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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 2018.06.01-től
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó
és Vagyongazdálkodó Szervezete, székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók
István sétány 38.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
főkönyvelő, gazdasági vezetői feladatok.
Ellátandó feladatok:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete intézmény, mint önkormányzati alapítású költségvetési szerv főkönyvelői feladatainak ellátása. Vezetői megbízásának
tartalma: gazdasági vezetői feladatainak ellátása; az intézmény központ
gazdálkodási csoport munkájának vezetése. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtása, a vagyongazdálkodás és hasznosítás koordinálása, szervezése. Az önállóan működő
Szivárvány Óvoda, valamint az intézmény részét képező Közétkeztetési
részegység-, és a Településüzemeltetési részegység, gazdálkodásának
felügyelete, gazdálkodásával összefüggő feladatok irányítása, szervezése,
ellátása az önkormányzat rendeleteinek, belső szabályzatoknak, valamint a
jogszabályi előírásoknak, az államháztartás 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 beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak,
időszakos pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi
terv és a beszámoló adatai valódiságának biztosítása, - bizonylati fegyelem,
a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások
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
irányadók.
A kinevezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján határozatlan időre, 2018. június 1. napjától, 4 hónap
próbaidő kikötésével történik.
A vezetői megbízás (Kjt. szerinti, nem magasabb vezetői megbízás) a
kinevezés napjától öt év időtartamra 2023. május 31. napjáig szól.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 12. § előírásainak megfelelő,
felsőoktatásban szerzett végzettség és gazdaságtudományok képzési
területen szerzett szakképzettség, 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
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
fényképes részletes szakmai önéletrajz
iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai
nyilvántartásokra vonatkozó igazolások Ávr. 12. § szerint
szakmai program,
motivációs levél,
bérezésre, javadalmazásra vonatkozó konkrét elképzelés, bérigény
összegének megjelölése,
nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való
hozzájárulásáról
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati
eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, és
abba betekinthessenek;
a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen
kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
vezetői engedély fénymásolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban
2018. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 29. csütörtök 12
óra.
A postai úton benyújtott pályázat beérkezésének határideje: 2018.
április 5. csütörtök 12 óra.
A személyes meghallgatás várható időpontja: 2018. április 18-30.
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: 512/2018, valamint a munkakör
megnevezését: „gazdasági vezető”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 15.
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás ellátására
megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti
munkakörbe kinevezhető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi
alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát. A
közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél
újonnan létesített jogviszony esetén 4 hónap próbaidő kikötésével. A
vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2018. 06. 01.
napjától 2023. 05.31. 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//480845 telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- kozigallas.hu
- www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község Önkormányzata
hivatalos honlapja)
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Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2018. évi munkaterve
A polgármester valamennyi ülésen a napirendi pontok
tárgyalása előtt tájékoztatást ad a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről, a tett intézkedésekről, és
beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Az ülések hétfői napokon, 16,30 órai kezdettel tartandók.
A képviselő-testület üléseinek helye Balatonvilágos
Község Önkormányzata épületének tanácsterme, a közmeghallgatás, lakossági fórum helye a községi kultúrotthon.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 289/2017.(XI.20.) számú határozatával a 2018. évi
munkatervét az alábbiakban határozta meg:
1. 2018. január 29. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015-2019 közötti
időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos
megvalósulásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2018. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Előadó: polgármester,
3./ Vegyes ügyek
2. 2018. február 26. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ A 2018. évi költségvetési rendeletalkotás
Előadó: polgármester
2./ Nyári programok, rendezvények
Előadó: polgármester
3./ 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek
3. 2018. április 9. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balatonvilágos község közrendjéről,
közbiztonságáról
Előadó: rendőrkapitányság képviselője
2./ Balatonvilágosi Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
3./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó
és Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2017. évi
tevékenységéről
Előadó: intézményvezető, részegység vezetők,
védőnő, tanyagondnok
4./Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló
Előadó: háziorvos
5./ Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
6./ Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
7./ Mozdulj Világos Sport Egyesület 2017.évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
8./ Vegyes ügyek

4. 2018. május 7. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló,
Előadó: polgármester
2./ 2017. évi Ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: polgármester
3./ Siófok Város Önkormányzatának Gondozási Központja
beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok
2017. évre vonatkozó ellátásáról
Előadó: Gondozási Központ képviselője
4./ Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója
Balatonvilágos települést érintő feladatok 2017. évre vonatkozó ellátásáról
Előadó: intézményvezető
5./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
6./ Vegyes ügyek
5. 2018. május ……….. Siófok, Siójut, Balatonvilágos
képviselő-testületeinek együttes ülése
Napirend:
1./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: jegyző
2./ Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának tájékoztatója a 2017. évi tevékenységéről
Előadó: hivatalvezető
6. 2018. június 18. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1. Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2017. évet értékelő összefoglaló jelentése
Előadó: Tűzoltóság képviselője
2./ Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
2017. évi könyvtári szolgáltatásairól.
Előadó: polgármester
3./ Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2017. évi tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásáról
szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
4./ Balatonvilágosi Népdalkör 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolója
Előadó: egyesület vezetője
5./ Nyári rendezvények szervezéséhez kapcsolódó utolsó
egyeztetés
Előadó: polgármester, Fehér-partok Turisztikai
Egyesület elnöke
6./ Bérlakások bérbeadása
Előadó: polgármester
7./ Szezonális terület- és helyiségbérletek
Előadó: polgármester
8./ Vegyes ügyek
7. 2018. szeptember 10, (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ A 2018. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők
2./ Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2017.évi
közhasznúsági jelentéséről szóló beszámolója
Előadó: közalapítvány elnöke

folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5.oldalról

Sport hírek - Karate

3./ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2017/2018-es
nevelési évről szóló értékelése
Előadó: óvodavezető
4./ Vegyes ügyek
8. 2018. november 19. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről
szóló beszámoló
Előadó: polgármester
2./ 2019. évi költségvetési koncepció
Előadó: polgármester
3./ A 2019. évi fejlesztések
Előadó: polgármester
4./ A 2019. évi munkaterv javaslat előterjesztése
Előadó: polgármester
5./ Vegyes ügyek.
9. 2018. november 30. (péntek) 17 óra Közmeghallgatás
Napirend:
1./ Beszámoló az előző közmeghallgatás óta eltelt időszak
eseményeiről, a képviselő-testület munkájáról.
Előadó: polgármester, képviselő-testület
2./ Helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselői helyi közügyeket érintő kérdései, javaslatai.
10. 2018. december 10. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ 2019. évi ellenőrzési terv előterjesztése
Előadó: polgármester
2./ Vegyes ügyek

V. Renmei kupa
Tavaszi félévünk első versenyére Tatán került sor,
amely kiváló lehetőség volt a diákolimpiai versenysorozatra való felkészülésre.
A formagyakorlat és küzdelem versenyszámokban,
körmérkőzéses rendszerben 244 versenyző mérte
össze tudását.
Világosi csapatunkat a sok megbetegedés miatt
csupán négy versenyzővel képviseltük. Sempai Rudniczai István vezetésével kis harcosaink mindegyike
dobogóra állhatott a küzdelmek végén.
Durmics Attila kumite 3.hely
Kőszegi Szabolcs kata 3.hely
Veréb Ádám kata, kumite 3.hely
Pápay Zita kata, kumite 3.hely
"Egy jó harcos nem tökéletes, nem győz mindig, nem
sérthetetlen. A jó harcos nagyon is sebezhető... Ez teszi
igazán bátorrá! "
OSU!
Sempai Király Zoltán

Rudniczai Dojo
Edzések:
Hétfőn, Csütörtökön
18-19:45-ig
az iskola tornatermében.
Mindenkit szeretettel várunk.
OSU!
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Esélyteremtés táblás játékokkal
A Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános
Iskola 600.000Ft értékben vásárolhatott a logikai matematikai tehetségterülethez kapcsolható
játékokat a nemzeti tehetség program NTP-TFJ17-0067 azonosítójú sikeres pályázatán.
Pályázatunk célja, hogy tanórai és tanórán kívüli
foglalkozásokon a gyermekeket egyéni képességeiknek megfelelően, életkorukhoz leginkább
illő eszközzel, a játékkal fejlesszük annak érdekében, hogy a „szunnyadó tehetség-ígéreteket”
felébresszük, a megtaláltakat pedig kiteljesítsük. A tanteremben és szabadtéren is használható táblajáték-eszközök beszerzése a kiemelt
figyelmet igénylő 1-6. évfolyamos tanulók
iskolai esélyegyenlőtlenségeinek csökkentését
is szolgálja
A több mint tíz fajta játék között vannak
éleslátást, emlékezetet, figyelmet és térbeli

tájékozódást is fejlesztő ún. kirakós játékok,
továbbá a logikus gondolkodásra késztető
taktikai, stratégiai játékok is. A kültéri sakkal
azokat a gyerekeket szeretnénk „megkísérteni”,
akiknek a kint-lét kényszer, mert inkább a
szellemi játékokat kedvelik. A sakktábla és
figurák mellé korongok vásárlását is tervezzük,
és így további két játék, a malom és dáma is
játszható. Az eszközöket közvetve azok a
gyerekek is használják, akik nézői a játéknak,
hiszen a direkt játékosokkal együtt gondolkodnak, jó esetben közösen játszanak.
A rendszeres, játékos megmérettetéssel szeretnénk elérni, hogy a gyerekekben fejlődjön a
szabálykövetés képessége, hogy megtapasztalják az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságát, erősödjön önbizalmuk. hosszabb távon
képessé váljanak a pontos, kitartó, fegyelmezett
munkára, törekedjenek az önellenőrzésre, a
várható eredmények becslésére.
Restné Szabó Rita
intézményvezető

Pernecker Antalné
projektfelelős

Anyakönyvi hírek
Született:
Balatonvilágos Önkormányzatának
havi lapja · www.balatonvilagos.hu
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Édesapa: Stuber Zsolt
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Februári sorozat és filmajánló
Ebben a számban egy kicsit elvonatkoztatok a
könyvektől és a filmektől, ezért egy sorozatot és egy
mozifilmet fogok bemutatni.
Pretty Little Liars
Rólam tudni kell azt, hogy ha elkezdek nézni egy
sorozatot, és tetszik is, akkor a napi 3 rész a minimum.
És ha éppen, például nyári szünet van... Hát
igen…Arról inkább ne is beszéljünk… (a napi 5 rész
az semmi). Sok olyan sorozat van, amit már végignéztem és nagyon tetszett, de egy van, ami igazán
megfogott. Ez pedig nem más, mint a Pretty Little

Liars (Hazug Csajok Társasága). A sorozat öt
gimnazista lányról szól Aria-ról, Hanna-ról, Spencerről, Emily-ről és Alison-ról. A történet kezdete előtt
egy évvel az egyik lány, Alison egy rejtélyes este során
eltűnik. Az Alison eltűnését követő egy évben a másik
négy lány eltávolodott egymástól. Aria és családja
elköltözött Izlandra, Hanna új legjobb barátnőt talált,
Emily és Spencer pedig sok erőt fektettek abba, hogy
jó sport -, és Spencer esetében tanulmányi eredményt érjenek el. Azonban
a rejtélyes személytől, „A”-tól kapott
üzenetek felforgatják életüket. „A”
különböző dolgokkal zsarolja és fenyegeti őket, és olyan dolgokra kényszeríti
a lányokat, amik nem tesznek jót nekik
és környezetüknek. Rengeteg rég
eltemetett titokra fény derül, olyan
emberekről tudnak meg dolgokat,
akiket eddig figyelembe sem vettek, és
mindent megtesznek annak érdekében,
hogy rájöjjenek mi történt barátnőjükkel. Ha elkezded nézni a sorozatot,
biztosan lesz legalább egy olyan
szereplő, akivel azonosulni tudsz.

Mondjuk Hannával, akinek a tanulás nem az erőssége,
azonban az, hogy éppen mi a divatos viselet annál
inkább, de bármelyik szerettéért tűzbe menne. A
poénjain vagy szimplán a végig nem gondolt szavain
pedig rengeteget lehet nevetni. Ez a sorozat a tinédzser
korosztály mellett bárki számára érdekes lehet, hisz
míg a „fiatalabbak” a főszereplők és barátaik (vagy
ellenségeik) között fogják megtalálni kedvencüket az
idősebbek a szereplők szülei között.
Jumanji: Vár a dzsungel
Már amióta beharangozták az új Jumanji megjelenését, és azt hogy kik lesznek a szereplők, folyamatosan azt hallgattam a legjobb barátnőmtől, hogy muszáj
megnéznünk, hiszen benne lesz Dwayne Johnson,
akiért a Baywatch film óta még inkább rajongunk. Az
alaptörténetet, azaz az eredeti filmet,
egyikünk se ismerte, így annak tudatába indultunk moziba, hogy „valamilyen társasjátékról” szól. Aztán a
filmben végül a társasjáték helyett egy
régi játék konzol volt, amit a négy
főszereplő középiskolás talált az iskolájuk egyik elhagyatott részében. Mikor kipróbálták a játékot, az szó szerint
beszippantotta őket. A diákok amint
bekerültek az elképzelt világba azonnal átváltoztak az általuk választott
karakterré. Hamar rájönnek, hogy a
pályák nem feltétlenül szórakozást
jelentenek számukra. Itt már a túlélés
volt a tét, ezt pedig úgy tudták elérni,
hogy teljesítették a szinteket, ami valószínűleg életük
legnagyobb és legveszélyesebb kihívása, hiszen ha
nem sikerül nekik, örökre a játékban ragadnak… A
film 12 éves kortól ajánlott.
Király Dóra
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Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról
2017. december 11.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 11. napján munkaterv szerinti ülést tartott,
mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket
hozta:
Elsőként jóváhagyta a 2018. évi belső ellenőrzési tervet.
Következő témaként a képviselő-testület megvitatta és
megalkotta 15/2017. (XII.27.) önkormányzati rendeletét a
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint módosította
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtés
közszolgáltatásra a DRV Zrt. szolgáltatóval 2015. április 14.
napján megkötött közszolgáltatási szerződést.
Harmadik téma keretében a költségvetést érintő döntéseket
hozott: visszavonta a 237/2017. (VII. 17.) számú határozatának harmadik bekezdésében foglalt döntését, mely szerint
50.000,- Ft/hó összegben lakbér-hozzájárulást biztosít az önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági vezetője részére, valamint az önkormányzat és
a GEVSZ intézmény költségvetésére vonatkozóan a kiadási és
bevételi előirányzatok változásairól, átcsoportosításokról
hozott határozatokat, majd megalkotta 16/2017. (XII.27.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Negyedik napirend keretében megalkotta 17/2017 (XII.27.)
önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelméről, a
közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
szóló 13/2002. (X.15) önkormányzati rendelet módosításáról,
az állattartásra vonatkozó szabályozás hatályon kívül helyezése tárgyában, törvényességi észrevételre reagálva.
Vegyes ügyek keretében a következő döntéseket hozta a
képviselő-testület:
- jóváhagyta az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel a
közvilágítási berendezéseknek az elosztóhálózat tartószerkezetein és létesítményeiben történő elhelyezéséről, üzemeltetéséről, valamint az együttműködés szabályairól szóló
közcélú közvilágítási használati megállapodás tervezetében
foglaltakat azzal, hogy a 12.1. pontban kapcsolattartónak
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó És
Vagyongazdálkodó Szervezete (GEVSZ) intézményvezető
kerüljön kijelölésre. A képviselő-testület felkérte a GEVSZ
intézményvezetőjét a megállapodás 1. mellékletét képező
„Közvilágítási leltár a tulajdoni határokkal” adatainak felülvizsgálatára, pontosítására. Egyben felkérte a polgármestert a
felülvizsgálat eredményének megfelelő számadatok 1.
mellékletben történő rögzítésére,
- elfogadta a Fókusz Geodézia Mérnöki és Szolgáltató Kft.
600.000 Ft +Áfa= 762.000 Ft összegű ajánlatát az
önkormányzat térinformatikai rendszerének 2018. évi
változásvezetésére vonatkozóan,
- hozzájárult a Balatonman Triatlon Kft. által szervezett, 2018.
május 12.-én rajtoló XII. NN Ultrabalaton futórendezvény
Balatonvilágos települést érintő útvonalának - Rákóczi út,
Zrínyi út – használatához. A képviselő-testület a szervező által
frissítőpont helyszínéül megjelölt Balatonvilágos, Zrínyi út 1.
szám előtt lévő közterület használatát nem engedélyezte, a
frissítő pont helyszínéül a Balatonvilágos, Zrínyi út 28. szám
alatti (1251 hrsz) strand kapujában történő kijelölését, és a
terület 10 m2 nagyságú területrészének térítésmentes
használatát engedélyezte 2018. május 12.-én 18:00 óra és
május 13.-án 15:00 óra közötti időszakban. A területhasználat

2018.február 28.

biztosításának feltétele, hogy szervező köteles saját költségén
biztosítani a rendezvény rendőri és polgárőri felügyeletét,
illetve köteles garantálni, hogy a frissítőpont üzemeltetése, a
futók áthaladása a közúti forgalmat és az érintett útvonal
mellett található ingatlanok megközelítését nem akadályozza.
Egyben utasította a GEVSZ intézményvezetőjét a használatba
vehető terület kijelölésére és átadására az esemény napján,
- a Turisztikai Alapról szóló 25/2003.(XII.23.) rendelete 1. §
(2) bekezdés b) pontjában meghatározott „Tartósan turisztikai
célra hasznosított ingatlan, ingatlanrész korszerűsítése,
felújítása, komfortfokozat növelésének támogatása” célra az
Aliga Hotels Kft-nek 2017. évre 867.075 Ft támogatást
biztosított,
- a „Világosi Hírmondó“ helyi újság nyomdai feladatai
ellátásával 2018. január 5. napjától 2019. január 4. napjáig
terjedő időszakra megbízta az AB Marketing Kft-t 94.942 Ft
+Áfa, összesen bruttó 99.689 Ft/megjelenés vállalkozói díjért,
- a közvilágítás aktív elemeinek 2018. évi karbantartására
vonatkozóan a kedvezőbb ajánlatot tevő Fényforrás Kft.
(8196 Litér, Petőfi Sándor u. 15.) 1.200 Ft +Áfa/db ajánlatát
fogadta el és utasította a GEVSZ intézményvezetőjét a
lámpatestek darabszámának aktualizálására, a szerződés
aktualizált darabszámra vonatkozóan történő megkötésére. A
képviselő-testület felhatalmazta a Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezet intézményvezetőjét a javított –
aktualizált darabszámot tartalmazó – vállalkozási szerződés
aláírására,
- felhatalmazta a polgármestert a 223 db gyermek karácsonyi
csomag és 255 db felnőtt karácsonyi csomag megrendelésére a
Rózsakert ABC-től azzal, hogy a gyermek karácsonyi csomag
bruttó 1000 Ft/db, a felnőtt karácsonyi csomag bruttó 1500
Ft/db értékben kerüljön összeállításra. Egyben felkérte a
polgármestert az 5 fő 1 év alatti gyermek részére pelenka
beszerzésére bruttó 1000 Ft/fő összegért,
- a balatonvilágosi 295/1 helyrajzi számú területen található
„Nádfedeles Vendégház” elnevezésű felépítmény hasznosítása tárgyában hozott, a jelenlegi bérlő Aliga Hotels Kft., a
Multibaal Kft., a Magyar Szörf Szövetség és az Önkormányzat között létrehozandó „Együttműködési megállapodás a
Balatonvilágos belterület 295/1. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanon lévő Vendégház ingatlanrész jövőbeli hasznosításával kapcsolatos együttműködés keretfeltételeiről” elnevezésű
okirat tervezetének jóváhagyását tartalmazó 246/2017. (VIII.
14.) számú határozatát visszavonta,
- a Magyar Szörf Szövetséggel a balatonvilágosi 295/1
helyrajzi számú vízparti önkormányzati tulajdonú területen
található „Nádfedeles Vendégház” elnevezésű felépítmény
használata, felújítása és azt követő bérbevétele tárgyában
hozott, együttműködési szándékára vonatkozó döntés alapján
az érintett épületrész bérletére vonatkozóan fennálló bérleti
szerződés alapján kezdeményezte a bérlő Aliga Hotels Kft. és
az Önkormányzat között a fennálló szerződés megszüntetését
2017. december 31. napjával,
- együttműködési szándékát fejezte ki a Magyar Szörf
Szövetséggel a balatonvilágosi 295/1 helyrajzi számú vízparti
önkormányzati tulajdonú területen található „Nádfedeles
Vendégház” elnevezésű felépítmény használata, felújítása és
azt követő bérbevétele tárgyában, egyidejűleg az
együttműködés részleteit szabályozó „Bérleti szerződés” és
„Megállapodás” okiratokat a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyta, a polgármestert és a jegyzőt az
aláírásra felhatalmazta. A képviselő-testület felkérte a
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folytatás a melléklet 1.oldaláról
Szövetséget a részletes, ajánlatkérések lebonyolítását követően rendelkezésre álló költségvetési dokumentáció benyújtására - a közbeszerzési eljárás lezárására vonatkozó Elnökségi
döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül, de
legkésőbb - 2018. március 26. határidővel. A részletes,
ajánlatkérések lebonyolítását követően rendelkezésre álló
költségvetési dokumentáció benyújtását követő első munkaterv szerinti ülésen a képviselő-testület döntést hoz a vonatkozó műszaki ellenőrzésre irányuló szerződés megkötéséről
azt ezt megelőző kiválasztási eljárás alapján.
Végül a képviselő-testület személyeket érintő ügyek tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. A zárt ülés
keretében:
- hozzájárult a Balatonvilágos 303/11 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában 1/2-ed arányú tulajdonszerzéshez, egyidejűleg a végleges adásvételi szerződés megkötésének és a teljes
vételár kiegyenlítésének határidejét 2017. december 31.
napjára módosította.
- szociális tűzifa támogatást állapított meg 2 erdei m³ kemény
lombos tűzifa formájában 7 család, 3 erdei m³ kemény lombos
tűzifa formájában 6 család részére Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I/9.
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímben foglaltak
szerint megpályázott és jóváhagyott 32 erdei m³ kemény
lombos tűzifa mennyiségéből.
- elutasított egy szociális tűzifa támogatás iránt benyújtott
kérelmet, mivel kérelmező a hiánypótlási felhívásnak nem tett
eleget.
- rendkívüli települési támogatást állapított meg 3 fő részére a
családban történt halálesemény miatti költségekre tekintettel,
50-50-50 ezer Ft összegben.
2017. december 20.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 20. napján rendkívüli ülést tartott, mely
ülésén a településképi arculati kézikönyv készítésére és
elfogadására, valamint a településképi önkormányzati
rendelet megalkotására és ezzel kapcsolatos településrendezési és településképi helyi szabályozási eszközök átalakítására irányuló kötelező önkormányzati feladatok teljes
körű előkészítésére vonatkozó, Müller János úrral (8200
Veszprém, Nárcisz u. 13.) 2017. szeptember 29. napján a
tervezési, előkészítő, koordináló, egyeztetési és javaslattevő
tevékenységek végzésére kötött, a képviselő-testület
264/2017. (IX.18.) számú határozatával jóváhagyott vállalkozási szerződést módosította.
2017. december 28.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. december 28. napján rendkívüli ülést tartott, mely
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
Elsőként jóváhagyja a határozat mellékletét képező
tartalommal Balatonvilágos Község Településképi Arculati
Kézikönyvét. Második téma keretében megvitatta és
megalkotta 18/2017.(XII.29.) önkormányzati rendeletét
Balatonvilágos Község településkép védelméről.
Harmadik napirend keretében Polgármester úr tájékoztatást
adott arról, hogy a Magyar Államkincstár Somogy Megyei
Igazgatósága IKT-2017-614-I1-00007814 iktatószám alatt
2017. december 13. napján kelt iratában értesítette
Önkormányzatunkat a TOP-2.1.3.-16-SO1-2017-00001
azonosítószámmal nyilvántartott támogatási kérelem alapján
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145.309.282,- Ft összegű támogatás biztosításáról. A projekt
nettó értéke 106 millió Ft, így annak keretében felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízása szükséges: a közbeszerzési eljárás során egy darab Kbt. 115. §
szerinti, minimum 5 gazdasági szereplő egyidejű meghívásával zajló, nemzeti értékhatárt elérő építési beruházás közbeszerzési eljárásának teljes körű lefolytatása és dokumentálása
feladatra vonatkozóan kell szerződést kötnie az önkormányzatnak. A közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásához
ajánlattételi eljárás lefolytatására van szükség, melynek
megindításához tett javaslatának az előterjesztés mellékletét
képező „Ajánlattételi felhívás” és a felelős akkreditált
közbeszerzési tanácsadó megbízására vonatkozó „Szerződés”
dokumentumok tartalmának jóváhagyása képezte a napirend
tárgyát. Ennek megfelelően a képviselő-testület a következő
döntést hozta: jóváhagyta a „Csapadékvíz-elvezető hálózat
fejlesztése Balatonvilágoson” projekt tárgyában közbeszerzési eljárás megindításához, lebonyolításához szükséges,
„Árajánlatkérés – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatainak ellátása.” tárgyú Ajánlattételi felhívás
és a Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó megbízására vonatkozó „Szerződés tervezet” dokumentumokat. A
„Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson”
tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának lefolytatására közbeszerzési szaktanácsadó feladatainak ellátására felkérendő
ajánlattevők tekintetében az alábbi közbeszerzési szaktanácsadókat jelölte meg:
1. Gress-Ing Kft. - Gács Zoltán ügyvezető - Dr. Papp
Annamária Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00986 (Székhely: 1077 Budapest Wesselényi
utca 28., +36-30-6267676, jogio1@gressing.hu)
2. Prisznyák András egyéni vállalkozó Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00453 (2000
Szentendre Ürge utca 1., +3620219-8621, prisznyak.andras
@solvendis.hu)
3. Cordillera Kft. Réti Lajos ügyvezető Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00841 +36702076580, lajosréti@t-online.hu)
Az Ajánlattétel határidejét a képviselő-testület 2018. január
11. csütörtök 12.00 órában határozta meg azzal, hogy az
Ajánlatok elbírálására a képviselő-testület soron kívüli ülésén
2018. január 15. napján 17.00 órakor, a nyertes ajánlattevő
értesítésére 2018. január 16. napján kerül sor. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert a dokumentumokkal a
határozatban megjelölt felelős akkreditált közbeszerzési
tanácsadók megkeresésére, az ajánlattétel lebonyolítására, az
eljárással kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére,
a képviselő-testületi ülés összehívására a nyertes ajánlattevő
kiválasztása érdekében.
Utolsó napirendként a GEVSZ intézményvezető által az
önkormányzat épületében az informatikai hálózat kiépítésére
bekért ajánlatok közül a képviselő-testület a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Techno-Tel Távközlési és Informatikai,
Kivitelező és Szolgáltató Kft. (8601 Siófok Pf.: 34.) 1.570.946
Ft +Áfa, összesen bruttó 1.995.102 Ft ajánlatát fogadta el. A
döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a GEVSZ
2018. évi költségvetésében biztosította és felhatalmazta a
GEVSZ intézményvezetőjét a vonatkozó vállalkozási
szerződés aláírására, a munka elvégzéséhez szükséges
intézkedés megtételére.
2018. január 15.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. január 15. napján rendkívüli ülést tartott, mely ülésén az
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folytatás a melléklet 2.oldaláról
alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
- a „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson” című projekt keretében a 359/2017 (XII.28.)
képviselő-testületi határozat alapján megkeresett és a
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására ajánlatot tevő
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók közül a
legkedvezőbb ajánlatot tevő GRESS-ING Területfejlesztési
Mérnöki Iroda Kft. (képviseli: Gács Zoltán ügyvezető,
székhelye: 1077 Budapest Wesselényi u. 28., adószám:
13778048-2-42, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és lajstromszáma: Dr. Papp Annamária 00986)
480.000 Ft + ÁFA összesen bruttó 609.600 Ft összegű
ajánlatát fogadta el, mint legalacsonyabb nettó ellenszolgáltatást megjelölő ajánlatát. A döntés végrehajtásához
szükséges, kerekítve 610.000 Ft előirányzatot az önkormányzat 2018. évi költségvetésében, a 066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra a
működési tartalék terhére biztosította.
- módosította a 329/2017.(XII.11.) számú határozatát, mely a
módosítást követően az alábbi egységes szövegezésben
jelenik meg: „Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Balatonman Triatlon Kft. (1138
Budapest, Pacsirtamező utca 3-5.) által szervezett, 2018.
május 12-én rajtoló XII. NN Ultrabalaton futórendezvény
Balatonvilágos települést érintő útvonalának - Rákóczi út,
Zrínyi út - használatához, valamint engedélyezi a frissítő pont
helyszínéül a Balatonvilágos Zrínyi út 1. szám előtt lévő
közterület 10 m2 nagyságú területrészének térítésmentes
használatát 2018. május 12-én 18:00 óra és 2018. május 13-án
15:00 óra közötti időszakban. A hozzájárulást azzal a
feltétellel adja meg, hogy a Rákóczi út bal - árok felöli oldalán tilos a parkolás, a szervező köteles ennek betartását
garantálni, továbbá köteles a rendezvény rendőri és polgárőri
biztosítását megoldani, és garantálni, hogy a frissítőpont
üzemeltetése, és a futók áthaladása a közúti forgalmat nem
akadályozza. A képviselő-testület felhívja a szervezők
figyelmét a forgalom irányítás során előző évben jelentkezett
problémák, a kereszteződésben kialakuló forgalmi káosz
elkerülése érdekében szükséges intézkedések megtételére.”
- elfogadta a Magyar és Társa Kft. (8130 Enying, Mikszáth
Kálmán u. 3/b.) 1.700.989 Ft +Áfa, összesen bruttó 2.160.256
Ft összegű, a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános Iskola
konyhájának főelosztó cseréjére, EPH kialakítására vonatkozó ajánlatát. A képviselő-testület a konyha elektromos
eszközeinek beszerzésére, főelosztó cseréjére, konyhatechnikai EPH kialakításának költségére bruttó 4.990.856 Ft
összegben előirányzatot biztosított a GEVSZ 2018. évi
költségvetésébe a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben kormányzati funkcióra a működési tartalék
terhére. A képviselő-testület felhatalmazta a GEVSZ
intézményvezetőjét a vonatkozó vállalkozási szerződés
megkötésére, a berendezések megrendelésére.
Zárt ülés keretében a képviselő-testület a következő
napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
- jóváhagyta a Balatonvilágos 504/17 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában létrejött házastársi vagyonközösség
megszüntetéséről szóló okiratban foglaltakat, és hozzájárult
az egyik tulajdonos ½-ed tulajdoni hányadának másik
tulajdonos részére történő átruházásához azzal, hogy az 1/1
tulajdoni hányad tulajdonosa az ingatlanra vonatkozóan az
önkormányzat felé fennálló kötelezettségeket vállalja
úgymint: az ingatlan adásvételi szerződésben vállalt 20 év
letelepedési feltételből hátralévő 8 év tartamra eleget tesz
kötelezettségének, ezen időtartamon belül balatonvilágosi
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lakcíméről nem jelentkezik ki, ezen időtartamon belül az
ingatlant nem idegeníti el, és egyúttal vállalja ezen kötelezettségek esetleges megszegése esetére az önkormányzat által
nyújtott támogatás és annak kamatai általa történő egyösszegű
visszafizetését.
- a balatonvilágosi 303/14 helyrajzi számú ingatlan, valamint a
putnoki 1473 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai kérelmére
hozzájárult a 2010. november 19. napján létrejött „Kölcsön és
jelzálogszerződés” alapján a putnoki 1473 helyrajzi számú
ingatlanra bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és
terhelési tilalom önkormányzati terhek kedvezményes
lakótelekként vásárolt balatonvilágosi 303/14 helyrajzi számú
ingatlanra történő bejegyeztetéséhez, egyidejűleg a putnoki
ingatlanról a terhek törléséhez.
2018. január 29.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. január 29. napján tartotta az idei év első munkaterv
szerinti ülését, mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és
döntéseket hozta:
Elsőként visszavonta 315/2017 (XI.20.) számú határozatát,
melyben a Balatonvilágos, 303/18 hrsz-ú, 829 m2 térmértékű,
összközműves, belterületi ingatlan vevő kijelöléséről döntött,
majd elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót.
Az első napirend keretében elfogadta Balatonvilágos település egészségügyi alapellátási feladatai 2016. évi ellátásáról
szóló beszámolót.
Második napirendként elfogadta Balatonvilágos Község
Önkormányzat 2014-2019 évekre vonatkozó Gazdasági Programjának időarányos megvalósulásáról szóló tájékoztatást.
Harmadik napirend keretében megvitatta a 2018. évi
költségvetés I. fordulóra előterjesztett anyagát, valamint a
Pénzügyi-, Gazdasági Bizottság tárgyban tett javaslatait és az
alábbi kiegészítésekkel elfogadta az előterjesztést:
1. Az Önkormányzat költségvetésében: a 295/1 hrsz partvédőmű felújítás pályázati önrész költségeként 4.880.000,- Ft,
továbbá a tervezett önkormányzati fejlesztésekhez általános,
műszaki ellenőrzéshez szükséges keret-előirányzatként
1.000.000,- Ft kerüljön beállításra, temetési és születési
támogatások előirányzata 50.000,- Ft helyett 100.000,- Ft
támogatási összeggel tervezve kerüljön a költségvetésbe,
2. a GEVSZ intézmény 2018. évi költségvetésében kerüljön
betervezésre
a. a magas parton elhelyezésre kerülő vizesblokk költségét
nettó 8 millió Ft összköltséggel,
b. a Zrínyi út 29-31. szám alatti Községi strandon 2 db öltöző
és 2 db szabadtéri zuhanyzó elhelyezés kiadási előirányzata,
c. a partvédőmű felújítás költségeinek felmérése, valamint a
térburkolat csere/ viacolor kiépítés költségeinek felmérése
alapján a szükséges költség,
d. a Gagarin lakótelepi közvilágítás állapotának felmérése
alapján annak megoldásához szükséges előirányzat,
e. az Aligai vasútállomáshoz az alagúttól vezető járda- és
lépcső közvilágításának, valamint a lépcsőfelújítás megoldásához szükséges előirányzat,
f. a Gagarin lakótelep és a Barackos - Körte utcasarok között
elhelyezkedő (jelenleg kitaposott földút) kiépítésének járda
(150 cm szélességben) költsége,
g. a GEVSZ intézmény közétkeztetési részegység stabil
internet kapcsolatának biztosítása érdekében felmérés alapján
a szükséges összeg
h. sószóró beszerzéséhez szükséges bruttó 500.00,- Ft
előirányzat összege
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i. a locsolóvíz hálózat javításához szükséges 2.000.000,-Ft
előirányzat összege
j. a traktor beszerzéshez kapcsolódóan szükség (kompatibilitás hiánya) esetén hótoló beszerzéshez szükséges összeg
azzal, hogy a traktor beszerzésekor elsősorban a kompatibilis
járművet kell előnyben részesíteni a további előnytulajdonságok mellett,
k. a közétkeztetési egység konyha helyiségének nyári
időszakban történő hűtéséhez szükséges műszaki megoldás
költségigénye.
A képviselő-testület utasította a kirendeltség jegyzői
referensét a határozat 1. b.) pontja szerint a szociális
igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosításának előkészítésére, egyben felkérte a Polgármestert a rendeletmódosítás előterjesztésére a költségvetés II.
fordulós tárgyalásával egyidejűleg. A képviselő-testület
utasította továbbá a a GEVSZ intézményvezetőjét a határozat
2. b., c., d., e., f, g., j és k. pontjai szerint szükséges felmérések,
egyeztetések, ajánlatkérések lebonyolítására és a II. fordulós
anyag tárgyalását megelőző Pénzügyi-, Bizottsági ülésre
történő előterjesztéshez szükséges további adatok és
információk (pl. konyha népegészségügyi és katasztrófavédelmi szempontoknak is megfelelő hűtés megoldása)
biztosítására.
Következő napirend keretében a képviselő-testület megalkotta az 1/2018 (I.30.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztségviselők 2018. évi illetményalapjáról és a 2/2018.
(I.30.) önkormányzati rendeletét a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 5/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a következő
döntéseket hozta:
- módosította a 289/2017. (XI. 20.) számú képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott 2018. évi Munkatervét és a
képviselő-testület 3. ülésének időpontját 2018. április 9.
napjáról 2018. április 16. napjára tette át,
- a „Jóidő” Kkt. (8174 Balatonkenese, Bocskai u. 3.b.) részére
bérbe adta Zrínyi út 28-30. szám alatti fizetőstrandját, a
fizetőstrand üzemeltetése céljából 2018. április 3-tól 2018.
december 31-ig, 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,
- engedélyezte a BSI Sport Kft. részére a BSI-Balaton
Szupermaraton futóverseny lebonyolításához Balatonvilágos,
Szélső utca, Rózsa utca, Fischer Annie (volt Felszabadulás) út,
Aligai út, Dózsa György utca, Révai utca, (Rigó köz; Fecske
köz; Sirály köz) Csók István sétány, Rákóczi utca közterülethasználatát 2018. március 25. napján és térítésmentesen
biztosította a Balatonvilágos, 747/39 hrsz.-ú ingatlan Iskola
utca - Posta utca közötti magas parti területét frissítő/pihenő
hely kialakításához,
- megtárgyalta a „Döntés a Dél-Balatoni és Sió-völgyi
Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciumának Konzorciumi Tagi Tanácsában a Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség képviseletéről” című előterjesztést és
az alábbi határozatot hozta:
- meghatalmazta a polgármestert, hogy az összehívásra kerülő
kistérségi ülésen Balatonvilágos Község Önkormányzatát
teljes körűen képviselje, a szükséges nyilatkozatokat
megtegye, továbbá felhatalmazta a polgármestert a kistérségi
ülésen annak megszavazására, hogy Siófok és környéke
4. oldal

hulladékgazdálkodási kistérséget a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Hulladékgazdálkodási Rendszer Konzorciuma Konzorciumi Tagi Tanácsában dr. Lengyel Róbert Siófok város
polgármestere, mint térségi képviselő képviselje a megbízás
visszavonásáig, de legfeljebb a Konzorcium megszűnéséig.
Felhatalmazta a polgármestert a kistérségi ülésen annak
megszavazására, hogy Siófok és környéke hulladékgazdálkodási kistérség térségi képviselő helyettesének Késmárki
Tibort, Balatonendréd község polgármesterét válassza meg,
akinek megbízása a megbízás visszavonásáig, de legfeljebb a
Konzorcium megszűnéséig tart.
- Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági vezetője munkakör
betöltésére pályázatot írt ki, mely a lapban megtalálható és az
Önkormányzat honlapján is olvasható.
- jóváhagyta a Balatoni Szövetséggel (8230 Balatonfüred,
Kossuth u. 3.) a 2018. évi csípőszúnyog elleni védekezés
finanszírozására vonatkozó megállapodást,
- felhatalmazta Fekete Barnabás polgármestert, hogy az MNV.
Zrt. felé küldött 2017. május 24-én kelt 44-11/2017 számú
levelében jelzett igényét megerősítve jelezze, az Önkormányzat fenntartja a kérelemben foglaltakat, kihangsúlyozva, hogy
az átveendő területek Magyar Állam tulajdonában lévő
közutak (Balatonvilágos 293; 296; 298; hrsz.), kijelölt parti
sétány és hozzátartozó zöld terület (295/6; 295/11; 295/12;
295/13; 295;17 hrsz.), melyek közfeladat ellátását szolgáló
területekként, törzsvagyonába kerülnek.
- felhatalmazta Fekete Barnabás polgármestert, hogy levélben
forduljon a vagyonkezelési szerződést aláíró felek – a Pro-Mot
Hungária Ingatlanfejlesztő Kft., és az MNV Zrt., mint jogutód
felé és kérje intézkedésüket, hogy az általuk biztosított
elővásárlási jog bejegyzése Balatonvilágos 293 ;296; 298;
295/6; 295/11; 295/12; 295/13; 295/17 hrsz. ingatlanok
tulajdoni lapjára megvalósuljon.
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő ügyek
tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. Zárt
ülés keretében a képviselő-testület az alábbiakról döntött:
- elutasította a Balatonvilágos, 303/17 hrsz-ú ingatlan kedvezményes áron történő megvásárlására vonatkozó kérelmet.
- tudomásul vette a Balatonvilágos, Gagarin ltp. 4. fsz. 2. szám
alatt található bérlakás bérlőjének bejelentését és hozzájárult a
bérlakás lakásbérleti jogviszonyának 2018. március 1. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
A képviselő-testület rendkívüli ülést tartott 2018. február 21.
napján, az ülésről a Világosi Hírmondó következő számában
adunk tájékoztatást.
Az idei év következő munkaterv szerinti képviselő-testületi
ülésére 2018. február 26. napján kerül sor
1./ 2018. évi költségvetési rendeletalkotás
2./ Nyári programok, rendezvények
3./ 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
4./ Vegyes ügyek napirendekkel.
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