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Búcsúzik a 8. osztály
Kyokushin küzdőedzés

Kévészünet a suliban

VI.Bátorkő
Tameshiwari kupa

Koncerten voltunk
2018. május 28-án ismét rendhagyó módon kezdődött
a nap a Balatonvilágosi Mészöly Géza Általános
Iskola felső tagozatosai számára. Az EFOP 3.1.8.
„Együtt testvérként-iskolaközi szemléletformáló
program” egyik újabb állomása következett.
A Csillag születik tehetségkutató műsorban ismertté
vált, azóta a kultúra ifjú nagyköveteként számon
tartott Kávészünet zenekar koncertjére gyűltünk össze
a Községi Kultúrházban. A fiatal együttes koncertjein
a legismertebb klasszikus és kortárs költők művei,
valamint saját szövegű versátiratok szólalnak meg
modern, dinamikus hangzással. Zenéjük hidat képez a
mai fiatalság és az irodalom között. Egyedülálló
módon, könnyűzenei (pop-rock) stílusban zenésítik
meg a verseket.
Az együttes tagjai:Boros Bálint- basszusgitár, vokál;
Komáromi Kristóf - dob, sampler;Németh Ferenc gitár, vokál;Popovics György - ének, billentyűk
A gyerekek számára már irodalom órákról ismert
verseket is elénekeltek, de kevésbé ismert, vagy kortárs költők verseit is bemutatták dalaikban. József
Attila, Juhász Gyula, Varró Dániel, Karafiáth Orsolya,
Juhász Magda verseit énekelték. A koncert elején még
passzívan, de kíváncsian szemlélődtek a gyerekek. Az
énekes, hogy bevonja őket a műsorba, minden dal
között kérdéseket tett fel a költészettel és a versekkel
kapcsolatban. Ezzel sikerült oldania a kezdeti nagy
csendet. Lassan dobogni kezdtek a lábak, bólogatni
kezdtek a fejek a dalok ritmusára. A koncert végére
már a kezek is a magasba lendültek, és hangos
tapsolással kísérték a gyerekek az előadást, sőt még
közös éneklésre és táncolásra is sor került. Két tanuló
versmondással készült erre a műsorra, Pápay Zita
József Attilától a Mama című verset, Polgár Ádám
pedig József Attila Tiszta szívvel című versét adta elő.
Az együttes és a gyerekek közösen megállapították,
hogy énekelve sokkal könnyebben meg lehet tanulni a
verseket, így az énekes arra biztatta őket, hogy a
közösségi médiákon hallgassanak meg, vagy akár
tanuljanak meg más verseket is az ő tolmácsolásukban.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Rajkóné Tajti Andrea
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2. oldal

Esélyteremtés táblás játékokkal NTP-TFJ-17-0067
Pedagógiai programunkban fontos szerepet szánunk a
kiemelt figyelmet igénylő a gyerekek esélyegyenlőtlenségeinek csökkentésére. Ebben a tanévben az 1-6.
évfolyamos tanulók egyéni képességfejlesztéséhez
sikerült tanteremben és szabadtéren használható
táblajáték-eszközöket vásároltunk a nemzeti tehetség
program keretében. A beszerzés „az értéket a pénzért”
elvén történt, ezért hosszabb távon is használható,
jobb minőségű eszközöket választottunk, melyeket
tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon is használtunk.
Nagy sikere volt a gyerekek körében a szabadtéri
sakk-készletnek, melyet már a téli időszakban felállítottunk az aulában, így nemcsak szervezett időkeretben, hanem a korábban érkező vagy szülőkre váró
gyerekek is kipróbálhatták a játékot.
Az ún. kirakós játékokkal sokrétű fejlesztés valósult
meg, hiszen ezek az eszközök alkalmasak az éleslátás,
az emlékezet, a figyelem fejlesztésére, használatuk
javítja a térbeli tájékozódást, a megfigyelő-, és
vizuális képességeket.
Az eszközök motiváló, érdeklődést felkeltő szerepét

3. oldal

w

w

w

.

v

i

l

a

g

azokon a gyerekeken tudtuk megfigyelni, akik csak
közvetett használói voltak egy-egy játéknak. A logikus
gondolkodást fejlesztő taktikai, stratégiai logikai
játékok általában 2-4 gyermek által használhatók, de
kollégáink többször tapasztalták, hogy a játékot „csak
néző” gyerekek sokszor együtt gondolkodtak a direkt
játékosokkal, esetenként ötleteiket sem tartották magukban.
A késedelmes szerződéskötés miatt ugyan az eszközöket csak második félévben sikerült beszereznünk,
mégis kijelenthetjük, hogy a játékok használatával
elértük kitűzött célunkat. A fejlesztésben résztvevő
pedagógusok szerint javult a gyerekek a szabálykövetése, megtapasztalták az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságát, erősödött önbizalmuk, és
mindez hosszabb távon képessé teszi őket a pontos,
kitartó, fegyelmezett munkára, az önellenőrzés
igényére.
Szabó Rita
intézményvezető
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Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról
2018. május 7.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 7. napján munkaterv szerinti ülést tartott, mely
ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
Az első napirend keretében elfogadta Siófok Város Gondozási
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Központja beszámolóját a Balatonvilágos települést érintő családsegítő és gyermekjóléti feladatok 2017. évre vonatkozó ellátásáról, majd ezt
követően megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.
Második napirendként megalkotta a 7/2018.(V.22.) önkormányzati rendeletét Balatonvilágos Község Önkormányzat
2017. évi költségvetésének végrehajtásáról, összességében a
2017. évi költségvetés bevételének teljesítését 621 902 ezer Ftban, kiadásainak teljesítését 438 029 ezer Ft-ban állapította
meg.
Harmadik napirend keretében megalkotta a 8/2018 (V.22.)
önkormányzati rendeletét a Közétkeztetési Intézményben
igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.
(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Negyedik témaként elfogadta a képviselő-testület a Siófoki
Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzése által készített,
2017. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentést, ötödik
témaként a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolóját a 2017. évben Balatonvilágos településen végzett házi
segítségnyújtás feladatai ellátásáról, majd hatodik határozatában elfogadta az átfogó értékelést a gyermekjóléti feladatok
ellátásáról.
Következő napirend keretében a képviselő-testület megalkotta
a 9/2018. (V.09.) önkormányzati rendeletét az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, ennek
keretében módosította a közigazgatási bírság kiszabására
vonatkozó rendelkezéseket öt önkormányzati rendeletében.
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a következő
döntéseket hozta:
Balatonvilágos község egészségügyi alapellátás tárgyában a
VALUMED Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
képviseletében a feladatot személyesen ellátó Dr. Balázs Mária
orvossal kötött megbízási szerződés 2.1. pontját, valamint a 2.2
és 5. pontjait 2018. május 10-ei hatállyal módosította a rendelési
idő változása és az orvosi rendelő épületének címadatában
bekövetkezett változás átvezetése miatt. A rendelő címe Aligai
út 1. számról Gagarin lakótelep 1. számra, a rendelési idő pedig
keddi és pénteki napokon 13.00-15.00 időtartamról 14.00 –
16.00 óra közötti időszakra változott.
biztosította a Vuelta Sportegyesület részére, az általa 2018.
május 19. napjára szervezett Tour de Balaton elnevezésű
Balaton kerülő kerékpáros túra Balatonvilágos települést érintő
útvonalának – Szélső utca, Rózsa utca, Fischer Annie út (volt
Felszabadulás út), Aligai út, Dózsa György út, Révai utca,
Harkály köz, Sirály köz, Csók István sétány, Zrínyi út, Rákóczi
út – használatát. Egyben hozzájárult a túrázók kijelölt útvonalon
való haladását elősegítő A4-es méretű táblák fontosabb
kereszteződésekben történő kihelyezéséhez azzal a feltétellel,
hogy szervező köteles a táblák levételéről legkésőbb 2018.
május 22. napjáig gondoskodni.
döntést hozott arról, hogy Oláh Jánosné egyéni vállalkozó
területhasználati díj mérséklésére vonatkozó kérelmét elutasítja
a 020/5 hrsz terület mutatványos tevékenység céljára történő
igénybevétel kapcsolatban.
hozzájárult, hogy a Chronomoto Kft. által szervezett, 2018.
június 1-2. napjain megrendezésre kerülő „Chrono Classic”
veteránautós túra résztvevői a túra Balatonvilágos települést
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érintő útvonalát – Ady Endre utca, Dobó István utca, Táncsics
utca, Dózsa György út, Aligai út – igénybe vegyék. Egyidejűleg
hozzájárult, hogy a szervezők az önkormányzat épülete előtti
magasparti területen pecsételő pontot alakítsanak ki, és
működtessenek a túra résztvevői számára 2018. június 1. péntek
18:00-tól 20:00 óráig.
szándékát fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a Balatonvilágos
Szivárvány Óvoda intézményt átalakítsa, átszervezze oly
módon, hogy az egységes óvoda-bölcsőde intézménytípus
2018. augusztus 31. napjával történő megszűnésével egyidejűleg óvoda intézményként működteti tovább 2018. szeptember
1. napjától, a 2018/2019. nevelési évtől kezdődően azzal, hogy a
működés egyéb, további feltételein nem kíván változtatni.
Felkérte az óvodavezetőt az intézmény alapdokumentumainak
(Házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai
Program) módosításnak megfelelő átdolgozására, valamint a
polgármestert a módosított Alapító Okirat, és az átdolgozott
alapdokumentumok előterjesztésére május 31. napjáig történő
döntéshozatal érdekében.
a Balatonvilágos Hunyadi utca, Hunor utca, és Arany János utca
útburkolat kiépítési-, felújítási munkálatai elvégzésére érkezett
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő STRABAG Kft.
ajánlatát fogadta el a következők szerint: - Hunyadi utca 216
hrsz. 330 fm aszfalt szőnyeg kiépítés nettó 4.966.637 Ft +Áfa=
6.307.629 Ft, - Hunor utca 634/2 hrsz. 335 fm aszfalt szőnyeg
csere 3.665.246 Ft +Áfa= 4.654.862 Ft, - Arany János utca 250
hrsz. 320 fm aszfalt szőnyeg 3.414.188 Ft +Áfa= 4.336.019 Ft,
mindösszesen nettó 12.046.071 Ft +Áfa= bruttó 15.298.510 Ft.
a Balatonvilágos, Mathiász lakótelep, Nyárfa utca, Erdődi utca,
Kölcsey utca útfelújítási munkálatai elvégzésére érkezett
ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő STRABAG Kft.
ajánlatát fogadta el a következők szerint:
-Mathiász lakótelep útfelújítási munkái nettó 6.002.031 Ft
+Áfa= 7.622.579 Ft,
-Nyárfa utca útfelújítási munkái nettó 3.096.313 Ft +Áfa=
3.932.318 Ft,
-Erdődi utca útburkolat kiépítési munkái nettó 1.620.819 Ft
+Áfa= 2.058.440 Ft,
-Kölcsey utca útátvágások javítási munkái nettó 110.209 Ft
+Áfa= 139.965 Ft,
mindösszesen nettó 10.829.372 Ft +Áfa= bruttó 13.753.302 Ft,
és a szükséges előirányzatot biztosította.
elfogadta és támogatta a településrendezési eszközök
felülvizsgálatára és módosítására irányuló, a 210/2017. (VI.
26.) számú határozatával (továbbiakban: Határozat) újraindított
eljárásban beérkezett észrevételeket a Tervező és a Települési
Főépítész javaslatait elfogadva. Felkérte a Tervezőt a
véleményezési anyag elkészítésére és megküldésére annak
érdekében, hogy a településrendezési eszközök 2018. december
31. napjáig történő megalkotása a testület részéről megtörténhessen az alábbiak kiemelésével:
A. Az Állami Főépítész és az eljárásban részt vevő államigazgatási szervek észrevételei és véleménye alapján, azokkal
összhangban a tervezés során
a Határozat 5. pontnál előirányzott 07 hrsz. ingatlant érintő
módosítástól a tulajdonos kérésére eltekint,
Határozat 6. pontja szerinti módosítástól eltekint,
a Határozat 2. pont esetében a véleményezési anyagban a
magasabb rendű jogszabályok (Balaton tv., TNM r.)
rendelkezései alapján kizárólag üdülő övezetekbe sorolható
vízparti területek – a Zrínyi-Rákóczi utcák vonala és a Balaton
közötti rész – kivételével a település teljes területén az Lke
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4. oldal

folytatás a 4.oldalról

felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt.
„Balatonvilágos Község Településrendezési Eszközeinek
módosítása, az 542/2 hrsz. terület szabályozása a fejlesztői
igényekkel és a szakmai szabályokkal összhangban, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. § szerinti
egyszerűsített eljárással Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 75/2018. (IV. 16.) számú, eljárást
megindító döntése alapján” tárgyú dokumentáció elkészítésére
vonatkozó költségviselési megállapodás tartamát jóváhagyta,
aláírására felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt.
elfogadta Városy Péter egyéni vállalkozó a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 41. § szerinti egyszerűsített eljárással
„Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
75/2018. (IV. 16.) számú, eljárást megindító döntése alapján
Balatonvilágos Község Településrendezési Eszközeinek
módosítása, az 542/2 hrsz. Beépíthetőségi maximum, zöldfelületi minimum, építési hely módosítása a tervezett
fejlesztésnek megfelelően” tárgyú dokumentáció elkészítésére
vonatkozó bruttó 340.000 Ft összegű ajánlatát, jóváhagyta a
tervezési szerződésben foglaltakat. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására.
a nyári tanítási szünet 2018. június 25. napjától kezdődő öt hetes
időtartamában munkanapokon gyermekfelügyelet, napközis
tábor szervezésére felkérte a Mészöly Géza Általános Iskola
pedagógusait. A szervezés és lebonyolítás tárgyában az
önkormányzat megbízásából a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet megbízási szerződést köt az adott hét
bonyolítását vállaló pedagógussal. A megbízási díj kifizetéséről
a GEVSZ az adott turnushetet követő első munkanapon
gondoskodik. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a GEVSZ 2018. évi költségvetésében biztosította
döntést hozott arról, hogy a Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete
gazdasági vezetője munkakör betöltésére a 16/2018. (I. 29.)
számú határozatával kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. Egyúttal döntött a pályázat ismételt kiírásáról. A pályázati
felhívás a Világosi Hírmondó májusi számában és a
www.balatonvilagos.hu weboldal Aktuális menüjében olvasható.
elfogadta a 2018. évi rendezvényekre vonatkozó tervezetet a
határozat mellékletét képező tartalommal és felhatalmazta a
polgármestert a rendezvényekkel kapcsolatban a szükséges
intézkedések megtételére, valamint felkérte a programterv
elfogadásával kapcsolatban a civil szervezetek, és a szervezést
koordináló Fehér-partok Turisztikai Egyesület tájékoztatására.
végül elfogadta a 2018. július 7-ei Falunap rendezvény
műsortervét a határozat mellékletét képező tartalommal. A
rendezvény teljes költsége bruttó 2.005.000 Ft, melyhez az
önkormányzat bruttó 1.635.000 Ft összeget biztosít. A
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a rendezvényekkel kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére,
valamint felkérte a programterv elfogadásával kapcsolatban a
civil szervezetek, és a szervezést koordináló Fehér-partok
Turisztikai Egyesület tájékoztatására
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő ügyek
tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. Zárt ülés
keretében a képviselő-testület:
- első döntésével az érintett tulajdonos és az Önkormányzat

övezeteket, a lakóház építésére alkalmas övezeti előírások
alkalmazását kéri beépíteni.
B. A jelen eljárással nem érintett területekre vonatkozó
földhivatali észrevételek vonatkozásában a képviselő-testület
felkérte a Polgármestert annak jelzésére, hogy ezek a területek
nem képezik az eljárás részét, nem érintettek változtatási vagy
módosítási szándékkal az Önkormányzat részéről, nem kíván a
módosításban változtatni az önkormányzat a 021 hrsz, valamint
a 085 hrsz erdőterületeinek besorolásán, előírásain. A képviselő
-testület felkérte a polgármestert és a települési főépítészt a
döntésnek megfelelő intézkedések megtételére, a döntés
Tervező részére történő megküldésére, a döntés alapján a Tervezőtől beérkező véleményezési anyag haladéktalan előterjesztésére.
jóváhagyta a „Balatonvilágos Község településrendezési
eszközeinek a volt Badacsonyi Állami Gazdaság területét érintő
(083/6, 083/2, 085/1 hrsz gazdasági terület tömbje) szabályozása, a fejlesztői igényekkel és a szakmai szabályokkal összhangban történő módosítása” tárgyú dokumentáció elkészítésére
vonatkozó Költségviselési megállapodást, annak aláírására
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt.
elfogadta Városy Péter egyéni vállalkozó bruttó 950.000 Ft
összegű ajánlatát „Balatonvilágos Község településrendezési
eszközeinek a volt Badacsonyi Állami Gazdaság területét érintő
(083/6, 083/2, 085/1 hrsz gazdasági terület tömbje) szabályozása, a fejlesztői igényekkel és a szakmai szabályokkal összhangban történő módosítása” tárgyú dokumentáció elkészítésére
vonatkozóan. Egyidejűleg jóváhagyta a tervezési szerződésben
foglaltakat, felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására.
jóváhagyta a „Balatonvilágos Község településrendezési
eszközeinek a balatonvilágosi 012/2 hrsz területét érintő
szabályozása, a fejlesztői igényekkel és a szakmai szabályokkal
összhangban történő módosítása” tárgyú dokumentáció elkészítésére vonatkozó költségviselési megállapodásban foglaltakat,
annak aláírására felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt.
a településrendezési eszközök felülvizsgálatára és módosítására
irányuló, a 210/2017. (VI. 26.) számú határozatának 5.
pontjában foglalt, 012/2 helyrajzi számú ingatlant érintő
módosítás végrehajtása érdekében Területrendezési hatósági
eljárás iránti kérelem benyújtását határozta el a településrendezési eszköz készítése során beépítésre szánt terület
kivételes kijelölésére a kiemelt térség területrendezési tervére
vonatkozó törvények hatálya alá tartozó települések közigazgatási határától számított 200 m-nél közelebbi területen a
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § d) pont db)
alpontja szerint. Felkérte a polgármestert és a települési
főépítészt a döntésnek megfelelő intézkedések megtételére, a
döntés Tervező részére történő megküldésére, a döntés alapján a
Tervezőtől beérkező, véleményezési anyag előterjesztésére, a
Korm. r. 3. § (4) bekezdésének megfelelő Területrendezési
hatósági eljárás megindítására irányuló kérelem összeállítására
és benyújtására „térségi területfelhasználási engedély kérelem”
formában az illetékes állami főépítészi hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatalhoz.
elfogadta az Exteriör külső-környezet tervező Betéti Társaság
(Exteriör Bt.) Balatonvilágos Község településrendezési
eszközeinek a balatonvilágosi 012/2 hrsz területét érintő
szabályozása, a fejlesztői igényekkel és a szakmai szabályokkal
összhangban történő módosítása érdekében szükséges
Területrendezési hatósági eljáráshoz szükséges szakmai
dokumentáció elkészítésére vonatkozó 660.000,- +Áfa bruttó
823.000 Ft összegű ajánlatát. Egyidejűleg jóváhagyta a
tervezési szerződésben foglaltakat, annak aláírására
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6. oldal

VI.Bátorkõ Tameshiwari kupa
A várpalotai Főnix dojo meghívására idén először
részt vettünk a hatodik alkalommal megrendezett
Bátorkő Tameshiwari kupán. Ez egy futóverseny
különböző feladatokkal nehezítve. A gyerekeknek 5
kilométert és 9 feladatot kellett teljesíteni. A felnőtteknek 12 kilométert és 16 feladatot. A versenyen karate
ruha viselése volt kötelező ezzel is nehezebbé téve az
amúgy is embert próbáló kihívást. A feladatok között
szerepelt, a teljesség igénye nélkül, deszkatörés,
fekvenyomás, célba lövés íjjal, fekvőtámasz, felülés,
súlylökés, kötélmászás, és természetesen nem
maradhattak ki az ütések, rúgások sem. A célba
mindenki fáradtan, koszosan, de annál vidámabban ért
vissza. A jókedvet fokozta az eredményhirdetés
melyen kiderült, hogy szerepelt kis csapatunk.
Jövőre újra nekivágunk....
Veréb Ádám
Durmics Attila
Pápay Kata
Veréb Kinga
Pápay Zita
Rudniczai Lilla
Paska János

Gyerek 1
Gyerek 1
Gyerek 2
Gyerek 2
Serdülő L
Felnőtt N
Felnőtt FF

Góren András
Király Zoltán
Rudniczai István

Senior 1
Senior 2
Senior 4

III.hely
VI.hely
III.hely

''Mikor elfárad a szárny és elcsügged a szív, és úgy
érzitek, nem tudtok tovább repülni, akkor már félúton
jártok.''
OSU!
Sempai Király Zoltán

I.hely
IV.hely
II.hely
IV.hely
II.hely
IV.hely
V.hely

Balatonvilágos Önkormányzatának
havi lapja · www.balatonvilagos.hu
Felelős kiadó: Balatonvilágos Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
Felelős szerkesztő: Királyné Timár Piroska
piroska.timar@gmail.com,
Szerkesztőbizottság: Heinrich Pál,
Rajkóné Tajti Andrea, Kecskés István
ISSN 2062-2236

Nyomda, tördelés:
AB marketing Kft.
Siófok, Széchenyi u. 30
06-30-979-26-25 · 06-70-316-61-43
Magyar nyomdatermék!
abm@abmarketing.hu
info@mozaikpress.hu
www.mozaikpress.hu

Gyere, szállj vízre!
2018.06.21-08.23-ig minden csütörtökön 16.30 - 18.30 között
lehetőséget biztosítunk vízi sportolásra. Ha van kedved, gyere a parti
nádfedeles épülethez.

Lapzárta minden hónap 20-án!
Kérném a cikkeket eddig az időpontig
eljuttatni a piroska.timar@gmail.com
email címre!
Betűtípus: Times New Roman.
Terjedelme ne haladja
meg az 1 gépelt
oldalt! (szerk.)

Mozdulj Világos Sport Egyesület
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Júniusi film és sorozatajánló

A magyar sorozat, amit említettem az Egynyári
kaland. Az első évad középpontjában 6 frissen
érettségizett fiatal áll. Bence, Zsófi és Fanni, akik
munka miatt utaznak a Balatonhoz, Dóra és Péter, akik
pihenni mennek és Gábor, aki annak a helynek a
tulajdonosainak a fia, ahol a többiek megszállnak. A
történet Füreden játszódik. Itt Fanni az Anna Grande
Hotelben, Zsófi és Bence pedig egy vendéglőben
dolgoznak. A beköltözésük utáni hetekben a fiatalok
különböző bonyodalmakba keverednek és szerelmi
szálak is szövődnek.

A második évadban Péter csak vendégszereplőként
szerepel Fanni pedig már nem is utazik velük.
Azonban Zsófi, Dóra, Bence és Gábor mellé még
csatlakozik Luca, aki befogadja a fiatalokat és Levi,
aki Luca testvére. Ebben az évadban vendégszereplőként megjelenik például Dobó Kata és Csuja Imre is. A
harmadik évadban is távoznak és érkeznek is
szereplők azonban ez az évad már nem Füreden,
hanem Budapesten játszódik, mivel itt már a
csapatnak munkája van, így nem tudnak elutazni.

Ebben az ajánlóban egy animációs filmet és egy
magyar sorozatot fogok bemutatni.
Régóta meg akartam már nézni az Agymanók című
mesét, ezért az elmúlt napokban meg is tettem. A
történet középpontjában egy kislány, Riley és az ő
fejében élő Agymanók állnak. Ezek a kis lények Riley
érzelmeit és tetteit irányítják. A lány vidámságáért
felelős agymanó Derű, a szomorúságát Bánat irányítja, Harag baj esetén azért felel, hogy Riley magabiztos
legyen, Undor a lány védelméért felel, meg kell őt
óvnia a lelki és a fizikai bántalmaktól. Majré fő
feladata Riley biztonságának megóvása. A cselekmény első szála az, hogy Riley és családja egy másik
városba költöznek. A lány bizakodóan áll a költözéshez azonban csalódást követi csalódás, és ez nem csak
őt, de az Agymanókat is felkavarja. És innentől
kezdődnek a bonyodalmak.

Az Agymanók 6 éves kortól, az Egynyári kaland 12
éves kortól ajánlott.
Király Dóra
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8. oldal

folytatás a Balatonvilágosi Hírmondó 5.oldaláról
között létrejött, kedvezményes lakótelek adás-vételi szerződés
útján letelepedési támogatással nevezett részére értékesített
balatonvilágosi 303/28 hrsz. ingatlannal kapcsolatban
szerződés megszűnésének megállapítása iránt a Siófoki
Járásbíróság előtt folyamatban lévő perben a következő
ajánlattal élt az alperes felé: Felek az eredeti állapot helyreállítása, az Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzése érdekében
megállapodnak, hogy az Önkormányzat visszafizeti tulajdonos
részére az általa a szerződés megkötését követően 2005.
december 12. napján megfizetett kedvezménnyel csökkentett
nettó 2.560.000 Ft + 25% Áfa 640.000 Ft, összesen bruttó
3.200.000 Ft vételárat, egyúttal tulajdonos az általa létesített
kerítést és tartozékait az ingatlanról elbontja és elszállítja. A
képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa az önkormányzat jogi képviselőjét a felek közötti
megállapodás létrehozása érdekében.
- következő döntésével jóváhagyta az érintett tulajdonosok,
mint Eladók, valamint szerződéssel megjelölt harmadik fél,
mint Vevő között a Balatonvilágos 303/12 hrsz-ú ingatlan
vonatkozásában létrejött ingatlan adásvételi szerződésben
foglaltakat, és hozzájárult az elidegenítési és terhelési tilalom
alóli felmentéshez, az ingatlanban harmadik fél 18/20-ad
arányú tulajdoni illetőség megszerzéséhez azzal a feltétellel,
hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata érdekeinek és
jogainak biztosítását szolgáló beépítési kötelezettség, továbbá
ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalom illetve
joghatásai a tulajdonjogban bekövetkezett változástól függetlenül az eredeti ingatlan-nyilvántartási feljegyzés szerint továbbra
is fennmaradnak, ezért a tulajdoni lapon is változatlanul
maradnak. Az elidegenítéshez való hozzájárulás csupán az
érintett tulajdonosok és harmadik fél közötti adásvételi
szerződésben foglaltakra vonatkozik, az említett terhekkel
kapcsolatosan a tulajdonostársak között esetlegesen később
felmerülő vitás kérdések a tulajdonostársak belső jogviszonyában rendezendők, a beépítési kötelezettséget és a tilalmat nem
negligálják és nem szüntetik meg.
2018. május 31.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 31. napján egyrészt munkaterv szerinti Együttes
ülésen vett részt Siófokon, másrészt az együttes ülést követően
rendkívüli ülést tartott Balatonvilágoson.
Siófok, Siójut és Balatonvilágos települések együttes ülésének
napirendi pontjai a következők voltak:
- a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának
tájékoztatója a 2017. évi tevékenységéről
Előadó: hivatalvezető
- a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: jegyző
A képviselő-testületek a beszámolókat megvitatták és
elfogadták, majd Balatonvilágos Képviselő-testülete a rendkívüli ülésen folytatva a munkát, az alábbi napirendeket
tárgyalta és döntéseket hozta:
Elsőként elfogadta a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda
intézmény alapító okiratát módosító okiratot és az egységes
szerkezetű alapító okiratot a határozat melléklete szerinti
tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
és a jegyzőt az okiratok aláírására, és az óvodavezetőt és a
GEVSZ intézményvezetőt a változások nyilvántartásokban
történő átvezetéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Második döntésében a képviselő-testület egyetértett a
Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda (8171 Balatonvilágos,
Iskola utca 2.) átdolgozott Szervezeti és Működési Szabályzatában, Házirendjében, Pedagógiai Programjában

2018.június 30.

foglaltakkal, az intézmény alapdokumentumait elfogadta.
Harmadik témaként a képviselő-testület döntést hozott az
eljárás lezárása tárgyában a „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001
számon Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási
szerződés keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés szerinti
hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság
2018. 05. 22. napján 12.00 órakor tartott üléséről felvett
bírálóbizottsági jegyzőkönyvben foglalt döntési javaslatok
alapján a következők szerint:
„1) A képviselő-testület megállapítja, hogy a következő
ajánlattevők által benyújtott ajánlatok megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentációban meghatározott követelményeknek, nem állnak a kizáró okok hatálya
alatt, ajánlatuk érvényes a következő ajánlati elemekkel:
1. Ajánlattevő neve: SYCONS Kft.
Székhelye:2461 Tárnok, Ötház puszta 1. A. ép., Adószáma:
10335712-2-13
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): nettó 107.601.550,- Ft
Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan
szakemberrel, aki csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése
kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkezik (igen/nem):igen
Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (a minimum
kötelező 6 fő feletti létszámot kell csak megadni):2 fő
2. Ajánlattevő neve: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. I./16., Adószáma:
14788930-2-14
Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó Ft): nettó 87.994.530 Ft
Rendelkezik-e a teljesítésbe bevonni kívánt legalább 1 fő olyan
szakemberrel, aki csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése
kivitelezési munkálatainak irányításában szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkezik (igen/nem):igen
Hátrányos helyzetű személyek alkalmazása (fő) (a minimum
kötelező 6 fő feletti létszámot kell csak megadni):1 fő

2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás eredményes.
3) A képviselő-testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló

Világosi Hírmondó melléklet

folytatás a melléklet 2. oldalán
1. oldal

folytatás a melléklet 1.oldaláról
fedezet és becsült érték nettó 106 453 600 Ft.
4) A képviselő-testület megállapítja, hogy a következő
ajánlattevő nyújtotta be az legjobb ár-érték arányú érvényes
ajánlatot 950 pontszámmal, ezáltal az eljárás nyertese:
Ajánlattevő neve: 2. sz. Mélyépítő Kft.
Ajánlattevő székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 24. I./
5) A képviselő-testület az Összegezést elfogadja.”
A képviselő-testület felkérte a GRESS-ING Kft. képviseletében
eljáró dr. Papp Annamária közbeszerzési szaktanácsadó
hölgyet, hogy az Összegzést az ajánlattevőknek küldje meg és
töltse fel a Közbeszerzési Adatbázisba. Felkérte továbbá a
polgármestert a döntést tartalmazó határozat kivonat GRESSING Kft. képviseletében eljáró dr. Papp Annamária FAKSZ
részére történő megküldésre, a jogszabályok és a közbeszerzési
szabályzat szerinti határidőt követően a kivitelezésre vonatkozó, előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződés
azonnali aláírására.
Negyedik és ötödik témákban a képviselő-testület a Magyar
Állam, mint szolgalmi jogi jogosult meghatalmazotti képviseletében eljáró Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-vel (8600
Siófok, Tanácsház u. 7.), mint szolgalmi jog gyakorlóval
Szolgalmi jogi megállapodások megkötéséről döntött Balatonvilágos Község Önkormányzata, mint szolgalmi jog kötelezett
tulajdonában álló, 1/2018. munkaszámon készített változási
vázrajzon és terület-kimutatásban feltüntetett Balatonvilágos
060 hrsz-ú, kivett közút művelési ágú ingatlan 1204 m2
területrészére, valamint a Balatonvilágos 089 hrsz-ú, kivett
közút művelési ágú ingatlan 31 m2 területrészére, majd a
82/2017. munkaszámon készített változási vázrajzon és területkimutatásban feltüntetett Balatonvilágos, Napsugár utca 1042/8
hrsz-ú út művelési ágú ingatlan 140 m2 területrészére, valamint
a Balatonvilágos, Napsugár utca 1049/1 hrsz-ú, kivett közút
művelési ágú ingatlan 32 m2 területrészére.
Hatodik és hetedik határozatával a képviselő-testület kártalanítási szerződés megkötését hagyta jóvá az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt-vel (7626 Pécs, Búza tér 8/a.), mint Elosztó
Hálózati Engedélyessel a Hálózati Engedélyes tulajdonában
álló, 1-18/2017. munkaszámú nyomvonalrajz (változási rajz)
szerinti közcélú villamos hálózat és tartozékai (továbbiakban:
Közcélú Hálózat) megnevezésű nyomvonalas létesítménynek
Balatonvilágos Község Önkormányzata tulajdonát képező
Balatonvilágos, Napsugár utca 1042/8 hrsz-ú, kivett közút
művelési ágú területen elhelyezett nyomvonalára és biztonsági
övezetére (a Közcélú Hálózat vezetékjoggal terhelt ingatlanrész
területe 44 m2), illetve a Balatonvilágos, Napsugár utca 1049/1
hrsz-ú, kivett közút művelési ágú területen elhelyezett nyomvonalára és biztonsági övezetére (a Közcélú Hálózat vezetékjoggal terhelt ingatlanrész területe 160 m2.)
Nyolcadik döntésében hozzájárult a képviselő-testület a
Zamárdi és Balatonkenese közötti szakasz kerékpárforgalmi
létesítményeinek (Balatoni Bringakör 0+000-14+700 km.
szelvény közötti BV-E-1 jelű szakasz) Balatonvilágos, Aligai
úti kerékpárút kiépítésére vonatkozó, BV_1_A_04.10_E_KL1
rajzszámú tervlap alapján a Magyar Állam tulajdonában, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő
Balatonvilágos 509/1 hrsz-ú, Aligai út telekmegosztásához, a
vonatkozó vázrajz elkészíttetéséhez. A képviselő-testület
felhatalmazta a polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására, és egyben felkérte a Pro Urbe Mérnöki és Városrendezési
Kft. tájékoztatására arra vonatkozóan, hogy a telekmegosztás
során kialakuló terület térítésmentes vagyon felajánlása esetén
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 6/2013.(IV.09.) önkormányzati rendelet 8. §ban foglaltaknak megfelelően a felajánló és az önkormányzat

2. oldal

között kötendő, ellenérték nélkül felajánlott vagyon átruházási
megállapodás alapján, annak elfogadásához a képviselő-testület
jóváhagyása szükséges.
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő ügyek
tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. Zárt ülés
keretében a képviselő-testület jóváhagyta a 303/5 helyrajzi
számú kedvezményes lakótelekként vásárolt ingatlan tulajdonosainak kérését és a kiskorú tulajdonosok, valamint szüleik,
mint ráépítők között létrejött „Megállapodás ráépítésről” okirat
tartalmát. A döntés értelmében az Önkormányzat javára bejegyzett (elidegenítési és terhelési tilalom, valamint jelzálogjog)
terhek a ráépítéssel létrejövő és az eredeti ingatlanon is fennmaradnak.
A következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére
2018. június 18. napján került sor
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/. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének
mértékéről, a lakbértámogatás feltételeiről és mértékéről szóló
14/2005.(VII.06.) önkormányzati rendelet módosítása, rendeletalkotás, Bérlakások bérbeadása
Előadó: polgármester, jegyző
7./ Szezonális terület- és helyiségbérletek
Előadó: polgármester
8./ A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014.
(XII.01.) önkormányzati rendelet módosítás, rendeletalkotás
Előadó: polgármester, jegyző
9/. Előirányzat biztosítása, átcsoportosítása, A 2018. évi
költségvetésről szóló 4/2018.(III.13.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: polgármester, jegyző
10./ Vegyes ügyek
napirendekkel, melyre vonatkozóan a júliusi lapszámban adunk
tájékoztatást.
A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésére
2018. szeptember 10. napján kerül sor
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
3./ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2017/2018-es nevelési
évről szóló értékelése
Előadó: óvodavezető
4./ Vegyes ügyek
napirendekkel
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