kukoricát az utolsó szemig megették, majd 
a második félidőben leginkább az Alba Fehérvár 
kabala kengurujával történő szelfizés, pacsizás, és a 
táncos lányokkal való ismerkedés kötötte le a figyel-
müket. A két csapat fej-fej mellett haladt a pontszer-
zésben, de a hazai csapat végig vezetett. Az utolsó 
negyedben vált szorosra a pontarány, de az Alba 
Fehérvár itt még nagyot villantott és 12 ponttal 
megelőzte ellenfelét. A legvégén nagy volt az öröm-
ujjongás. A csapat tagjai tettek egy kört és lehetett 

velük pacsizni, a nagy tömegben kilenc gyereknek 
sikerült is. Mi kísérők nagyon örültünk, hogy ilyen 
izgalmas meccsre tudtuk elvinni a gyerekeket, ahol 
nemcsak jól érezték magukat, hanem sokat tanultak is 
belőle. Örömmel, győzelemittasan jöttünk ki a csar-
nokból. Kérdezgettem őket, hogy tetszett nekik, de 
nem is volt kérdés mit fognak válaszolni. Csodálatos 
élményekkel, és érzésekkel indultunk haza és útköz-
ben a gyerekek feldobottan, vidáman beszélték meg a 
történteket. 
Az egyik gyerek nagyon érdekesen fogalmazta meg: 
ez a boldogság túltengés!!!

Örülünk, hogy közreműködhettünk ebben!

Rajkóné Tajti Andrea

„Boldogság túltengés”
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Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal titkársági ügyintézõi munkakör betöltésére
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2019. január 28.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2019. január 28. napján munkaterv szerinti 
ülést tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket tár-
gyalta és döntéseket hozta:
Az első napirend keretében 1/2019. (I. 28.) számú 
határozatával elfogadta Balatonvilágos Község Ön-
kormányzat 2014-2019 évekre vonatkozó Gazdasági 
Programjának időarányos megvalósulásáról szóló 
tájékoztatást.
Második napirend keretében hozott 2/2019.(I. 28.) 
számú határozatával a 2019. évi költségvetés I. 
fordulóra előterjesztett anyagát megtárgyalta, és a II. 
fordulós anyagban a Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság 
2019. január 24. napján tartott ülésén megfogalmazott 
kiegészítéseket és javításokat kérte szerepeltetni, 
egyebekben az előterjesztést elfogadta.
Harmadik napirend keretében megalkotta 1/2019. 
(II.12.) önkormányzati rendeletét a helyi építési 
szabályzatról szóló 20/2013.(XII.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról, mely az 542/2 helyrajzi számú 
területet érintő, egyszerűsített eljárás keretében zajlott 
módosítás alapján az építési hely kijelölésére vonat-
kozó rendelkezést határoz meg.
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a követ-
kező döntéseket hozta:
- 3/2019. (I. 28.) számú határozatában megbízta a 
„Világosi Hírmondó“ helyi újság nyomdai feladatai 
ellátásával 2019. január 5. napjától 2020. január 4. 
napjáig terjedő időszakra az AB Marketing Kft-t 
(8600 Siófok, Széchenyi u. 30.) 97.790 Ft +Áfa, 
összesen 102.679 Ft/megjelenés/hó vállalkozói díjért. 
A kiadvány havonta, egy alkalommal jelenik meg. A 
döntés végrehajtásához szükséges bruttó 1.232.148 
Ft, kerekítve 1.233.000 Ft előirányzatot a GEVSZ 
2019. évi költségvetésében biztosította, egyben 
jóváhagyta a vállalkozási szerződésben foglaltakat;
- 4/2019. (I. 28.) számú határozatával elfogadta a 
Fókusz Geodézia Mérnöki és Szolgáltató Kft. (8230. 
Balatonfüred, Vörösmarty u. 3.) 600.000 Ft +Áfa= 
762.000 Ft összegű ajánlatát az önkormányzat 
térinformatikai rendszerének 2019. évi változás-
vezetésére vonatkozóan. A döntés végrehajtásához 
szükséges 762.000 Ft előirányzatot a GEVSZ 2019. 
évi költségvetésében biztosította. Egyidejűleg 
jóváhagyta a vállalkozási szerződés tervezetben 
foglaltakat;
- 5/2019.(I. 28.) számú határozatával családi 
rendezvény lebonyolításának helyszínéül biztosította 
a Kultúrház térítésmentes használatát 2019. május 4-

én 12-től 20 óráig azzal a feltétellel, hogy az esetleges 
károkozásra a használatot megelőzően 50.000 Ft 
összegű kaució fizetendő;
- 6/2019. (I. 28.) számú határozatában a Balaton-
világos, Dózsa György út 1. szám alatti 749/C hrsz-ú 
„Bisztró” elnevezésű ingatlan felújítására, működ-
tetésére Menyhei Sándor egyéni vállalkozóval „felújí-
tással és üzemeltetéssel vegyes” bérleti szerződés 
szerződő félre/bérlőre vonatkozó részét Menyhei 
Sándor egyéni vállalkozó kérelmére módosította 
Catinó Gasztro Szolgáltató Kft. (8171 Balatonvilágos, 
Dózsa György út 1., cégjegyzék szám: 14-09-316618, 
adószám: 26554152-2-14 képviseli: Menyhei Sándor 
ügyvezető) névre. Egyidejűleg jóváhagyta a bérleti 
szerződés módosítására vonatkozó megállapodásban 
foglaltakat;
- 7/2019. (I. 28.) számú határozatával hozzájárult a 
nyári nagytakarítási és karbantartási munkák elvégzé-
se idejére a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda (8171 
Balatonvilágos, Iskola utca 2.) 2019. augusztus 5. 
napjától 2019. augusztus 30. napjáig történő zárva 
tartásához;
- 8/2019. (I. 28.) számú határozatában az Országos 
Széchényi Könyvtár (1014 Budapest, Szent György 
tér 4-5-6., Levelezési cím: 1827 Budapest, Budavári 
Palota „F” épület) részére a Balatonvilágos, Club 
Aliga területén található 5 db 35 mm-es Xenolux 
2500-as vetítőgép védési eljárás alá helyezés céljából 
történő Budapestre szállítása költségeihez 100.000 Ft 
összegű hozzájárulást biztosított, azzal a feltétellel, 
hogy a Széchényi Könyvtár által kialakított vetítő-
teremben, vagy kiállító teremben, ahol a vetítőgépek 
üzembe helyezésre kerülnek, legyen feltüntetve jól 
látható módon, hogy a gépek Balatonvilágos tele-
pülésről származnak. A döntés végrehajtásához szük-
séges előirányzatot az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetésében biztosította.
- 9/2019. (I. 28.) számú határozatában a Miniszter-
elnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Állam-
titkárság KSZ-7/62/1/2019. iktatószámú levelében 
foglalt, a Balaton vízparti területeinek lehatárolását és 
azokra vonatkozó közcélú terület-felhasználást tartal-
mazó vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek szakmai 
egyeztetésének menetrendje során az önkormányzat 
képviseletére, az egyeztetésekben való folyamatos 
képviseletre felhatalmazta Fekete Barnabás polgár-
mester urat, továbbá - különösen polgármester úr 
távolléte, elfoglaltsága esetére - Kovács Béla alpolgár-
mester urat. A képviselő-testület felkérte Fekete 
Barnabás polgármester urat és Kovács Béla alpolgár-
mester urat, hogy meghatalmazás alapján az egyezte-
téseken vegyenek részt és a település érdekeit érvé-
nyesítsék. 
- 10/2019. (I. 28.) számú határozatával eredmény-
telenné nyilvánította a Balatonvilágos Község 

Tájékoztatás Balatonvilágos 
Község Önkormányzat 

Képviselõ-testületének munkájáról
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Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálko-
dó Szervezete gazdasági vezetője munkakör betölté-
sére a 220/2018. (XI. 19.) számú határozatával kiírt 
pályázatot, egyúttal döntött a pályázat ismételt 
kiírásáról. A pályázat a Világosi Hírmondó februári 
számában került közzétételre. 
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket 
érintő ügyek tárgyalása érdekében zárt ülés megtartá-
sát rendelte el a 11/2019.(I. 28.) számú határozatával. 
Zárt ülés keretében a képviselő-testület elsőként - mint 
a balatonvilágosi belterületi 504/13 hrsz. ingatlan 
tulajdoni lapján III/6. és III/7. sorszámok alatt 
bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és 
terhelési tilalom jogosultja – a 12/2019. (I. 28.) számú 
határozatában hozzájárulását adta, hogy tulajdonos-
társak között a fenti ingatlanra 2016. szeptember 14-
én létrejött megállapodás alapján házastársi vagyon-
közösség megszüntetése jogcímén bejegyzésre kerül-
jön az ingatlan-nyilvántartásban, és ennek megfelelő-
en kérelmező az ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa 
legyen.
Ugyanezen téma keretében 13/2019.(I. 28.) számú 
határozatával hozzájárult a balatonvilágosi 504/13 
hrsz-ú ingatlanra Balatonvilágos Község Önkormány-
zata javára bejegyzett 6.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás erejéig + ÁFA és járulékai erejéig 
(helyi támogatás) jelzálogjog, valamint elidegenítési 
és terhelési tilalom átjegyzéséhez kérelmező tulajdo-
nát képező balatonvilágosi 501/3 hrsz-ú ingatlanra. 
Egyidejűleg jóváhagyta a vonatkozó megállapodás-
ban foglaltakat.
Második napirend tárgyalása során hozott 14/2019.(I. 
28.) számú határozatával a 421/2003.(XI.25.) számú 
határozatával módosított 234/2003.(VII.03.) számú 
határozat szerint a Balatonvilágos, 303/32 hrsz-ú, 703 
m2 térmértékű, összközműves, belterületi ingatlanra 
2003. december 4-én létrejött ingatlan adásvételi 
szerződésben a vevők által vállalt kötelezettség bizto-
sítására az ingatlan értékesítése kapcsán tulajdonosok-
kal Megállapodás, valamint Készfizető kezességi 
szerződés megkötését határozta el, egyidejűleg jóvá-
hagyta az okiratok tartalmát.
Harmadik napirend keretében 15/2019. (I. 28.) számú 
határozatában a szociális és gyermekvédelmi ellátá-
sokról szóló 19/2013. (XII.31.) rendelet 14. § (3) 
bekezdés cb) pontja szerint átmeneti élethelyzet 
kapcsán felmerült rendkívüli helyzet megoldására, a 
téli fűtési kiadásából adódó költségek miatt tűzifa 
vásárlás céljára rendkívüli települési támogatást 
állapított meg 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint 
összegben.
Negyedik téma keretében a 16-19/2019. (I. 28.) számú 
határozatokkal 4 család részére biztosított szociális 
célú tűzifát, minden esetben 3,75 erdei m3 mennyiség-
ben a kérelmező családok részére a szociális célú 

tüzelőanyag biztosításáról szóló 19/2018. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet alapján. 

2019. február 25.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2019. február 25. napján munkaterv szerinti 
ülést tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalta és döntéseket hozta:
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló 
keretében hozott, 20/2019.(II. 25.) számú határozatá-
val visszavonta a 219/2018. (XI.19.) számú határoza-
tát, melyben egyetértését fejezte ki a Szivárvány Óvo-
da Intézményvezetője által, a várhatóan tartósan távol 
lévő dajka helyettesítésére egy fő hat hónap határozott 
időre történő foglalkoztatásra tett javaslattal, majd a 
21/2019. (II. 25.) számú határozattal elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoz-
tatót. 
Az első napirend keretében első témaként a 2018. évi 
költségvetés utolsó módosítását megalapozó, elő-
irányzatok biztosítását, átcsoportosítását tartalmazó 
döntéseket hozott a képviselő-testület. Az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetésében a 22/2019.(II. 
25.) számú határozatával kiadási, 23/2019. (II. 25.) 
számú határozatával bevételi előirányzatokat biztosí-
tott, majd 24/2019. (II. 25.) számú határozatával 
átcsoportosításokról döntött. A GEVSZ 2018. évi költ-
ségvetésében a 25/2019. (II. 25.) számú határozattal 
kiadási előirányzatokat biztosított, a 26/2019. (II. 25.) 
számú határozatával átcsoportosításokról döntött, 
majd 27/2019. (II. 25.) számú határozatával mind-
összesen 308.144,- Ft összegű, különböző jogvi-
szonyokból eredő, a GEVSZ intézmény könyvelésé-
ben szereplő követeléseket nyilvánított behajthatat-
lannak a Számv. tv. 3. § (4) bekezdés 10. pontja 
alapján, és rendelkezett azok törléséről.
Következő döntésével megalkotta a 2/2019.(III.12.) 
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 4/2018.(III.13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
Második témaként tárgyalta a képviselő-testület az 
önkormányzat 2019. évi költségvetését megalapozó 
döntéseket, melynek keretében 
- 28/2019. (II. 25.) számú határozatával az önkor-
mányzat dolgozói számára a munkába járás 9,- Ft/km 
összegű költségtérítésének további 6,- Ft/km összeg-
gel történő kiegészítéséről döntött, ennek megfelelően 
a dolgozók munkába járásának költségtérítését 
mindösszesen 15 Ft/km összegben határozta meg élve 
a munkába járással kapcsolatos utazási költség-
térítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § 
(2) bekezdésében foglalt, mérlegelési jogkörben 
biztosítható munkáltatói lehetőséggel;
- 29/2019. (II. 25.) számú határozatával döntött arról, 
hogy az önkormányzat dolgozói részére egységesen 
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Nyugdíjas klub - Program ajánló
Értesítjük a Nyugdíjas Egyesület Tagjait. 

Április 12-én délután 4-től este 8-ig
tea délután lesz a kultúrházban.

Vezetőség.

Zöldhulladékos zsák 100 Ft/db
Szemetes zsák 508 Ft/db

Folyamatosan kapható a RÓZSAKERT ABC-ben.

Molnár János

Tájékoztatás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as 
nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEÍRATÁSA
a

Balatonvilágosi Szivárvány Óvodába
a következő időpontokban és helyszínen történik:

2019.április 29-én (hétfőn) 8.00-16.30 óráig,
2019. április 30-án (kedden) 8.00-16.30 óráig.

Helyszín: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda, Iskola 
utca 2. 

Tájékoztató a három éves kortól kötelező óvodai 
nevelésről, az óvodai felvételről, az óvodai jogvi-
szony létesítéséről:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény rendelkezései szerint a gyermeknek abban az 
évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább 
napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt 
vennie.
A kötelezettség a 2019. szeptember 1. napjától 2020. 
augusztus 31. napjáig tartó 2019/2020. nevelési évben 
azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptem-
ber 1. előtt születtek. Az óvoda felveheti azt a 
kisgyermeket is, aki a felvétel időpontjától számított 
fél éven belül betölti a 3. életévét.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre 
kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföl-
dön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai 
beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt 
napon belül, azaz legkésőbb 2019. május 15-ig 
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 
Amennyiben a gyermek már óvodai jogviszonyban 
áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön 
teljesíti, a szülő előzetesen köteles erről értesíteni a 
gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 
helye szerint illetékes jegyzőt.
A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda felvételi kör-
zete: Balatonvilágos Község közigazgatási területe.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

 a gyermek anyakönyvi kivonatát vagy a    
 gyermek nevére kiállított személyi azonosítót  
 és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, TAJ  
 kártyát,
 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló  
 hatósági igazolványát;
 sajátos nevelési igényű gyermek esetében: a 
 szakértői véleményt.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekeket, az alapító okiratban megfogalmazot-
taknak megfelelően tudjuk fogadni.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermekét kellő 
időben nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.
A felvételről az óvoda vezetője dönt, a meghozott 
döntést közlésének határnapja legkésőbb a beirat-
kozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik 
munkanap: 2019. május 30.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, 
aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, 
melyről írásban értesíti a szülőt.
Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői 
felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított 
tizenöt napon belül illetékmentes fellebezési kérelmet 
nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású 
óvódák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda 
vezetőjénél. A fenntartó jár el és hoz másodfokú 
döntést a kérelem tekintetében.

Balatonvilágos, 2019.03.18.

Fekete Barnabás
polgármester

HIRDETMÉNY
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Nagy Soma Benedek
2019.01.29-én

Édesanya: Bánfi Dorina

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

Fekete Mihály
2019.03.12-én

Édesanya: Bodó Ildikó
Édesapa: Fekete Mihály
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Sorozat és film ajánló

Ebben a hónapban egy frissen megjelent mozifilmet és 
egy általam most újranézett, gyerekeknek szóló 
sorozatot szeretnék bemutatni.
A Vámpírunk, a gyerekcsősz egy 2011-ben kezdődött 
szituációs komédia, amit a Disney Channel sugárzott. 
Annó, amikor kicsik voltunk, ez volt a testvéremnek és 
nekem az egyik kedvenc sorozatunk, ezért én és a 
kedvenc barátnőm, aki szintén nagyon szerette ezt a 
történetet, úgy döntöttünk, hogy újranézzük. És nem 
bántuk meg, most is hasonlóan jó élmény volt, mint 
nyolc évvel ezelőtt.

A sorozat középpontjában öt fiatal áll, akik mind 
szuperképességekkel rendelkeznek. Név szerint: 
Ethan, akinek látnoki képességei vannak és halálosan 
szerelmes Sarah-ba; Benny, aki Ethan legjobb barátja 
és varázsló; Rory, a két fiú jó barátja, aki vámpír és 
felettébb gyerekes; az imént említett Sarah, aki Ethan-
nek és a fiú húgának a bébiszittere és nem mellesleg 
vámpír; és Erica, Sarah makacs és „bajkeverő” 
legjobb barátnője, aki szintén vámpír. 
Ez az öt középiskolás minden részben különböző 
lényekkel küzd meg és jóesetben le is küzdi azokat. 
Mind felnőtteknek és gyerekeknek csak ajánlani 
tudom ezt a sorozatot.

A mozifilm pedig a Marvel Kapitány, amit én személy 
szerint már nagyon régóta vártam. A történet közép-
pontjában Carol Danvers (Brie Larson) áll, aki egy ex-
pilóta, viszont erre nem emlékszik egy ’balesetnek’ 
köszönhetően. 
A film kezdetekor azonban az ùgynevezett Csillag-
osztag nevű, űrbéli csapathoz tartozik. Egy össze-
csapást követően Carol a Földön köt ki, ahol, bár nem 
zökkenőmentesen, de hamar a hires Nick Fury 
(Samuel L. Jackson) oldalán találja magát. A nőnek, 
bár nincsenek emlékei a múltjáról, mégis érzi, hogy élt 
már a Földön, ezért elkezd nyomozni, hogy ki is ő. De 
a filmben mégsem ez kap főszerepet, hanem a 
Skrullok, akik bárkinek fel tudják venni az alakját és 
akik a bolygó biztonságát veszélyeztetik. Carol és 
Fury együtt veszik fel a harcot ellenük.

A filmben sok dologra fény derül, például arra is, hogy 
Nick Fury hogyan veszítette el a szemét. Nagyon 
élvezhető, vicces és akciódús film. 12 éves kortól 
ajánlott.

Király Dóra
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bruttó 200.000,- Ft összegben meghatározott 
„cafetéria” juttatást 2019. évben kizárólag a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § 
(1) bekezdésben meghatározott, kedvező adózási 
feltételű béren kívüli juttatás (Széchenyi Pihenő 
Kártya) formájában biztosítja;
- 30/2019. (II. 25.) számú határozatában döntött arról, 
hogy a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet 32/A. § (2) bekezdésében foglalt lehetőséggel 
élve a Kjt. szerinti garantált illetmény - amennyiben az 
érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre 
vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - 
száztíz százalékában biztosítja a fedezetet az illet-
mény, munkabér munkáltatói mérlegelésen alapuló 
emeléséhez a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 
pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel 
nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben foglalkoztatott dolgozói részére;
- 31/2019. (II. 25.) számú határozatában megfogal-
mazta, hogy a Magyar Falu Program által kínált 
lehetőségekkel élni kíván és a 2019. költségvetési év I. 
félévében elsősorban az alábbi alprogramok felhívá-
saira pályázatok benyújtását határozza el:
1. Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkor-
mányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevo-
násával alprogram keretében programszervezés, 
kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 
személy alkalmazása célokra vonatkozóan bruttó 5 
millió Ft, továbbá bér- és járulékköltségek biztosítása 
mellett, 
2. Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása alprog-
ram keretében a 2019. évi fejlesztések között szerepel-
tetett Aligai vasútállomás alatti járdaszakasz anyag-
költségének biztosítása célra vonatkozóan bruttó 5 
millió Ft kiadási előirányzat biztosítása mellett,
3. Orvosi eszköz program keretében háziorvosi ellátás 
fejlesztése célra vonatkozóan bruttó 2 millió Ft 
előirányzat biztosítása mellett,
4. Óvoda udvar felújítása, óvodai eszközbeszerzés 
célokra vonatkozóan bruttó 2 millió Ft előirányzat 
biztosítása mellett,
5. Polgármesteri hivatal felújítása alprogram kereté-
ben az Önkormányzat épületének (Csók István sétány 
38.) hőszigetelési és tető-felújítási munkálatainak 
megvalósítása célra vonatkozóan bruttó 16,3 millió Ft 
költség előirányzatának biztosítása mellett,
6. Belterületi útfelújítás alprogram keretében Zrínyi út 
kijelölt szakaszának felújítása célra vonatkozóan 
bruttó 24 millió Ft költség előirányzatának biztosítása 
mellett,
egyidejűleg a Magyar Falu Program keretében 
megvalósítható fejlesztési célokra mindösszesen 54,3 

millió Ft előirányzatot biztosít a 2019. évi költségveté-
sében. 
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 
megjelenő kiírások alapján a szükséges ajánlatok 
beszerzéséről, a pályázatok összeállításáról és benyúj-
tásáról gondoskodjon. Felhatalmazta a polgármestert, 
jegyzőt, GEVSZ intézményvezetőt a pályázatok 
benyújtásához szükséges intézkedések megtételére, 
valamint felhatalmazta a polgármestert, hogy a 
pályázatok benyújtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye.
A 32/2019. (II. 25.) számú határozatával a képviselő-
testület - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 29/A. §-ában megfogalmazott kötelezettségé-
nek eleget téve - jóváhagyta a saját bevételei összegét, 
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek három évre várható 
összegét az Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megálla-
pításához a határozat mellékletét képező táblázat 
szerint.
Ezt követően a képviselő-testület megalkotta a 
3/2019.(III.12.) önkormányzati rendeletét az önkor-
mányzat 2019. évi költségvetéséről.
Harmadik napirend keretében megtárgyalta a „2019 
évi közbeszerzési terv jóváhagyása” tárgyban készí-
tett előterjesztést és jóváhagyta a határozat mellékletét 
képező Balatonvilágos Község Önkormányzatának 
2019. évi Közbeszerzési Tervét a 33/2019. (II. 25.) 
számú határozatával. A közbeszerzési terv - jelenleg - 
adat nélküli táblát tartalmaz tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat tervezett beruházásai, fejlesztései a 
közbeszerzési értékhatárok alatti összegekből megva-
lósíthatóak az előzetes számítások alapján. 
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a követ-
kező döntéseket hozta:
- 34/2019.(II. 25.) számú határozatával döntött arról, 
hogy bérbe adja a „Jóidő” Kkt. (8174 Balatonkenese, 
Bocskai u. 3.b.) részére a balatonvilágosi 1251 hrsz-ú, 
4358 m2 alapterületű, Balatonvilágos Zrínyi u. 28-30. 
szám alatti fizetőstrandját, a fizetőstrand üzemeltetése 
céljából 2019. április 1-től 2019. december 31-ig 
terjedő időszakra, 1.027.000 Ft+ Áfa összegű 
területhasználati díj fejében azzal a feltétellel, hogy a 
Kkt. hozzájárul a terület önkormányzat általi 
használatához szeptember 30-tól, amennyiben az 
önkormányzat azon valamilyen fejlesztést kíván 
végrehajtani. Egyben hozzájárult a területhasználati 
díj három részletben (2019. július 31-ig 300.000,- Ft 
+Áfa, 2019. augusztus 30-ig 300.000,- Ft+ Áfa, 2019. 
szeptember 30-ig 427.000,- Ft + Áfa) történő 
megfizetéséhez, és jóváhagyta a bérleti szerződés 
tervezetben foglaltakat;
- 35/2019.(II. 25.) számú határozatával módosította a 
Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdo-
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nú ingatlanról a gáz nyomásszabályozó állomás 
295/16 hrsz-ú ingatlanra történő áthelyezése és az 
üzemen kívül került mérőállomás megszüntetése 
tárgyban a TEVE Kivitelező és Szolgáltató Kft. (8600 
Siófok, Csicsali utca 1.) ajánlattevővel a munkálatok 
elvégzésére 2018. október 16-án kötött vállalkozói 
szerződést;
- 36/2019.(II. 25.) számú határozatával az Aliga 
Hotels Kft. (8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.) részére 
területhasználatot biztosított a 2019. június 1. napján 
megrendezésre kerülő céges rendezvényen résztvevők 
személygépjárműveinek parkoltatása céljára a határo-
zat mellékletét képező térképrészletek szerint, az 
alábbi területeken: 
P5 jelölésű a 295/1 hrsz-ú ingatlan Vendégház melletti 
területe, 
P6 jelölésű az 537 hrsz-ú Aligai vasútállomás alatti 
területe, 
P10 jelölésű a 020/3 hrsz-ú ingatlan játszótér mögötti 
területrésze. 
A képviselő-testület a területhasználat díjat 280.000 
Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer Ft összegben határoz-
ta meg. Egyidejűleg jóváhagyta a vonatkozó megáll-
apodás tervezetben foglaltakat, annak aláírására 
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, valamint 
utasította a GEVSZ intézményvezetőt a terület-
használat biztosításához szükséges intézkedések 
megtételére;
- 37/2019.(II. 25.) számú határozatával az Aliga 
Hotels Kft. (8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.) részére 
területhasználatot biztosított a 2019. június 8. napján 
megrendezésre kerülő rendezvényen résztvevők 
személygépjárműveinek parkoltatása céljára a 
határozat mellékletét képező térképrészletek szerint, 
az alábbi területeken: 
P5 jelölésű a 295/1 hrsz-ú ingatlan Vendégház melletti 
terület, 
P6 jelölésű az 537 hrsz-ú Aligai vasútállomás alatti 
terület, 
P10 jelölésű a 020/3 hrsz-ú ingatlan játszótér mögötti 
területrésze, 
P11 jelölésű 747/39 hrsz-ú ingatlan Vadrózsa és Lehel 
utcák közötti területe. 
A képviselő-testület a területhasználat díját 385.000 
Ft, azaz háromszáznyolcvanötezer forint összegben 
határozta meg. Egyidejűleg jóváhagyta a vonatkozó 
megállapodás tervezetben foglaltakat, annak aláírásá-
ra felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt, továbbá 
utasította a GEVSZ intézményvezetőt a terület-
használat biztosításához szükséges intézkedések meg-
tételére;
- 38/2019.(II. 25.) számú határozatával a Fehér-partok 
Turisztikai Egyesület működésével kapcsolatos 
kérdésekben az alábbiak szerint határozott:
1. A képviselő-testület felkérte az Egyesület 

közgyűlését, hogy a képviselő-testület 2019. január 
28. napján tartott ülésén elhangzottak szerint hozzon 
döntést a további működés szándékának tárgyában, 
valamint a korábbiakban jelzett változások és lemon-
dások miatt szükséges személyi változások kérdésé-
ben és erről adjon írásos tájékoztatást legkésőbb 2019. 
március 31. napjáig.
2. A képviselő-testület az Egyesület által működtetett 
Tourinform Iroda működési költségeinek figyelembe 
vételével a 2009. január 1. napjától megkötött megál-
lapodás felülvizsgálata alapján, átmeneti időszakra 
havi 300.000,- Ft összegben támogatást biztosított 
2019. január 1. napjától a működés és az egyesületi 
feladatok részleteinek átdolgozása tárgyában kialaku-
ló egyezség kidolgozásának időpontjáig, de legkésőbb 
2019. június 30. napjáig tartó időszakra, mindösszesen 
1,8 millió Ft összegben. A képviselő-testület egyben 
jóváhagyta a vonatkozó megállapodás tervezetben 
foglaltakat. 

A képviselő-testület következő munkaterv szerinti 
ülésére 2019. április 8. napján kerül sor

1./ Balatonvilágosi Polgárőrség 2018. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke

2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója 
a 2018. évi tevékenységéről
Előadó: intézményvezető, részegység vezetők, védő-
nő, tanyagondnok

3./ Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2018. 
évre vonatkozóan
Előadó: háziorvos

4./ Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2018. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke

5./ Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, 
Érdekképviseleti Egyesülete 2018. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke

6./ Vegyes ügyek
napirendekkel.

Kuti Henriett
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