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Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben iskolánk pedagó-
gusait és tanulóit mutatjuk be. A sok iskolai program 
színterét adja a faluprogramok egy részének, a szülőkön 
keresztül idevonzza a környékbelieket is. 150 fős rekord 
tanulói létszámunkkal friss, fiatalos lendületet ad 
Balatonvilágos életének. Az ötödikes osztályfőnök Szabó 
Andrea, aki Siófokról jár be tanítani, két általános iskolás 
kisfiú anyukája. Vele együtt mutatkozik be Kovács 
Lászlóné Erika néni, aki szintén siófoki, és hosszú évek óta 
dolgozik nálunk.

- Kedves Andi! Beszélj magadról! 
- Celldömölkön születtem. Ez egy kis város Vas megyében, a 
Ság hegy lábánál. Az általános iskolai és gimnáziumi 
tanulmányaimat is itt végeztem. Érettségi után az egri 
Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolára nyertem felvételt. 
Itt szereztem orosz-történelem szakos tanári diplomát. Majd 
szülővárosomban kezdtem dolgozni a Műszaki Szakközép- 
és Szakiskolában. Történelmet tanítottam, mivel akkoriban 
már orosz nyelvet senki nem akart tanulni. Így, munka 
mellett, elvégeztem a német nyelvtanári szakot a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. 
Ezután már német nyelvet is tanítottam. Sikerült egy három 
hetes, Goethe Intézetes ösztöndíjjal eljutnom Német-
országba, Donaueschingenbe. Itt a német nyelv tanításához 
nagyon sok módszertani segítséget kaptam. Majd az ELTE-n, 
hogy tudásomat elmélyítsem, felfrissítsem, történelemből 
bölcsész diplomát szereztem. A tanítás mellett osztályfőnök is 
voltam. 14 év után Siófokra költöztem. 

- Mondd el, hogy kapcsolódtál be a mi iskolánk életébe!
- Már kétgyermekes anyukaként 2015-ben kezdtem el 
dolgozni Balatonvilágoson. Ez egy új kihívás volt számomra. 
Már családanyaként dolgozom, össze kell egyeztetni a 
családot a hivatással, másrészt saját gyermekeimről szerzett 
tapasztalatok is segítik munkámat. Hiába nem voltam már 
kezdő a pályán, „újrakezdőnek” számítottam. Bekerültem 
egy közösségbe, ahol mindenki ismert mindenkit, a kollégák 
szinte családtagként bántak a gyerekekkel, nekem viszont 
minden új volt. Szerencsére mindenki nagyon segítőkész 
volt, a kollégáktól nagyon sok segítséget kaptam, így sikerült 
a kezdeti nehézségeket leküzdenem, és hamar megismertem a 
gyerekeket is. Szerencsére most már szünetekben vagy a 
napköziben mindig van olyan tanuló, aki odajön, valami után 
érdeklődik, vagy egyszerűen csak meghallgatásra vágyik. Az 
első évben még csak szaktanárként dolgoztam. Történelmet, 
hon- és népismeretet, valamint erkölcstant tanítottam. Az idei 
tanévben már az 5. osztályban német nyelvet is oktatok, 
emellett az 5. osztály osztályfőnöke is vagyok. Ez tovább 
segíti a kapcsolatok elmélyítését a tanulókkal. 

- Milyennek látod az osztályodat?
- Az ötödik osztályba 17 tanuló jár. „Nőuralom” van, ahol is 
11 leányra jut 6 fiú. Az összlétszám valamivel kevesebb, mint 
harmada,- 5 fő -, helyi lakos, a többiek Enyingről, 
Balatonbozsokról és Lepsényből járnak be. Ez a „sokféleség” 
egy kicsit nehezíti az „összhang” megteremtését az 
osztályban. Ez is mutatja, hogy nem „egyhangú” osztályról 
van szó. Tovább színezi a képet az is, hogy viszonylag 
eltérőek a tanulók képességei is. 5-6 olyan tanuló van, aki a 
tanulásban segítségre szorul. Számukra különösen nehéz az 
átlépés az alsó tagozatból a felsőbe. Vannak viszont jó 

képességűek is, ők szorgalmasak, igyekeznek képességeik-
nek megfelelően végezni a feladataikat, levelező versenyeken 
indulnak, sakkszakkörre járnak. 

- Minden évben nagy lépés a felsőssé válás, és rendszerint 
nehezen lépik meg a gyerekek. Mit gondolsz nálatok mi az 
oka ennek?
- Szeptemberben még lélekben negyedikesként kezdték meg 
az új tanévet. Nehézséget jelentett számukra, hogy a „felsős 
léttel” járó szabályokat, szokásokat átvegyék, megtanulják. 
Bár ugyanannak az iskolának a tanulói maradtak, mégis 
jelentős fordulóponthoz értek. Furcsa volt számukra, hogy 
már nem csak egy- két tanító nénire kell figyelniük, a több 
tantárggyal több pedagógus is „jár”. A napköziben is mindig 
máshoz kell alkalmazkodni…stb. Azonban elmondható, 
hogy kisebb-nagyobb zökkenőkkel ugyan, de néhány hónap 
alatt sikerült elérni, hogy ők is „beálltak a sorba”, és most már 
nem az alsó tagozatosok, hanem a felsősök csapatába 
tartoznak. Az osztályközösség még eléggé képlékeny. Ehhez 
hozzájárul az is, hogy a létszám évről évre változik, és nehéz 
dolguk van az új tanulóknak a beilleszkedésnél. Keresik a 
helyüket. Az egyik legfontosabb feladat ezen akadályok 
leküzdése, egységes közösség formálása, hiszen a pedagógus 
feladata nem csak a tanítás, hanem értékek közvetítése, a jövő 
nemzedékének formálása. Ebben viszont partner kell, hogy 
legyen maga a gyermek, és fontos a szülői háttér, az aktív 
szülői együttműködés:
„A tanár minél többet tanít, a diák annál kevesebbet tanul.
A család értéket ad, a tanár kapukat nyit, a társak, mint 
katalizátorok hatnak.” (Mönks)

- Kovács Lászlóné Erika nénit sokan ismerik már 
Balatonvilágoson, hisz néhány évig itt élt családjával. Két 
felnőtt gyermek, egy lány és egy fiú édesanyja. Erika, 
kezdjük a pályád elején!
-  Tanítói diplomámat a győri Apáczai Csere János 
Tanítóképző Főiskolán szereztem 1979-ben. Mivel mindig 
szerettem a könyveket, szerettem könyvtárba járni, s a mai 
napig szeretek olvasni, ezért könyvtár szakkollégiumi 
képzésben is részt vettem, s kaptam végzettséget. Műveltségi 
területem a német nyelv, melyet a Kaposvári Egyetem 
Pedagógiai Főiskolai Karán végeztem el. Pályafutásomat a 
Veszprémi Dózsa György Általános Iskolában kezdtem. 
Több éven keresztül tanítottam alsó tagozatosokat, s vezettem 
az iskolai könyvtárat. Gyermekeim születése után kerültem a 
Mészöly Géza Általános Iskolába. Első évben a könyvtárban 
dolgoztam, majd osztályfőnök lettem, s a német nyelv 
tanítását vettem át. Az itt töltött évek alatt három osztályom 
ballagott, kikre a mai napig szívesen emlékezek.

- A kötelező óráid felett sok pluszmunkát is szívesen 
vállaltál. Iskolai, községi rendezvények szervezésében, le-
bonyolításában, tanulók versenyeztetésében gyakran 
vetted ki a részed. 
- Igen. Szívesen csinálom ezt. A tanítás mellett sokszor 
készítettem fel gyerekeket különféle versenyekre. Nagyon 
népszerű volt az alsósok körében a „Hétmérföldes 
csizmában” mesevetélkedő. Több éven keresztül megyei 
szintre is bejutottunk. A német tantárgyhoz kapcsolódó 
versenyeink is sikeresek voltak. Többször is országos I-III. 
helyezést értünk el Budapesten. Különleges élmény volt, 
hogy háromszor is részt vehettünk Nyíregyházán a „Rigó 
énekeljen” országos környezetvédelmi döntőn ahol 2-szer 

Bemutatkozik az ötödik osztály

folytatás a 3. oldalon
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első helyezést értünk el. 

- Hogyan törekedtél arra, hogy szakmailag mindig 
naprakész legyél?
- Pályám során fontos feladatomnak tekintettem a 
továbbképzéseimet. Ennek szellemében vettem részt” 
differenciált tanulásszervezés”, „kompetencia alapú oktatás”, 
konfliktus kezelés,” projektmunka az idegen nyelvben” 
tanfolyamokon. Mindig érdekesnek tartottam a projekt-
munkákat a tanórákon. Szakdolgozatomat német nyelven 
ebből a témából írtam. A mai napig alkalmazom ezt a 
módszert, amit a gyerekek nagyon szeretnek.

- Nyugdíj előtt állsz. Hogy látod az utat, amit a mai napig 
megtettél? Úgy tudom rangos elismeréseket is kaptál.
- A pályafutásom lezárásához közel, s visszatekintve az 
elmúlt évekre, úgy érzem, mindent elértem, amit szerettem 
volna. Amire nagyon büszke vagyok, hogy pályakezdésem 
első éveiben munkám eredményeként megkaptam a „Kiváló 
pedagógus” kitüntetést, s utolsó éveimben a „Pro Talento” 
díjat.

- Kedves kollégáim! Köszönöm a bemutatkozást. 
Kívánom, hogy szerezzetek további sikereket, és 
munkátokban továbbra is leljétek örömötöket!

Rajkóné Tajti Andrea

Tehetséges gyerekek Balatonvilágoson

Ebben a számban iskolánk hat tanulóját szeretném 
bemutatni, akik táncból tehetségesek. A gyerekek a 
Kid Rock and Roll SE táncóráin ismerkednek ennek a 
műfajnak a szépségeivel.  Kecskés Vanda, Gróf 
Blanka és Kalcsó Bíborka a children korosztályban 
táncol. Csapatuk neve Sunny girls. László Lilla, 
Tretykó Annamária Sára és Németh Szabolcs Ferenc 
pedig serdülő korosztályban, az ő nevük Firecrackers. 
Tavaly februártól szombatonként tartják az órákat a 
balatonvilágosi kultúrházban, edzőjük Köbli-Mohr 
Bernadett. Érdeklődésemre Bernadett elmondta, hogy 
az első-második évben saját szervezésű pontszerző 
háziversenyeken vesznek részt. Ha ezeken a 
megmérettetéseken 1,5-2 évig többnyire arany 
minősítést szereznek, már területi vagy országos 
versenyeken is indulhatnak. A gyerekek nagyon szép 
produkció bemutatásával a december 17-i siófoki 
szakosztályi gálán arany minősítéssel zárták az évet. 
Balatonvilágoson a tavalyi Falunapon már bemutat-
koztak a kis táncosok, az idén pedig tervezik, hogy a 
pünkösdi Gasztro Fesztiválon és a Falunapon ismét 
szórakoztatják majd a világosi közönséget. 
Ügyesek vagytok, hajrá, csak így tovább! 

Rajkóné Tajti Andrea 

Fotók: https://www.facebook.com/KID-Rock-and-
Roll-SE

folytatás a 2.oldalról



Tájékoztatás Balatonvilágos Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének munkájáról
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Tanulmányi kirándulás a 
hetedikes osztállyal Erdélyben

Tordai-hasadék

2016. november 21.

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. november 21-ei munkaterv szerinti ülésén a következő 
napirendeket tárgyalta, és döntéseket hozta:
A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató keretében vissza-
vonta 290/2016.(IX.26.) számú határozatát, melyben a 
Balatonvilágos, 303/18 hrsz-ú, 829 m2 térmértékű, összköz-
műves, belterületi ingatlan vevőjét jelölte ki. Majd elfogadta a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékozta-
tást.
Első napirendként tárgyalta a 2016. évi költségvetés III. 
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót, és elfogadta az 
Önkormányzat nettósított költségvetése 2016. III. negyedéves 
teljesítését 421 525 e Ft bevételi, 95 169 e Ft teljesített kiadási, 
és 4 785 e Ft finanszírozási kiadási főösszeggel, a Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet költségvetése 2016 
III. negyedéves teljesítését 74 913 e Ft saját bevételi, 20 814 e 
Ft finanszírozási bevételi, és 185 492 e Ft teljesített kiadási 
főösszeggel, a Szivárvány Óvoda költségvetése 2016. III. 
negyedéves teljesítését 9 e Ft saját bevételi, 36 397 e Ft finan-
szírozási bevételi, és 30 072 e Ft teljesített kiadási főösz-
szeggel. Ezt követően jóváhagyta az önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről szóló 1/2016.(III.16.) önkormányzati 
rendelet módosítására vonatkozó tervezetet 541 970 e Ft 
bevétellel, 489 882 e Ft kiadással, és 52 088 e Ft tartalékkal, és 
megalkotta a módosító rendeletet. Majd az önkormányzat és a 
GEVSZ részére előirányzatok biztosításáról, módosításáról 
döntött. 
Következő napirendként megtárgyalta, és elfogadta az 
önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepcióját, és 
meghatározta az önkormányzat 2017. évre vonatkozó 
fejlesztési céljait a következők szerint: A 295/4 terület 
fejlesztése, strand célú hasznosítás feltételeinek megterem-
tése (szabadtéri zuhanyozók kialakítása, partvédőmű javítása 
- homokos lidó kialakítás, lejáró út burkolattal történő 
kiépítése, kerítés, parkoló kialakítás, gáznyomás csökkentő 
megszüntetés, kapusbódé-sorompó áthelyezés, Vendégház 
gáz bekötés); Strandépület építés; Strandok fejlesztése 
szórakozási lehetőséget kínáló sport,- játékeszközök 
telepítésével; Közvilágítás korszerűsítése; Orvosi rendelő 
tetőtér beépítés; Útburkolat felújítása (Balaton, Vadrózsa, 
Lehel, szakaszosan a Jászai Mari utcákban és Tóth Árpád 
közben, Zrínyi út, Bacsó Béla utca); Országzászló emlékmű 
környékének parkosítás;. emlékhely, kilátó létesítése; 
Vizesblokk építése a kerékpárút mellett (Posta és Iskola utcák 
között); Közösségi tér burkolt részének lefedése (helyi 
termékbemutató csarnok); Kamera rendszer bővítése (3 
kamera telepítése); Kultúrház felújítása (épület hőszigetelés); 
Közétkezetési Intézményegység részére dagasztógép 
beszerzés; Településüzemelési Intézményegység részére 25 
LE és 50 LE teljesítményű traktor beszerzése.
Negyedik napirendként meghatározta a 2017. évi munka-
tervét, melyet a tájékoztató végén közzé teszek.

A vegyes ügyek keretében az alábbi napirendek tárgyalására, 
és döntések meghozatalára került sor:
A képviselő-testület jóváhagyta a filmforgatási célú 
közterület-használat rendjéről szóló 12/2013.(X.08.) önkor-
mányzati rendelet módosítására, a Szervezeti és Működési folytatás a 5. oldalon

Szabályzatról szóló 16/2014.(XII.01.) önkormányzati 
rendelet módosítására, a szociális és gyermekvédelmi 
ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó tervezetekben foglaltakat, és 
megalkotta a módosító rendeleteket. 

Egyetértését fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a 
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Siófoki Rendőr-
kapitányságára, a kapitányságvezetői beosztásra Kasznár 
Gyula r. alezredes Urat nevezzék ki, a kinevezés ellen kifogást 
nem emelt.

A Turisztikai Alapról szóló önkormányzati rendelet 
alapján a Frida Family Kft. részére, a Kft. által 2016. május, 
június, július, augusztus, és szeptember hónapokra befizetett 
5.028.000 Ft összegű idegenforgalmi adó figyelembe-
vételével 670.340 Ft összegű támogatást biztosított a szálloda 
kerítésének, valamint a hullámtörő rendszernek a felújítására.

Jóváhagyta a Balatonaliga állomás és környékének, 
valamint az azzal határos területeknek a takarítására, hó-
eltakarítására, jég-, és csúszástól való mentesítésre, gyom-
talanításra, egyéb gondozási feladatok elvégzésére vonatkozó 
MÁV Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodásban 
foglaltakat. 

Tárgyalta a menetrendszerinti hajójárat 2017. évi 
költsége támogatása ügyét, és az érdemi döntés meghozatalát 
elnapolta az önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
tárgyalásáig.

Módosítással jóváhagyta a MÁV Zrt-vel a balaton-
világosi gyalogos átjárókhoz vezető utak/lépcsők fenn-
tartására, karbantartására kötendő megállapodás tervezetében 
foglaltakat.

Az Aliga Hotels Kft. részére a Turisztikai Alapról 
szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, a III-as 
Szálló fürdőszobáinak felújítása, az étterem terasz 
bútorzatának cseréje, és az étterem reggeliző székeinek 
cseréje költségeinek részbeni támogatására, a Kft. által 2016. 
évben befizetett 6.637.200 Ft idegenforgalmi adó figyelembe-
vételével 862.050 Ft támogatást biztosított.

Eredménytelenné nyilvánította Balatonvilágos 
Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyon-
gazdálkodó Szervezete intézményvezető -magasabb vezető- 
munkakör betöltésére a 282/2016. (IX. 26.) számú határozat 
szerint kiírt pályázatot, és döntött a munkakör betöltésére új 
pályázat kiírásáról. Egyidejűleg a 2016. december 1. napjától 
2017. április 18. napjáig tartó határozott időre megbízta 
Kovács Tamás intézményvezető helyettest, aki a feladatot 
megbízott intézményvezetőként látja el. Illetményét - 
garantált illetmény 149.145 Ft, munkáltatói döntés alapján 
járó illetmény kiegészítés 64.500 Ft, magasabb vezetői pótlék 
40.000 Ft - 253.600 Ft összegben határozta meg. 

Az önkormányzat intézményeinek vezetői részére 
jutalom kifizetését határozta el a következők szerint: A 
Szivárvány Óvoda vezetője részére bruttó 264.133 Ft + 
járulék összeget, az Önkormányzat Gazdasági Ellátó és 
Vagyongazdálkodó Szervezete intézményvezetője részére 
bruttó 221.375 Ft +járulék összeget állapított meg. 

Hat fő közfoglalkoztatott részére 15.000 Ft/ fő (7.500 
Ft x 2 hónap) összegű Erzsébet utalványt biztosított egész 
éves munkájuk elismeréseként.  

Az alpolgármester javaslatára, a polgármester 
részére két havi tiszteletdíjának megfelelő, mindösszesen 
299.150 Ft + járulék, kerekítve 300.000 Ft +járulék összegben 
jutalmat állapított meg az Önkormányzat eredményes 
működése, gazdálkodása, feladatainak ellátása elismerése-
ként.



Tehetséges gyerekek Balatonvilágoson

folytatás a 6.oldalon
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Székelykő Torockó

Gyulafehérvár

folytatás a 4.oldalról

folytatás a 6. oldalon

Hozzájárult, hogy a VALUMED Egészségügyi 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviseletében a feladatot 
személyesen ellátó Dr. Balázs Mária háziorvos kézi 
gyógyszertár működtetésére kérelmet nyújtson be az 
egészségügyi államigazgatási szerv felé. Egyúttal hozzájárult, 
hogy a háziorvos a balatonvilágosi orvosi rendelőben 
rendelési idő alatt a kézi gyógyszertárat működtesse. 
Egyidejűleg a kézi gyógyszertár működéséhez szükséges 1 db 
számítógép, 1 db zárható szekrény beszerzésének költsége 
fedezetére bruttó 200.000 Ft előirányzatot biztosított. 

Döntött arról, hogy néhai Horváth Lajos - mint az 
önkormányzat egykori alkalmazottja - temetési költségét 
részben átvállalja, melyre az 53.000 Ft előirányzatot 
biztosította. 

Elfogadta az önkormányzat profil elszámolású 
felhasználási helyeinek villamos energia ellátására az MVM 
Partner Energiakereskedelmi Zrt. által tett 15,00 Ft/kWh 
egységárat, és 2017. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan a villamos energia ellátásával 
megbízta a céget. Elfogadta továbbá a Zrt. 12,00 Ft/kWh 
egységárú ajánlatát Balatonvilágos közigazgatási területén a 
közvilágítás villamos energia ellátására vonatkozóan, és 
2017. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig a 
közvilágítás villamos energia ellátásával megbízta ajánlat-
tevőt. 

A képviselő-testület a további önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos ügyek, valamint személyt érintő 
ügyek tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. 
A zárt ülésen a képviselő-testület a következő döntéseket 
hozta:

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójára érkezett 
pályázatok elbírálása során az „A” típusú pályázatra 12 fő 
részéről érkezett pályázat közül 1 fő részére 6000 Ft/hó x 10 
hónap, 1 fő részére 5000 Ft/hó x 10 hónap, 4 fő részére 4000 
Ft/hó x 10 hónap, 6 fő részére 3000 Ft/fő/hó x 10 hónap 
támogatást biztosított. A „B” típusú pályázatra 3 fő adott be 
pályázatot, melyből 1 fő 4000 Ft/hó x 10 hónap x 3 év, 2 fő 
3000 Ft/hó x 10 hónap x 3 év összegű támogatást nyert el. 
Balatonvilágos Község Önkormányzata által a Bursa Hunga-
rica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójára 
biztosított támogatás összesen: 750.000 Ft.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban való 
részvételre érkezett pályázatok tárgyalása során a képviselő-
testület mindkét pályázó esetében támogatta, hogy a 
nyolcadik évfolyamos tanulók Balatonvilágos település 
képviseletében részt vegyenek az Arany János Tehetség-
gondozó Programban. Az önkormányzat vállalta, hogy az 
általa delegált diákok számára a programban való részvétel 
idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 6.000 
Ft/fő/hó ösztöndíj támogatást nyújt. 
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésének 
tárgyalása napirend keretében elutasította Schneidler Péter és 
Szalai Laura Balatonvilágos, 303/16 hrsz-ú ingatlan 
kedvezménnyel csökkentett 4.000.000 Ft +Áfa, összesen 
5.080.000 Ft vételárának további csökkentésére vonatkozó 
kérelmét, valamint Várainé Varga Rita 303/17 hrsz-ú, ingatlan 
kedvezménnyel csökkentett 4.000.000 Ft +Áfa, összesen 
5.080.000 Ft vételárának további csökkentésére vonatkozó 
kérelmét. 
Döntött arról, hogy nem kíván élni Farkas Lajosné 
Balatonvilágos Dózsa György út 13. szám alatti lakos 

beadványában foglalt felajánlással a balatonvilágosi 717/11 
helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatban, az ingatlant nem 
kívánja megvásárolni.

Hozzájárult, hogy Boda Norbert és Bodáné Huszár 
Mónika tulajdonát képező Balatonvilágos, Hunor utca 702/2 
hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára az ingatlan 
tulajdoni lap III. RÉSZ, 4. sorszám alatt 6.960.000 Ft helyi 
támogatás és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, és annak 
biztosítására az 5. pontban bejegyzett elidegenítési, és 
terhelési tilalom bejegyzést megelőzően az UniCredit Bank 
Hungary Zrt. javára 12.000.000 Ft kölcsön, a Magyar Állam 
javára 8.800.000 Ft családi otthonteremtési kedvezmény és 
járulékai, valamint a Magyar Állam javára 5.000.000 Ft adó-
visszatérítési támogatás és járulékai erejéig jelzálogjog, és 
azok biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom 
bejegyzésre kerüljön az ingatlan-nyilvántartásba. 

2016. december 12.

A képviselő-testület december 12-én tartotta soron következő 
munkaterv szerinti ülését. 
Az ülésen elsőként megtárgyalta és elfogadta Balatonvilágos 
település egészségügyi alapellátási feladatai 2015. évi 
ellátásáról szóló beszámolót.
Következő napirendként tárgyalta és jóváhagyta a 2017. évi 
belső ellenőrzési tervet.
Harmadik napirendként elfogadta a települési szilárd 
hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 
1/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó tervezetet, és megalkotta a módosító rendeletet. A 
rendelet módosítás kapcsán tájékoztatom a tisztelt lakosságot, 
hogy a hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételére 
kötelezettek esetében a települési hulladék elszállítására 
továbbra is heti egy alkalommal kerül sor. A lakóegységek 
esetében, január 1-től március 31-ig és október 1-től december 
31-ig csütörtöki napokon, április 1-től szeptember 30-ig 
vasárnapi napokon, az üdülőegységek esetében, április 1. és 
szeptember 30. közötti időszakban vasárnapi napokon 
biztosítja a szállítást a szolgáltató.

Ezt követően jóváhagyta a SIÓKOM NKft és 
Balatonvilágos Község Önkormányzata között létrejött a 
„Települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, 
kezelésére és ártalmatlanítására” tárgyú közszolgáltatási 
szerződés módosítást.
A vegyes ügyek tárgyalása keretében az alábbi napirendek 
kerültek tárgyalásra, és döntések meghozatalra:

Balatonkenese Város Településrendezési eszköze-
inek részleges - 015/8 hrsz. alatti, Romantik Kemping 
területét érintő - módosításával kapcsolatban figyelembe 
veendő javaslatot, észrevételt nem kívánt tenni. Egyben 
nyilatkozott, hogy a jóváhagyott terv CD adathordozón 
történő megküldésére tart igényt. 

Balatonakarattya Község Településrendezési eszkö-
zeinek módosítása tárgyú 491-33/2016.áig, és 491-
70/2016/áig ügyiratszámú véleményezési tervdoku-
mentációkkal kapcsolatban nyilatkozott, hogy a település-
fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (4) és (5) bekezdései 
értelmében Balatonvilágos közigazgatási területét érintő 
infrastrukturális kapcsolatokra, egyéb környezteti hatásokra 
vonatkozó észrevételeket, javaslatokat nem kíván tenni; a 
Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 
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véleményezési eljárásban, a továbbiakban is részt kíván 
venni. Egyben tudomásul vette, hogy a módosítással 
összefüggésben Balatonakarattya Község Önkormányzata 
egyik programpont kapcsán sem folytat le környezeti 
hatásvizsgálatot.
Elfogadta a közvilágítás aktív elemeinek 2017. évi karban-
tartására vonatkozóan a Fényforrás Közvilágítás Üzemeltető 
és Karbantartó Kft. 900 Ft +Áfa/db ajánlatát, és a döntés 
végrehajtásához szükséges 692 db x 900 Ft+Áfa/év 790.956 
Ft, kerekítve 791.000 Ft előirányzatot biztosította.

Pályázat benyújtásáról döntött a „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése” (kódszám: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16) 
felhívásra Balatonvilágos külterületi útjainak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához szükséges, hat darab 
eszköz beszerzésének költségei támogatására. A pályázatban 
benyújtott beruházás költsége: bruttó 13.000.000 Ft. Az 
igényelt támogatás összege 75%, bruttó 9.750.000 Ft. Az 
önrész 25 %, bruttó 3.250.000 Ft, melyre az előirányzatot az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosította. 
Egyben döntött arról, hogy megbízza Tóthné Zelki Éva 
pályázatírót a pályázat előkészítésével, elkészítésével, 
benyújtásával, nyomon követésével, a felhasználáshoz 
kapcsolódó ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok ellátásával. 
A pályázatíró megbízási díjának fedezetére az önkormányzat 
2016. évi költségvetésében a bruttó 100.000 Ft előirányzatot, 
az önkormányzat 2017. évi költségvetésében bruttó 400.000 
Ft előirányzatot biztosított.

A Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Település-
fejlesztési beruházások támogatása” felhívásra pályázat 
benyújtásáról döntött a partvédőmű felújítási munkái költsége 
támogatására. A pályázatban benyújtott beruházás költsége 
bruttó 18.796.000 Ft. Az igényelt támogatás összege 70 %, 
bruttó 13.157.000 Ft. Az önrész 30%, bruttó 5.639.000 Ft, 
melyre a szükséges előirányzatot az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében biztosította. Továbbá döntést hozott arról, 
hogy megbízza Tóthné Zelki Éva pályázatírót a pályázat 
előkészítésével, elkészítésével, benyújtásával, nyomon 
követésével, a felhasználáshoz kapcsolódó ellenőrzésekkel 
kapcsolatos feladatok ellátásával. A pályázatíró megbízási 
díjának fedezetére az önkormányzat 2016. évi költség-
vetésében bruttó 100.000 Ft előirányzatot, az önkormányzat 
2017. évi költségvetésében bruttó 650.000 Ft előirányzatot 
biztosított.

Felhatalmazta a polgármestert 219 db gyermek 
karácsonyi csomag és 260 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 9 fő 1 év alatti gyermek 
részére pelenka beszerzésére bruttó 1000 Ft/fő összegért. A 
döntés végrehajtásához szükséges bruttó 618.000 Ft 
előirányzatot biztosította.

Ezt követően előirányzatok biztosításáról, módosí-
tásáról, teljesítéshez történő igazításáról döntött az ön-
kormányzat, és a GEVSZ részére.

Hozzájárult a téli szünet idejére - 2016. december 22-
től 2017. január 02-ig terjedő időszakra- a Balatonvilágosi 
Szivárvány Óvoda zárva tartásához.

Fedezetet biztosított a Siófoki Közös Önkormányzati 
Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltségén a képviselő-testület 
működésével kapcsolatos feladatokat ellátó dolgozó 

nyugdíjba vonulása miatt - a dolgozó nyugdíjba vonulásáig 
Vele párhuzamosan 2017. február 1. napjától - további egy fő 
alkalmazásához a 2017. évi költségvetésében. Egyidejűleg 
felkérte a Jegyzőt az álláshely 2017. február 1. napjától 
történő betöltéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Jóváhagyta a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát 2017. január 1-jei 
hatállyal. 
Elutasította az Ametiszt Patika Bt. képviseletében eljáró Dr. 
Tamásné Dr. Ladányi Marian Balatonvilágos településen 
fiókgyógyszertár működtetésére vonatkozó ajánlatát, a 
képviselő-testület nem kíván a Bt-vel fiókgyógyszertár 
működtetésére megbízási szerződést kötni.

A Mészöly Géza Általános Iskola pedagógusa Hencz 
Dénes István részére, az „Alapozó Terápia: Módszer a 
gyermeki idegrendszer mozgásos érzékszervi fejlesztésére” 
képzés költsége részbeni fedezetére 210.000 Ft összeget 
biztosított azzal a feltétellel, hogy kérelmező a képesítés 
megszerzését követően a Balatonvilágosi Szivárvány 
Óvodába járó, rászoruló balatonvilágosi nagycsoportos 
gyermekek részére 2 nevelési évben, évenként 30 órában, 
térítésmentesen alapozó terápiát tart. 

Hozzájárult a Tópart Alba Kft. képviseletében eljáró 
ügyvezető kérelmére, hogy a kérelmező üzemeltetésében és 
tulajdonában álló Balatonvilágos Dózsa György út 75. szám 
alatt található, 542/2 hrsz-ú Lavender Terasz és Étterem 
területével szomszédos önkormányzati tulajdonban álló 542/3 
helyrajzi számú területen kérelmezők az ütemterv szerint 
engedélyezett munkálatokat saját költségükre és kárveszé-
lyükre elvégezzék, egyúttal elhatározta az ütemezés szerint 
ön-kormányzati feladatként megjelölt munkák elvégzését.

A tervező kérésének helyt adva módosította a 
7/2016.(I.18.) számú határozattal a Balatonvilágos, Zrínyi u. 
27. szám alatti strand kiszolgáló épület kiviteli tervének 
elkészítésére a Ripszám és Társa Építész Iroda Bt-vel 
megkötött tervezési szerződés 4. pontját, és a kiviteli terv 
elkészítésének határidejét 2016. október 5. napjában határozta 
meg. 

Hozzájárult, hogy a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
25/2016. (IX.21.) számú határozatával a Mozdulj Világos 
Sport Egyesület a celldömölki Kemenes Vulkánpark 
Látogatóközpontban egy „Vulkán Túra” programon való 
részvétel költségéhez biztosított 100.000 Ft összegű támo-
gatás összege sporteszköz beszerzésére kerüljön felhasználás-
ra. 

A Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezet 
intézményvezetői feladatainak ellátásával 2016. december 1. 
napjától 2017. április 18. napjáig megbízott intézményvezető 
díjazására 2016. december 1. napjától a megbízás 
időtartamára illetményének 25%-ban meghatározott összegű, 
havi 63.400 Ft mozgó bér keretet biztosított a Polgármester 
részére az intézményvezetői feladatok végrehajtásából eredő 
többletfeladatok teljesítésének díjazása érdekében.

A képviselő-testület a további önkormányzati vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos ügyek, valamint személyt érintő 
ügyek tárgyalását zárt ülésen folytatta, és a következő 
döntéseket hozta:
Megbízta a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda intézmény-
vezető, Óvodavezető - magasabb vezető - beosztás ellátására 
Bodáné Szöllősi Erika 8171 Balatonvilágos, Rózsa utca 5. 
szám alatti lakost 4 hónap próbaidő kikötésével, 5 év 
határozott időre, 2016. december 30. napjától 2021. december 
29. napjáig a változatlanul fennálló határozatlan idejű teljes 

folytatás a melléklet 1. oldalán
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Jégkarnevál 2017

Az elmúlt években sokat emlegettük, hogy szinte alig 
emlékszünk, mikor volt utoljára normális, igazi tél, 
amikor lehetett korizni, szánkózni. Mert nincs is 
annál jobb, mint lemenni a jégre, egy jó nagyot kor-
csolyázni a hidegben és utána a meleg otthonunkban 
forró teát szürcsölgetve élvezni, ahogy felengednek át-
fázott csontjaink. Emlékszem, hogy 11 éve utoljára 
volt olyan jég, hogy hetekig lehetett rajta kor-
csolyázni, és akkor rendeztek itt Balatonvilágoson 
jégkarnevált. Csak emlegetnünk, hiányolnunk kellett 
ezt a nagy hideget, egészen pontosan mostanáig 
váratta magát. Végre eljött és olyan szépen fagyasz-
totta be a tavat, hogy sok települést megihletett egy 
újabb koris rendezvény megszervezésére. A Fehér 
Partok Turisztikai egyesület és Kecskés István elvál-
lalta a szervezést és a programok lebonyolítását. Ist-
vánnal beszélgettünk tapasztalatairól, terveikről.

-Hogy jött a jégkarnevál ötlete? 
Éppen az Alföldről jöttem visszafelé, amikor Kiskun-
félegyházánál csörgött a mobilom, a polgármester úr 
hívott, hogy van-e kedvünk jégkarnevált csinálni, 
természetesen igent mondtam.
Azonnal nekiláttunk a szervezésnek, izgalomban 
voltunk, hiszen rég nem volt már ilyen Balatonaligán.
A Fehér Partok Turisztikai egyesületének vezetőségét 
azonnal „összehívtam”, akik egyhangúan igent mondtak, 
támogatták a javaslatot.

-Te emlékszel mikor volt utoljára ilyen lehetőség a 
Balatonon?
2005-ben költöztünk ide, utána télen volt egy 
jégkarnevál, még Krutzler Adri és az önkormányzat 
szervezésében, már ott is kolbászt és lángost is sütöttünk.

-Hogy készültetek? 
Molnár Jánossal, a Rózsakert ABC tulajdonosával 
egyeztünk meg, aki szintén lelkesen támogatta az ötletet, 
rendelkezésünkre bocsátott minden hozzávalót. Az 
önkormányzat munkatársai kijelölték a pályát, meglett a 
zene, áram és minden, ami kellett az induláshoz.

-Hogyan kűzdöttétek le az első héten a rossz idő 
viszontagságait?
Szombaton reggel 75 ledagasztott lángossal, üstökkel és 
mindennel felszerelkezve értünk le a partra, ám meg 

kellett hozni egy nehéz döntést. A jég teljesen alkalmat-
lanná vált a korizáshoz és metsző északi szél fújt, minden 
csúszott az ónos esőtől, ezért úgy döntöttünk, a műve-
lődési ház előtt fogunk lángost sütni.

-Mit tapasztalatok az első héten, amikor nem volt jó a 
jég és a második héten, amikor lehetett korcsolyázni 
is?
El kell mondanom, a hétvégén volt és van élet 
Balatonvilágoson. Szinte csak helyi barátok ismerősök 
jöttek, de elfogyott a lángos, a forralt bor és a tea is. Sokan 
rácsodálkoztak, hogy mi történik itt? Jó volt látni, hogy 
ennyi jó ember van Balatonvilágoson, akik megtiszteltek 
minket azzal, hogy ettek, ittak nálunk és adományaikkal 
támogatták az egyesületet.
A második hétvégére tökéletes lett minden, így a 
Nádfedeles épületénél voltunk. Remek volt látni, 
mennyire örültek az emberek az eszem-iszomnak, 
zenének és megígértették velünk, hogy még a következő 
hétvégén is ott leszünk, ha az idő engedi. Mindkét nap 
több, mint 100 ember volt a jégen, rengeteg gyerek és 
szüleik, de az idősebb korosztály is hódolt ennek a 
sportnak

-Ti hogy éreztétek magatokat?
Nagyon jól, a gyerekek is segítettek, a párom Évi is ott 
volt velem, sokat koriztak, jókat nevettünk, ettünk-ittunk 
és kiélhettem magam a sütkérezésben. Egy úriember azt 
mondta, hogy életében nem evett még ilyen finom 
lángost, ennek nagyon örültem, már ezért érdemes volt ott 
lenni.

-Olvastam, hogy a Fehér Partok Turisztikai Egyesület 
tervez további programokat. Ez titok vagy tudsz egy 
kis ízelítőt mondani?
Nincsenek titkok, csak még el kell fogadtatnunk a 
közgyűléssel a program tervezetet. 
Igen tervezünk egy tánc és Gasztro fesztivált június 4-re. 
Tárgyalok egy nagyon kedvelt előadóval is, de ez még 
titok. Lesz tavaszi szemétszedés bográcsos ebéddel 
egybekötve, erre várunk minden segíteni akarót 
tavasszal. Sok kisebb program is lesz, amiket a 
Balatonvilágosi Rendezvények Facebook oldalon 
folyamatosan közzé teszünk. Együttműködünk az 
önkormányzattal is a helyi programok megszervezésé-
ben.

Királyné Timár Piroska

Eltávoztak közülünk:

Anyakönyvi hírek

Miklós Irén Katalin
Tompa Mihály u. 9.

2016.12.01-én
73 évesen

Pál István
Gagarin ltp. 5/C.
2016.12.02-án

79 évesen

Emléküket megőrizzük!
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munkaidőre szóló közalkalmazotti - óvodapedagógus – 
kinevezés szerinti munkaköre mellett. Az Óvodavezető 
illetményét – garantált illetmény 265.676 Ft, az illetményalap 
40%-ában meghatározott intézményvezetői pótlék 70.847,- 
Ft, mindösszesen: – 336.523,- Ft összegben határozta meg.

Szociális tűzifa támogatásokat állapított meg 
kemény lombos tűzifa formájában a következők szerint: Boér 
Lászlóné, Boros János, Gelniczkiné Barta Éva Piroska, 
Horváth Zoltán, Jakab Gézáné, Kovács József, Kőszegi 
László, László János, Nagy Béla Sándor, Pallag György 
Sándor, Roncz István, Schneider Marina, Schneidler Fülöpné, 
Somogyi Zoltánné, Szántó János, és Trencsányi László 
részére 2 erdei m³, Boros Jánosné részére 1 erdei m³ 
mennyiségben. 

Visszavonta 291/2016.(IX.26.) számú határozatát, 
melyben a Balatonvilágos, 303/19 hrsz-ú, 892 m2 térmértékű, 
összközműves, belterületi ingatlan vevőkijelöléséről döntött.

Döntött a Balatonvilágos, 303/19 hrsz-ú, 892 m2 
térmértékű, összközműves, belterületi ingatlan értékesítésé-
ről. Az ingatlan vételárát 8.920.000 Ft +Áfa= 11.328.400 Ft 
összegben állapította meg, melyből a régészeti feltárási 
kötelezettség miatt bruttó 1.000.000 Ft árengedményt 
biztosított. A kijelölt vevők által befizetendő - engedménnyel 
csökkentett- vételár 8.132.600 Ft +Áfa, összesen 10.328.400 
Ft, mely összeg 50%-a (5.164.200 Ft) az adásvételi 
előszerződés aláírásakor, a fennmaradó 50% (5.164.200 Ft) az 
adásvételi szerződés aláírásakor fizetendő. 

Kijelölte a Balatonvilágos, 303/18 hrsz-ú, 829 m2 
térmértékű, összközműves, belterületi ingatlan vevőjéül 
Tófalusi Szilviát. Az ingatlan vételárát 8.290.000 Ft +Áfa= 
10.528.300 Ft összegben állapította meg, melyből a régészeti 
feltárási kötelezettség miatt bruttó 1.000.000 Ft árenged-
ményt biztosított. A kijelölt vevő által befizetendő - 
engedménnyel csökkentett- vételár 7.502.600 Ft +Áfa, 
összesen 9.528.300 Ft, mely összeg 50%-a (4.764.150 Ft) az 
adásvételi előszerződés aláírásakor, a fennmaradó 50% 
(4.764.150 Ft) az adásvételi szerződés aláírásakor fizetendő. 

Visszavonta 293/2016.(IX.26.) számú határozatát, 
melyben a Balatonvilágos, 303/17 hrsz-ú, 765 m2 térmértékű, 
összközműves, belterületi ingatlan értékesítéséről döntött. 

Vörös Roland, Vörösné Schneidler Éva, Vörös 
József kérelmére a Balatonvilágos, 303/11 hrsz-ú, ingatlanra 
vonatkozóan, valamint Németh Kornél és Kuron Ildikó 
kérelmére a Balatonvilágos, 303/12 hrsz-ú, ingatlanra 
vonatkozóan a végleges adásvételi szerződéskötési kötele-
zettség határidejét 2017. november 30. napjára módosította.

2017. január 9.

A képviselő-testület 2017. január 9-ei rendkívüli ülésén 
visszavonta a 357/2016. (XII. 12.) számú határozatát, egyben 
döntött arról, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt 
„Településfejlesztési beruházások támogatása” felhívásra 
pályázatot nyújt be partvédőmű felújítási munkái költsége 
támogatására. 
A tervezett munkálatok, beszerzések: partvédőmű megerő-
sítés (kb. 20 cm vasbeton szerkezet, hullámtörő vasbeton 
gerenda 80 méter hosszban), 2. partvédőmű betonlap burkolat 
bontása, 2,5 méter széles térburkolat készítés, térkő kb. 200 
m2, partvédőmű lábazati kőszórás, partvédőmű térvilágítás 
napelemes kandeláber 4 db. A pályázatban benyújtott 
beruházás költsége bruttó 18.796.000 Ft. Az igényelt 
támogatás összege 50 %, bruttó 9.398.000 Ft. Az önrész 50%, 
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bruttó 9.398.000 Ft, melyre a szükséges előirányzatot az 
önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosította. 

A képviselő-testület munkaterv szerinti soron következő 
ülését 2017. január 30-án tartja.

Napirendek: 

1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015-2019 közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos 
megvalósulásáról

2./ A 2017. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása  

3./ Vegyes ügyek 

Kovácsné Rack Mária

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 

2017. 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 
312/2016.(XI.21.) számú határozatával a 2017. évi 
munkatervét az alábbiakban határozta meg:

1.   2017. január 30. (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015-2019 közötti 
időszakra vonatkozó gazdasági programjának időarányos 
megvalósulásáról

Előadó: polgármester
2./ A 2017. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása  

Előadó: polgármester,
3./ Vegyes ügyek 
2.   2017. február 27. (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1./ A 2017. évi költségvetési rendeletalkotás

Előadó: polgármester
2./ Nyári programok, rendezvények

Előadó: polgármester
3./ 2017. évi közbeszerzési terv jóváhagyása

Előadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek
3.   2017. április 10. (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1./ Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balatonvilágos 
község közrendjéről, közbiztonságáról
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Előadó: rendőrkapitányság képviselője
2./ Balatonvilágosi Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről 
szóló beszámolója

Előadó: egyesület elnöke
3./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és 
Vagyongazdálkodó Szervezete  beszámolója a 2016. évi 
tevékenységéről 

Előadó: intézményvezető, részegység vezetők, 
védőnő, tanyagondnok
4./ Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2016. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolója

Előadó: egyesület elnöke
5./ Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekkép-
viseleti Egyesülete 2016.  évi tevékenységéről szóló 
beszámolója

Előadó: egyesület elnöke
6./ Mozdulj Világos Sport Egyesület 2016. évi tevékenységé-
ről szóló beszámolója

Előadó: egyesület elnöke
7./ Vegyes ügyek
4. 2017. május 8. (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1./ A 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 
beszámoló,

Előadó: polgármester
2./ 2016. évi Ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Előadó: polgármester
3./ Siófok Város Önkormányzatának Gondozási Központja 
beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2016. 
évre vonatkozó ellátásáról

Előadó: Gondozási Központ képviselője
4./ Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója 
Balatonvilágos települést érintő feladatok 2016. évre 
vonatkozó ellátásáról

Előadó: intézményvezető
5./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról

Előadó: polgármester
6./ Vegyes ügyek

5. 2017. május ……….. Siófok, Siójut, Balatonvilágos 
képviselő-testületeinek együttes ülése

Napirend:
1./Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló 

Előadó: jegyző
2./ Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási 
Hivatalának tájékoztatója a 2016. évi tevékenységéről

Előadó: hivatalvezető
6.   2017. június 12. (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1. Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2016. évet értékelő 
összefoglaló jelentése

Előadó: Tűzoltóság képviselője
2./ Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 
2016. évi könyvtári szolgáltatásairól.

Előadó: polgármester
3./ Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2016. évi 
tevékenységéről, az önkormányzati támogatás felhasználásá-
ról szóló beszámolója

folytatás a melléklet 1.oldaláról Előadó: egyesület elnöke
4./ Balatonvilágosi Népdalkör 2016. 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.   2017. július 17. (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1./ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2016/2017-es nevelési 
évről szóló értékelése

Előadó: óvodavezető
2./ Vegyes ügyek
8.   2017. augusztus 4. (péntek) 18 óra Lakossági Fórum

Napirend:
1./ Helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek 
képviselői aktuális helyi közügyeket érintő kérdései, 
javaslatai.
9.   2017. szeptember 18, (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1./ A 2017. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése

Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők
2./ Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2016. évi 
közhasznúsági jelentéséről szóló beszámolója

Előadó: közalapítvány elnöke
3./ Vegyes ügyek 
10.   2017. november 20. (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1./ 2017. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámoló

Előadó:  polgármester
2./ 2018. évi költségvetési koncepció

Előadó:  polgármester
3./ A 2018 évi fejlesztések

Előadó: polgármester
4./ A 2018. évi munkaterv javaslat előterjesztése 

Előadó: polgármester
5./ Vegyes ügyek.
11.   2017. december 1. (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.
12.   2017. december 11. (hétfő) 16,30 óra

Napirend:
1./ 2018. évi ellenőrzési terv előterjesztése

Előadó: polgármester
2./Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló

Előadó: háziorvos
3./ Vegyes ügyek
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