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A

népdalkör próbál, a gyerekek verset tanulnak, a szervezôcsapat
megbeszélést tart, kiosztja a feladatokat, zenészt, pörköltet, süteményt
rendel. Adagokat, számokat egyeztetnek, a meghívót megszerkesztik,
sokszorosítják, névre szólóan megírják, postára adják. Az alapítvány pogácsát rendel, a
vöröskereszt elôtte este termet rendez, asztalt tologat, terít. A „nôk” asztali díszt
készítenek, üdítôt vesznek, beszédet írnak. Aztán pénteken felbolydul az élet, a konyha
dolgozói sütnek-fôznek egész délután, rohanás a pogácsáért, hogy friss legyen, utolsó
takarítás, üdítôt cipelünk, a népdalkör még egy utolsót próbál, hogy valóban tökéletes
legyen, a gyerekek elmondják még egyszer a verset, nagy az izgalom. És a várva várt
tömeg nem érkezik…
Félreértés ne essék, mindenkinek nagyon örültünk, aki eljött. Sôt, ha lehet mondani
duplán örültünk, hisz örömünket még jobban árasztottuk azokra, akik érkeztek, hogy
megtisztelték azokat, akik annyit fáradtak, hogy ez a nap az Önöké legyen! Egy finom
vacsora, egy jó hangulatú este... a szervezôcsapat tagjai, akiket nehéz lenne felsorolni
mind Önökért akartak tenni e napon.
Köszönettel a megjelenteknek:
 A szervezôcsapat

T artalomból
Tájékoztató a Képviselô-testület
munkájáról .....................................2-3; 6. 7-8. oldalon
Egy nagy lépéssel közelebb .........................4. oldalon
Óvodai hírek ................................................5. oldalon

Kôszegi Szabolcs
2009. szeptember 7-én 18:05 perckor született 3730 g-mal és 56 cm-rel.
Apukája: Kôszegi Zoltán, anyukája: Kôszeginé Bálint Gabriella

Anyakönyvi hírek
Megszületett: Borovics Kamilla
(édesanyja: Borovicsné Minkó Cecília) 2009. 08. 21-én.

Házasságot kötöttek:
Varga Zsuzsanna Andrea és Virág Balázs
Gábor 2009. október 17-én. Gratulálunk!
Elhunyt: Rack Gábor 2009. október 4-én.
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Tájékoztató Balatonvilágos Község Önkormányzat
Képviselô-testületének munkájáról
2009. május 26.
Napirend:
1./ Balatonkenesei Rendôrôrs tájékoztatója Balatonvilágos
község közrendjérôl, közbiztonságáról
Elôadó: rendôrôrs parancsnoka, helyi körzeti megbízott
2./ Polgárôr Egyesület beszámolója
Elôadó: Krutzler László vezetô
3./ Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítvány beszámolója
Elôadó: alapítvány elnöke
4./ Vegyes ügyek
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselô-testülete a
nyári ülésszünet elôtt 2009. május 26-án tartotta utolsó
munkaterv szerinti ülését, melyre vonatkozóan utólag az alábbiakban számolok be:
A képviselô-testület elsôként megtárgyalta és elfogadta a
Balatonkenesei Rendôrôrs által elôterjesztett, Balatonvilágos
területének közrendjérôl és közbiztonsági helyzetérôl szóló
tájékoztatóját. Ezt követôen elfogadta a Polgárôrség 2008. évi
tevékenységérôl szóló beszámolóját, „ Balatonvilágos Jövôjéért” Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentésérôl, és
tevékenységérôl szóló beszámolóját.
Vegyes ügyek keretében döntést hozott arra vonatkozóan,
hogy 2009. május 28. csütörtök, 17-órakor testületi ülést tart,
melynek napirendje a Pro-Mot Hungária Kft-vel a szabályozási
terv megalkotásának alapjául szolgáló általános beépítési terv
tárgyában kötendô megállapodás.
Tudomásul vette, hogy a SIOK Napközi-otthonos Óvoda
Tagóvoda tagintézmény vezetôje pályázatot nyújtott be a
Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz „ EU-konfort játékok beszerzése óvodák részére” témakörben. Továbbá
tudomásul vette, hogy a SIOK Mészöly Géza Általános Iskola
Tagiskola tagintézmény vezetôje pályázatot nyújtott be a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz, „ Táboroztatás
részvételi költségeinek támogatása” és „ Eszközállomány
bôvítése” témakörben, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat Ifjúsági és Sportbizottságához „ Diák-, verseny- és
tömegsport beruházások támogatása” témakörben.
Elôirányzatot biztosított a Mészöly Géza Általános Iskola
Tagiskola épületében lévô orvosi szobába az iskola egészségügyi feladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére.
Felkérte a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét, hogy az
oktatási-, nevelési intézmények karbantartói feladatait ellátó
személy távolléte idejére, a jelenleg helyettesítését ellátó személyt biztosítsa a feladatellátásra.
A SIOK Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola részére
200000 Ft pótelôirányzatot biztosított, és ezzel egyidejûleg az
Iskola 2009. évi költségvetésének kiadási fôösszegét
66.479.000 Ft-ban állapította meg.
Döntést hozott arra vonatkozóan, hogy nem vállalja fel Balatonvilágos, Tóth Árpád köz kb. 90 méter hosszú szakaszára az
ivóvíz hálózat kiépítését, annak költségét.
Kinyilvánította szándékát, hogy 2009. július 1. napjától a
Mezôföldi Többcélú Kistérségi Társuláshoz kíván csatlakozni,
az általa mûködtetett Központi Orvosi Ügyeleti ellátással kívánja a feladatellátást biztosítani. A kistérség visszajelzett, hogy az
ügyeleti ellátás területébe nem kívánják Balatonvilágos települést bevonni.
Elfogadta a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulás 6.
számú Társulási Megállapodás módosítását.
A Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális ZRt.

települési szilárd hulladék gyûjtésére, szállítására, kezelésére,
és ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatási szerzôdés
módosítását elfogadta azzal a feltétellel a járatnap csütörtökrôl
vasárnapra módosul.
Jóváhagyta az Önkormányzatra vonatkozó 2008. évi belsôellenôrzési jelentés észrevételei alapján megteendô intézkedések végrehajtására elkészített intézkedési tervet.
Nem élt a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft.
pályázatfigyelésre, pályázatkészítésre tett ajánlatával..
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
101.§ (1) bekezdés c.) pontja szerinti felterjesztési jogával élve
javasolta a Magyar Köztársaság Kormányának a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítását a regionális
vízmû-szolgáltatói részvények és a regionális vízi közmûvek
térítésmentes önkormányzati vagyonátadása érdekében. Az
ügyben illetékes visszajelzett, hogy a törvénymódosításra
vonatkozó indítványt nem tudják figyelembe venni.
A Multibaal Trade Kft. részére a balatonvilágosi Tourinform
Iroda épületében egy munkaállomást bérbe adott 2009. május
27-tôl 2009. augusztus 31-ig, bruttó 132.000 Ft használati díj
ellenében.
A Fehér-partok Turisztikai Egyesület részére térítésmentesen
használatba adta az önkormányzat tulajdonát képezô, Balatonvilágos, Aligai u. 1. szám alatti, a 299 hrsz-ú ingatlanon található Tourinform Irodát térítésmentesen, 2011. november 30.
napjáig.
Egyetértett a Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek kialakítását célzó pályázat benyújtásával.
Nem élt a Drobni és Morvay Tájépítész Kft. Balatonvilágos,
sportpálya és környéke tanulmányterv elkészítésére vonatkozó
380 ezer Ft összegû tervezési ajánlatával.
Elfogadta Balatonvilágos községben létesítendô erdei tornapálya vonalas tervét, és a kapcsolódó tájékoztató táblák leírását. Egyben felkérte az elôterjesztô képviselôket a költségek
kimunkálására.
Elutasította egy ingatlantulajdonos Orgona utca forgalmának
egyirányúsítására vonatkozó kérelmét. Megbízta a Településüzemeltetési Intézmény vezetôjét, hogy a Gagarin lakótelepi
társasházaknál lévô 6 db vízmérô óra hitelesítésére tegye meg
a szükséges intézkedést.
Felkérte a polgármestert, hogy a Balatonvilágos, Hunor utca
- Magyar utca közötti szakasz víz fônyomócsô kiépítésének tervezésére kérjen ajánlatot.
A Multibaal Trade Kft. részére területhasználatot biztosított
Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlan területén, 2009. június
6-án, 40 db busz parkolásához, 1000 Ft/busz területhasználati díjért.
A Magyar Posta Zrt. Infrastruktúra Fôigazgatóság részére
térítésmentesen használatba adott Balatonvilágos 1131 hrsz-ú
ingatlan területébôl 1 m2 nagyságú területet, határozatlan idôre, 1 db levélszekrény lehelyezéséhez.
A Humán-jövô 2000 Kht. Üdülôszálló Világos Panzió részére
az üdülô étterme elôtti közterületbôl 16 m2 közterületet használatba adott 2009. június 1-tôl 2009. szeptember 30-ig, 9760 Ft
területhasználati díjért.
Nem élt a Termofok Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közvilágítási hálózat aktív elemeinek karbantartására tett 1.857.620 Ftos ajánlatával.
Felkérte a polgármestert, hogy tájékoztassa a Zöldgömb
Sport Klub elnökét, hogy a 2009. VI.25–28-án megrendezésre
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kerülô Balaton Szupermaraton nevû futóverseny idôszakában
Balatonvilágos település Általános Iskolájának épülete és
területe használatra kiadásra került, ezért nincs mód számukra
az épületrész használatának biztosítására.
Egyetértett a dr. Varga István alperes elleni perben, a II. fokú
ítélet ellen benyújtott felülvizsgálati kérelemmel.
Elôvásárlási jogának érvényesítésérôl döntött az 1403/1
hrsz. alatt felvett, természetben Balatonvilágos Zrínyi utca 135.
szám alatt lévô ingatlannál, Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének
elfogadásáról szóló 40/2004. (XII. 30.) TNM rendeletben szabályozott szabadparti sétány ingatlant érintô területére vonatkozóan.
A képviselô-testület a további, állásfoglalást igénylô személyi
ügyek, valamint az önkormányzat vagyonával való rendelkezés tárgyalását zárt ülésen folytatta, ahol az alábbiakat tárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:
Egyetértett azzal, hogy a SIOK Mészöly Géza Általános Iskola Tagiskola igazgatójának 2009. július 1-jétôl 5 évre Pernecker
Antalné, a SIOK Napközi-otthonos Óvoda Tagóvoda vezetôjének 2009. július 1-jétôl 5 évre Mihályné Bertán Katalin
kerüljön megbízásra.
Meghosszabbította az önkormányzati tulajdonú bérlakások
lakásbérleti jogviszonyát 2010. június 30-ig a Balatonvilágos,
Gagarin ltp. 6/1. számú bérlakás kivételével.
A Balatonvilágos, 303/37 hrsz-ú ingatlanon lévô családi ház
befejezésének költségéhez 300 ezer Ft kamatmentes kölcsönt
biztosított.
Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos 741/5 hrsz-ú ingatlanra,
az önkormányzat javára bejegyzett 4.670.000 Ft jelzálogjog,
és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési
tilalom bejegyzését megelôzôen kerüljön a K&H Bank Nyrt.
javára 7.000.000 Ft tôke és járulékai, valamint a Magyar
Állam javára 2.400.000 Ft lakásépítési támogatás erejéig
jelzálog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési
tilalom bejegyzésre.
A Balatonvilágos, Barackos utca 303/10 hrsz-ú, 706 m2 térmértékû ingatlanra vonatkozóan hozzájárult, hogy a kijelölt
vevôk az adásvételi szerzôdést megkössék, és a fennálló
vételárhátralékot befizessék.
Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Körte utca 303/23 hrsz-ú
ingatlanra az építési engedélyt megkérjék, a jogerôs építési
engedély birtokában az építkezést megkezdjék, az ingatlant
bekerítsék, a szükséges földmunkákat elvégezzék a kijelölt
vevôk.
A védônôi szolgálat mûködéséhez, tanácsadó, és kapcsolódó
helyiségek kialakításához biztosította az orvosi rendelônél lévô
szolgálati lakást.
Ezt követôen döntött az önkormányzat szabad pénzeszközének lekötésérôl, a legkedvezôbb kamatajánlatot tevô banknál.
A képviselô-testület a nyári ülésszünet idôszakában az alábbi idôpontokban tartott rendkívüli
ülést, melyeken az alábbi napirendeket tárgyalta
meg, és döntéseket hozta:
2009. május 28.
Megtárgyalta és elfogadta a PRO-MOT Hungária Ingatlanfejlesztô Korlátolt Felelôsségû Társasággal a településrendezési
és szabályozási terv folyamatának részeként Balatonvilágos,
291, 292, 293, 294, 295/4, 296, 297, 298, 301/1, 302, és
303/2 hrsz alatt felvett ingatlanok általános beépítési terv, rendezési terv elkészítésére vonatkozó megállapodásban rögzítetteket.
A balatonvilágosi községi strandon 11 m2 terület használatát
engedélyezte 2009. július 1-tôl 2009. augusztus 31-ig
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235.000 Ft összegû területhasználati díjért.
Döntött arról, hogy a Club Aliga általános beépítési tervével
kapcsolatban 2009. június 9-én (kedd) 17 órakor megbeszélést
tart.
A Világosi Hírmondó júniusi számában meg kívánta jelentetni a képviselô-testület feloszlatására vonatkozó felterjesztéssel
kapcsolatos dokumentációkat, teljes terjedelmükben.
Megbízta a General Marketing Consulting pályázatkészítôt,
hogy a Polgármesteri Hivatal épülete nyílászárói cseréjére
vonatkozó pályázatot összeállítsa, és benyújtsa.
2009. június 12.
Döntött arról, hogy 2009. július 1. napjától a Kelet-Balatoni
Kistérség Többcélú Társulás által mûködtetett Központi Orvosi
Ügyeleti feladatellátáshoz kíván csatlakozni. Az egészségügyi
alapellátás „ központi orvosi ügyelet” kötelezô önkormányzati
feladatot külön megállapodás alapján, Balatonalmádi Város
Önkormányzata gesztorságával dr. Huszár és Társa Háziorvosi
és Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel kötött feladat-ellátási
szerzôdés alapján kívánja elláttatni.
Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Körte utca 303/23 hrsz-ú,
840 m2 térmértékû ingatlanra vonatkozóan a kijelölt vevôk az önkormányzattal az adásvételi szerzôdést megkössék, és a fennálló vételárhátralékot befizessék.
2009. június 15.
Kinyilvánította szándékát, hogy Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének
elfogadásáról szóló 40/2004. (XII. 30.) TNM rendelet szabályozásait változtatás nélkül kívánja szerepeltetni a Helyi Építési
Szabályzatban. Továbbá a HÉSZ hatálybalépését követôen a
közfeladat ellátására, közösségi célra használni kívánt területeket ki kívánja sajátítani. Valamint a 40/2004. (XII. 30.) TNM
rendelettel érintett területekre változtatási tilalmat kívánt elrendelni a Helyi Építési Szabályzat hatálybalépéséig.
Az önkormányzat tulajdonában lévô 295/1 hrsz-ú ingatlan
két részre történô megosztásáról döntött.
Megbízta a Környezetterv Tervezô, Szolgáltató és Tanácsadó
Kft-t Balatonvilágos településrendezési terv és Helyi Építési Szabályzat módosítás készítéséhez a szakértôi közremûködéssel.
Döntött arról, hogy Balatonvilágos községben létesítendô
erdei tornapálya kiépítésének költsége támogatására pályázatot kívánt benyújtani. Az erdei tornapálya bekerülési összege
6000000 Ft. A pályázat benyújtásához szükséges – pályázati
kiírásban meghatározott – maximum 10% önrészt, 600.000 Ft
elôirányzatot biztosította.
Felkérte a polgármestert, hogy az orvosi rendelô felújítása
érdekében kérjen árajánlatokat az elektromos vezetékek
cseréjére, a vizesblokk kialakítására, a fûtés korszerûsítésére, a
nyílászárók cseréjére hôszigeteléssel kiegészítve. A beérkezett
ajánlatok alapján – gazdaságtalan a felújítás- új egészségügyi
létesítmény építtetésérôl döntött a június 29-ei ülésén.
Elôirányzatot biztosított 420.000 Ft összegben a Szent István
és Gizella emlékpark díszvilágításának korszerûsítésére.
Egyetértett Siófok Város Településrendezési eszközeinek 2009.
évi részleges módosításával, a megküldött egyeztetési anyag
alapján, azzal kapcsolatban kifogást, észrevételt nem tett.
Engedélyezte a balatonvilágosi fizetô strandon lévô egy
darab fûzfa kivágását azzal a feltétellel, hogy helyette 3 db fát
kell ültetni a területre.
A Mészöly Géza Általános Iskola, Iskola utcai szárnyas
nagykapujának motorizálására 257.000 Ft +Áfa elôirányzatot
biztosított. Egyben megbízta az Ezüstlakat Kft-t, illetve Vörös
József vállalkozót a munkálatok elvégzésével.
Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Hétvezér utca 6. szám
(Folytatás a 6. oldalon...)
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„ Egy nagy lépéssel közelebb a Balatonhoz!”
közelíteni a Balatont. Felvetésünkre szinte
azonnal igent mondott Zvi Frank úr, és felajánlott egymillió forintot (+ÁFA), illetve a terület használatát. Így hamarosan meg is kezdôdött a megvalósítás, aminek eredményeként
2009. szeptember 27-ére meg is történt a
lejáró mûszaki átadása.
Ezen az úton jelenleg a Gumirádlis strandra lehet lejutni, ami akarattyai terület. A tulajdonos viszont megígérte, hogy amint jogerôs
lesz a Szabályozási Terv, a lehetô leghamarabb lehetôvé teszi az Aliga II. területén betervezett szabad strand használatát, és végleges
lejárót épít.
Az átmeneti idôszakban a „ Gumirádli”hoz való lejutás csak a szezonidôben lesz biztosított, aminek szabályai még kidolgozás
alatt állnak.
Ezzel az örömteli hírrel kapcsolatban
szeretném még kinyilvánítani az álláspontom
a Club Aliga fejlesztési tervérôl is, amit a ProMot széles társadalmi körrel való, hosszas
elôkészítô munka alapján készített el.
ngem örömmel tölt el Club Aliga fejA fejlesztési terv az erôteljes fejlôdést vetíti
lesztési terve – mondja Veres Lászlóné a Balatonaliga Üdülôközössége
Egyesület tiszteletbeli elnöke.
Szeretném hírül adni a balatonvilágosi
lakók-, de kiváltképp az akarattyai magas
parton élôk számára, hogy elkészült a ProMot Hungaria Kft. jóvoltából az a lejáró, amelyik rövid úton levisz a Balaton partra.
Ezzel az itt élôk közel tíz éves fájdalma
nyert orvoslást. Tudvalévô, hogy korábban – a
ma Balatonfôkajár tulajdonában álló lépcsôn
– 8 perc alatt le lehetett jutni az akarattyai
szabad strandra – az ú. n. „ Gumirádlis"-ra.
Ez a lehetôség megszûnt, amikor az önkormányzat elcserélte lakótelkekért a karbantar- elôre. Elismerésre méltó, hogy a Pro Mot az
tás hiánya miatt veszélyessé váló lépcsô terü- elsô olyan tulajdonos, aki végre megvalósítotletét.
ta a zártság teljes megszüntetését. Még azon
Nem is merték az itt élô ingatlan tulaj- túl is, amit a törvény (jelen esetben a Balaton
donosok gondolni, hogy belátható idôn belül törvény alapján készült vízpart-rehabilitációs
visszakapják a Gumirádlis-hoz vezetô utat.
tanulmányterv – a TNM) elôírt.
Ha minden igaz, 2010 májusában a ProEddig nem akadt egyetlen tulajdonos, vagy
Mot Kft ünnepélyes keretek között átadja leendô tulajdonos sem, aki elismerte volna
használatra azt a régen a kormányôrök által minden ember szabad vízhez jutási jogát.
kitaposott szerpentin utat, amit most kitisztított Csak korlátozásokban tudtak gondolkodni!
és használható állapotba hozott. Nagyon
Közel húsz év – kevés eredményt hozó –
hangulatos, kellemes szép sétaút lett belôle.
harca után most látom elôször, hogy valaki
Nem dôlt még el, hogy az Egyesület úgy gondolkodik a Balaton partján fekvô tulajkezelésébe adja-e, vagy az üzemeltetésre más donáról, mint egy élô vízpartról, amit nem lemegoldást keres-e? Attól függ, hogy tud-e het mások elôl elzárni.
errôl megállapodást kötni az Egyesülettel?
Kellemes meglepetést okozott, hogy ez száElismerésre méltó a tulajdonos hozzáállása mukra evidencia – nem kellett érte harcolni!
az ügyhöz, amikor elsô kérésünkre elfogadta
Nagy értéke a tervnek, hogy a beépítési
és megértette a felvetésünket, miszerint, a koncepció szerves egységben gondolkodik a
fejlesztési tervben tervezett utak közül több is község többi településrészérôl is.
levisz majd a vízhez a magas partról, de ez
Végre össze lesz kötve, az eddig négy
csak a jövô lehetôsége. Nekünk túl hosszúnak nagy egységre szakadt – egymástól hermetitûnik, amíg a beruházás megvalósul – akár kusan elzárt terület: akarattyai magas part –
tizenöt év is lehet. Ezért kértük, hogy addig is felsô part – világosi vízpart – lezárt aligai rész
tegye használhatóvá a régi, kormányôrök (amely a rendszerváltás után is zárt maradt).
által kitaposott szerpentint, mert ezen
Ha mindez megvalósul, újra település lesz
keresztül már most könnyen meg tudnánk Aligából, úgy, mint a háború elôtti szép emléFotók: Maukner Krisztián
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kû polgári világban is az volt.
A lakó- és üdülôépületeken, az üdülôtelep
igényeit biztosító épületeken kívül óvodát, iskolát, piacteret is terveznek.
A fejlesztési terv legfôbb erénye, hogy amiért annyit harcoltunk, maradéktalanul látszik
teljesülni:
– A törvény által elôírt közterületi utakon
túl számtalan nagyméretû, közösségi célt szolgáló területet, és mindent behálózó közlekedô
utakat terveznek, amelyek terv szerint az önkormányzat tulajdonába kerülnek.
– A Balaton part, a kikötôtôl a Volán
üdülôig, szabad strand lesz – homokos, vagy
nem, ez majd kiderül – Aliga II. vízparti része
pedig végig parti sétány, és ott is lesz egy
kisebb szabad strand.
A fejlesztési terv nyilvános bemutatója után
– ami ez év januárjában volt – természetesen
következett a szakmai megmérettetés – és a
civil szervezetek véleményezése is. Ezt a mi
Egyesületünk is megtette a fórumán történt
bemutatás során. Többek között ott hangzott
el kritika, aggodalmaskodó vélemény a lakosság számáról, a beépítési sûrûségrôl, az épületek magasságáról, a tervezett magas épületrôl.
Nem elbagatellizálva ezeket a fontos
kérdéseket, az a meglátásom, hogy ezekkel a
szakmának kell foglalkoznia. Az építész társadalomnak, a szakhatóságoknak, nem utolsósorban a Képviselôtestületnek.
Ezek a kérdések szerintem túlmutatnak a
civil szféra hatáskörén. Különösen a Balatonaliga Üdülôközössége Egyesületén. Mi megalakulásunk óta töretlenül a vízpart szabad
megközelíthetôségéért dolgoztunk, harcoltunk: a szabad vízpartért, a közterületekért, a közutakért.
Többet kaptunk a fejlesztési tervben, mint
amit valaha el tudtunk volna képzelni!
Azt gondolom, hogy ennek igazán csak
örülni szabad, és ezután azon kell fáradoznunk, hogy ez a településfejlesztési terv mielôbb maradéktalanul megvalósuljon!
Soraimat mint az Egyesület tiszteletbeli elnöke jegyzem – abból a nézôpontból, amit az
elmúlt húsz év érdekérvényesítô harca kialakított bennem.
 Veres Lászlóné
a Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület
tiszteletbeli elnöke
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Október 4. – Az
állatok világnapja
Az állatok világnapja alkalmából rövid idôre beköltöztek óvodánkba az otthoni kedvencek.
Megfigyeltük Luca halacskáit a befôttes üveg akváriumban
ahogyan kergetôztek, Bogi papagájait: Csôrikét és Csokikát amint
nézegetik magukat a tükörben, Krisztina tengerimalacát Foltost,
amint salátát eszeget. Legnagyobb élmény Nagy Lajos bácsi
tanyáján tett látogatásunk volt. Már a kapuban hangos ugatással
üdvözölt bennünket a birtok házôrzôje. Sokféle háziállattal
ismerkedhetünk meg. Az istállóban csodálkozva néztek ránk a kisborjúk, az ólakban házi sertések s göndörszôrû mangalicák
nevelkedtek, a temérdek tyúkanyó a lábunk alatt szaladgált. A
gyerekek persze hamar feltalálták magukat, jókat bújócskáztak a
szalmabálák között, birtokba vették a lovas kocsit, tojásokat kerestek egy-egy eldugott zugban.
A csoportszobában a gyerekek által behozott könyveket tanulmányozhattuk. Az újságokból kivágott képekbôl tablót készítettünk.
Jó alkalom volt arra, hogy megosszuk egymással ismereteinket, s
hogy felhívjuk figyelmüket az állatok védelmére, az emberi gondoskodás szükségességére.
 Mihályné Bertán Katalin
tagóvoda vezetô

Köszönetnyilvánítás
Valamennyi óvodás nevében szeretnék
köszönetet mondani a
Balatonvilágos Jövôjéért Közalapítványnak,
hogy új gyermek fektetôk vásárlásához
150.000 forinttal járult hozzá!
 Mihályné Bertán Katalin
tagóvoda vezetô

Ôsz szele zümmög...
Az ôszi évszak nemcsak bô termésével, csodálatos színeivel
ajándékozott meg bennünket, hanem gazdag programokat is
kínált nekünk óvodásoknak.
Szeptember 29-én vendégségbe hívták nagycsoportosainkat
Balatonkenesére. Az ottani óvodában régi hagyomány, hogy ezen
a napon Mihály- napi vásárt rendeznek. A vásárban az ôsz kincseibôl, terméseibôl készített portékákat lehetett megvásárolni.
Fizetôeszközül a gesztenyét használtuk. A sok ötletes áru közül
bizony nehéz volt választani úgy, hogy jusson is, maradjon is a
„ pénzbôl”. Volt ott minden, mi szem szájnak ingere !!!! Finom
sütemények, csipkebogyólánc, csutkababa, kukoricacsuhé-virág,
gesztenyebaba, makk Marci, dióhéj-katica, papírcsörgô, préselt
virág és levélképek, stb... Meglepetésként citerán s más népi hangszeren játszott egy zenész bácsi. A napot közös táncház zárta.
Igazán nagy élményt jelentett gyermekeinknek ez a rendezvény!
 Mihályné Bertán Katalin
tagóvoda vezetô

Tojásfesztivál
– rajzpályázat

Fotók: Krutzler

A következô lapszámban hírt adunk a már elkészült falfestményekrôl
és a KRESZ-pálya hivatalos átadásáról

Már lassan hagyománynak tekinthetjük, hogy óvodánk részt
vesz a Siófoki Kálmán Imre Kulturális Központ által meghirdetett
tojáspályázaton. Ebben az évben Tojás Tóbiás és a kultúra volt a
témája. A Micimackó csoport szorgos kezû gyermekei napokon át
ragasztgatták, fedték be tojáshéjjal a kivágott figurákat. A Ficánka
csoport kifújt tojásokat díszített szalvéta technikával. Az elkészült
munkák a fesztivál ideje alatt kiállításra kerültek. Köszönet Réfi
Piroskának, aki megszervezte és lebonyolította a pályázatot.
 Mihályné Bertán Katalin
tagóvoda vezetô

Védônôi közlemény!!!
2009. 10. 09-én a Védônôi Szolgálatnál elindítottuk a
kreatív foglalkozásokat.
Szeretettel várunk alkotni vágyó gyerekeket és felnôtteket egyaránt.
Péntekenként találkozunk 16 és 1730 között. Érdeklôdni és jelentkezni lehet a

(30) 207-39-84 -es
számú telefonon.
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(Folytatás a 3. oldalról...)
alatt lévô, 504/8 hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára
bejegyzett 6.000.000 Ft vételárhátralék és járulékai erejéig
bejegyzett jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését megelôzôen kerüljön a
Magyar Állam javára 1.400.000 Ft lakásépítési támogatás erejéig jelzálog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre.
2009. június 29.
Egy vállalkozó részére 2009. július 11. napjára, Balatonvilágos 020/3 hrsz-ú ingatlan területébôl a T-Mobile torony melletti részen 20mx30m nagyságú területrészt használatba adott –
kijelölt pályán két quad használatára –, 5000 Ft területhasználati díjért.
Elfogadta a Balatonvilágos, Club Aliga területére vonatkozó
beépítési koncepciót. Egyben felkérte a fôépítész urat, hogy a
Balatonvilágos, Club Aliga területére vonatkozó, elfogadott
beépítési koncepciót használja fel munkája során, és hasson
oda, hogy a megfogalmazott elvek a készülô rendezési tervben
érvényre jussanak. Továbbá felkérte a polgármestert, hogy a
Balatonvilágos, Club Aliga területére vonatkozó, elfogadott beépítési koncepciót küldje meg az érintett szakhatóságoknak,
szervezeteknek.
Tudomásul vette a Fejér Európa Kft. által ismertetett, Balatonvilágos, Belsô utca tervezésére vonatkozó mûszaki elôírásokat,
és felkérte az általa benyújtott mintakeresztszelvénynek megfelelôen az 539/15 hrsz-ú Belsô utca engedélyezési tervének
elkészítésére.
Felkérte a Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-t, hogy Balatonvilágos településrendezési és szabályozási tervének készítése
során törekedjen arra, hogy Balatonvilágos útjai közül – a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelve – minél több kerüljön a
gyûjtôút kategóriába bevonásra.
Pályázat benyújtásáról döntött a Balatoni Fejlesztési Tanács
Települések fejlesztésének támogatására kiírt pályázatán „ A
felszíni csapadékvíz-elvezetô hálózat fejlesztésének támogatása” témakörben, Balatonvilágos, Bacsó Béla utca csapadékvízelvezetés kiépítésének támogatására. Továbbá a Balatoni
Fejlesztési Tanács Települések fejlesztésének támogatására kiírt
pályázatán „ A természeti és épített környezet minôségi javítása” témakörben pályázatot kívánt benyújtani Balatonvilágos,
strand lido kiépítésének támogatására.
A védônôi szolgálat mûködéséhez szükséges eszközök beszerzésére 80.000 Ft elôirányzatot biztosított.
A Geomédia Kiadó Zrt. részére a balatonvilágosi 1253/2
hrsz-ú fizetôstrand, illetve az 1346 hrsz-ú szabad-strand területébôl 1m2 területet használatba adott családi lapcsomag, illetve Szabad Föld hetilap mozgó árusításához, 2009. július 1-tôl
2009. augusztus 31-ig terjedô idôszak hétvégi – szombat,
vasárnap- napjaira, 18.000 Ft területhasználati díjért.
Az „ Európa a polgárokért” testvértelepülési kapcsolatok Eu
pályázat megelôlegezésére 4.028.000 Ft elôirányzatot biztosított.
Elfogadta a SIÓ-KÔÉP Építô, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
„ Balatonvilágos aszfaltburkolatú utaknál, közmûvek okozta sülylyedések helyreállítására” vonatkozó ajánlatát azzal a feltétellel, hogy a munkálatok elvégzésének díját 9 millió Ft +Áfa öszszegben határozta meg.
A Robomaster Kft. részére Balatonvilágos, 1417 hrsz-ú
területen, Zrínyi utca Rákóczi utca keresztezôdésénél elhelyezett
tájékoztató térkép mellé, 1 db – 1m2 nagyság alatti – telephelyre utaló tábla kihelyezéséhez 1m2 nagyságú területet használatba adott, 2009. július 1-tôl 2009. szeptember 30-ig terjedô
idôszakra, 3000 Ft területhasználati díjért.
A Multibaal Trade Kft. részére biztosította 2009. július 4-ére
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a Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlan zöldterületét személygépkocsik parkolásához, térítésmentesen.
Felkérte a polgármestert tájékoztassa Balatonaliga Üdülôközössége Egyesület Elnökét, hogy a kezdeményezésére a
képviselô-testület nem kíván közmeghallgatást összehívni.
Egyben javasolta az Egyesületnek lakossági fórum összehívását
a Club Aliga területére vonatkozó beépítési terv tárgyában.
Elôirányzatot biztosított 164.000 Ft összegben az Eseti
pénzbeni szociális ellátás szakfeladatra, rendkívüli átmeneti
segély költséghelyre.
Egyetértett azzal, hogy a Balatonvilágosi Napközi-otthonos
Óvoda Tagóvoda vezetôjének 2009. augusztus 1-jétôl 5 évre
Mihályné Bertán Katalint bízza meg a balatonkenesei
Kippkopp Óvoda és Bölcsôde intézményvezetôje.
Felhatalmazta a polgármestert, hogy az EuroCable
Magyarország Kft-tôl az önkormányzat által a kábeltévé megvalósítására kiadott minden szerzôdést, okiratot, hatósági
engedélyt megkérjen.
2009. július 14.
Módosította a Polgármesteri Hivatal, a Településüzemeltetési
Intézmény és Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési Intézménye Alapító Okiratait.
Megállapította a Balatonvilágos Napközi-otthonos Óvoda
Tagóvoda 2009. évi átmeneti költségvetését (augusztus,
szeptember, október) 4.375.000 Ft kiadási fôösszegben, és
291.000 Ft saját bevétel összegben. Továbbá a Mészöly Géza
Általános Iskola Tagiskola 2009. évi átmeneti költségvetését
(augusztus, szeptember, október) 20.226.000 Ft kiadási fôösszegben, és 2.045.000 Ft saját bevétel összegben állapította
meg. Egyben felkérte a jegyzôt és a pénzügyi csoportvezetôt,
munkálja ki a közoktatási intézményekre vonatkozóan, hogy
mibe került az intézmények mûködtetése Siófok által a
2008/2009. tanévben, és milyen költség várható Balatonkenese általi mûködtetésben a 2009/2010. tanévben.
Elfogadta Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú ingatlan megosztására érkezett ajánlatok közül a Fókusz Geodézia Kft. 66.500 Ft
+Áfa ajánlatát, és megbízta a munka elvégzésével.
Megbízta Szalai Sándor mérnököt „ Balatonvilágos aszfaltburkolatú utaknál, közmûvek okozta süllyedések helyreállítására” vonatkozó munkálatok mûszaki ellenôrzési feladataival,
melyre bruttó 250.000 Ft elôirányzatot biztosított.
Hozzájárult, hogy a PUBLICIS a balatonvilágosi fizetô strand,
valamint a szabadstrand területén, 2009. július 25-26, illetve
augusztus 1-2. napokon hostess promóciós tevékenységet végezzen.
Felkérte a rendezvényszervezôt, hogy tanulmányozza át a
Testvérvárosi kapcsolatok ápolására irányuló rendezvények –
„ Európa a polgárokért” program tárgykörben kiírt pályázati
lehetôséget, és írásos javaslatát 2009. augusztus 1-ig terjessze
a képviselô-testület elé. A javaslat alapján a képviselô-testület a
pályázat benyújtásáról döntött.
Felkérte a jegyzôt, hogy szólítsa fel az E-on áramszolgáltatót
az elégtelen közvilágítási szolgáltatás miatt. Kérje fel, hogy haladéktalanul vizsgálja felül a település egész területén a közvilágítást szolgáló berendezések mûszaki állapotát, és tegye
meg a szükséges intézkedést a közvilágítási szolgáltatás maradéktalan ellátására, és tájékoztassa az önkormányzatot a tett
intézkedésekrôl.
Felkérte Mihalovics Miklós képviselô urat, hogy dolgozza ki a
balatonvilágosi honlap, és a Világosi Hírmondó helyi újság
moderálási feltételeit, és tegyen javaslatot a felelôs személyre.
Kiegészítette a 2009. évi munkatervének szeptember 22-ei
ülése napirendjét a kábeltévé hálózat kiépítés ügyének tárgyalásával.
Észrevételt tett „ Balatonvilágos, Pro-Mot Hungária Kft. kikötô
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korszerûsítése során megvalósított kikötôi létesítmények használatbavételének hajózási hatósági engedélyezésével kapcsolatos eljárás” tárgyú, KU/HF/NS/A/6593/6/2009. iktatószámú hirdetménnyel kapcsolatban a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága Hajózási Hatósági
Fôosztály-Hajózási, Tengerészeti és Kikötôi Osztályánál. Kérte
a kérelem elutasítását.
Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos 504/9 hrsz-ú belterületi
ingatlan tulajdoni lapján Balatonvilágos Község Önkormányzata javára bejegyzett 6.000.000 Ft vételárhátralék és
járuléka erejéig bejegyzett jelzálogjog, és annak biztosítására
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését követôen az ERSTE Bank Nyrt javára, 5.000.000 Ft kölcsön és járulékai erejéig, valamint a Magyar Állam javára 2.400.000 Ft lakásépítési kedvezmény erejéig jelzálogjogot jegyezzenek be az
ingatlan-nyilvántartásba.
A Balatonvilágos, 747 hrsz-ú ingatlanon lévô családi ház
felújításának költségéhez 200 ezer Ft, kamatmentes kölcsönt
biztosított.
2009. augusztus 10.
Döntött arról, hogy a 2009. augusztus 10-ei rendkívüli
testületi ülésen, a Pro-Mot Hungária Kft. megállapodás
megszegés tárgyú elôterjesztésének tárgyalásakor elhangzottakat az önkormányzat szakértôjével meg kívánja konzultálni.
A konzultációt követôen az elhangzottakat megtárgyalja,
kialakítja állásfoglalását, amelyet újra megvitat a Pro-Mot
Hungária képviselôjével.
Elfogadta dr. Mayerhofer Miklós bejelentését a Szociális-,
Egészségügyi-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Bizottsági tagsági
tisztségrôl való lemondásról.
Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Körte utca 4. szám alatt
lévô, 303/23 hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett 6.130.000 Ft vételárhátralék és járulékai erejéig bejegyzett jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését megelôzôen kerüljön az
Erste Bank Nyrt. javára 8.500.000 Ft összeg és járulékai erejéig jelzálog, valamint a Magyar Állam javára 2.400.000 Ft
lakásépítési támogatás erejéig jelzálog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre.
Hozzájárult, hogy a kijelölt vevôk a Balatonvilágos, Barackos
utca 303/30 hrsz-ú ingatlanra az építési engedélyt megkérjék,
a jogerôs építési engedély birtokában az építkezést megkezdjék, az ingatlant bekerítsék, a szükséges földmunkákat elvégezzék.
Nem kívánt a Club Aliga területén tervezett nagyprojekt
elôzetes felmérô hatásait bemutató és értékelô tanulmányt készíttetni. Az elkészítésre nem kíván a Pest Megyei Terület-,
Település-, Környezet Tervezô és Tanácsadó Kft-vel szerzôdést
kötni. Amennyiben a Pro-Mot Hungária Kft. el kívánja készíttetni a hivatkozott tanulmányt, ezt az önkormányzat tudomásul
veszi, és egyben kéri betekintésre, véleményezésre kerüljön
Balatonvilágos Község Önkormányzatának megküldésre
Tudomásul vette a Kôhárs Bt. Balatonvilágos, Aligai út 1.
szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiségre vonatkozó
bérleti jogviszony 2009. szeptember 30-tól történô felmondását. Egyben döntött a bérlemény meghirdetésérôl 2009.
november 1. napjától.
Módosította a DRV Zrt-vel 2001. augusztus 16-án kötött, –
önkormányzati forrásból megvalósult utcák- ivóvíz- és szennyvízhálózatának üzemeltetésére vonatkozó szerzôdését azzal,
hogy a szerzôdés 2019. december 31-ig tartó határozott idôtartamra szól.
A Partydekor részére a balatonvilágosi 747/39 hrsz-ú ingatlan területébôl 10 m2 területet családi ünnepség megrendezéséhez használatba adott, 2009. augusztus 21-én 17 órától
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2009. augusztus 21-én 20 óráig. A terület használatáért térítési díjat nem állapított meg.
Balatonvilágos aszfaltburkolatú utak (Szôlô, Tompa Mihály,
Hétvezér, Hunyadi, Arany János, Liliom, Rózsa, Petôfi, Béke utcák) burkolatának javítására bruttó 2.500.000 Ft keretösszeget
biztosított. Az útburkolat javítási munkálatainak elvégzésével a
SIÓ-KÔÉP Építô, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t bízta meg. A
munkálatok mûszaki ellenôrzésére Szalai Sándor egyéni vállalkozót kéri fel, és bízta meg bruttó 60.000 Ft megbízási díjért.
Elfogadta a 691/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosai által térítésmentesen felajánlott, az ingatlan megosztásával létrejövô 41 m2
nagyságú területrészt -a létesülô Attila közhöz, biztosítva ezzel
az ingatlanra a bejárást-, azzal a kikötéssel, hogy a telekalakítással, területátadással járó mindennemû költség a fenti ingatlan tulajdonosait terheli.
Engedélyezte Ender János József egyéni vállalkozó részére
2009. szeptember 1-tôl 2010. december 31-ig terjedô idôszakra, hogy gépjármûbôl tej-, tejtermék mozgó árusítást végezzen,
heti két alkalommal, bruttó 139 ezer Ft területhasználati díjért.
A tervezett új egészségügyi létesítménnyel kapcsolatban
felkérte a polgármestert, hogy a létesítményrôl, valamint annak
lehetséges helyszínéül szolgáló ingatlanok vonatkozásában
készíttessen egyeztetô anyagot, és azt terjessze elô a 2009.
október 20-ai ülésre.
Az EuroCable Magyarország Kft-tôl Balatonvilágos településen a kábeltévé hálózat kiépítésére vonatkozóan egy minden
részletre kiterjedô együttmûködési megállapodás tervezet megkérésérôl döntött.
Kezdeményezte a Legfôbb Ügyészségnél a Balatonvilágos
1222 hrsz-ú ingatlan értékesítésére, cseréjére vonatkozó
csereszerzôdés törvényességi felülvizsgálatát, kereset indítását
a csereszerzôdés megsemmisítése iránt azzal az indokkal,
hogy megítélése szerint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény vonatkozó szakaszai, az állami vagyonról
szóló 2007. évi CVI. törvény, illetve, az állami vagyonnal való
gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet szabályozásai nem tették volna lehetôvé felek között a csereszerzôdés megkötését. Egyben felhatalmazta a polgármestert,
hogy Balatonfûzfô Város Önkormányzatánál kezdeményezze
Balatonvilágos 1222 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó új telekalakítási eljárás során a leendô parti sétány szerepeltetését önálló
helyrajzi számú ingatlanként.
2009. augusztus 31.
Módosította a Balatonvilágos, Club Aliga területére
vonatkozó beépítési koncepció elfogadásáról szóló 225/2009.
(VI. 29.) számú határozatának 2.; 12.; 13.; 14.; 15. pontját.
A rendezési tervvel kapcsolatban döntéseket hozott az alábbiak szerint:
1. A Pomsár és Társai Építész Iroda Kft. a rendezési terv
készítésével kapcsolatban csak a képviselô-testület döntésén
alapuló írásbeli utasításokat vegye figyelembe.
2. A képviselô-testületi döntésen alapuló írásbeli közlésnek az
e-mailen küldött dokumentumok is megfelelnek.
3. A képviselô-testület elsô fordulóban a településszerkezeti
terv javaslat leszállítását kéri.
4. A képviselô-testület nem kér alternatív tervjavaslatot.
5. A Pomsár és Társai Építész Iroda Kft-nek megküldött
Balatonvilágos digitális térképállományára vonatkozó nyilatkozatot, hogy az „ az állami alapadatokat tartalmazza” a Fókusz Geodézia Kft. szolgáltatja.
Elfogadta, hogy a Balatonvilágos Cseresznyés utca 14. szám
alatti, 1584 hrsz-ú, és a Balatonvilágos, Cseresznyés utca 16.
szám alatti 1593/2 hrsz-ú ingatlanok határrendezése során a
Balatonvilágos, Cseresznyés utca 1593/1 hrsz-ú, kivett közterület mûvelési ágú ingatlan területe 1793 m2 térmértékû terület-
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nagyságról 1717 m2 területnagyságra változik, azaz 76 m2
nagyságú területtel csökken.
Támogatta dr. Walter Károlyné a Mészöly Géza Általános
Iskola Tagiskola pedagógusa Prémium évek programban való
részvételét azzal a feltétellel, hogy ezen idôszak alatt csak a
jogszabályban meghatározott juttatások illetik meg.
Hozzájárult, hogy a Balatonvilágos, Barackos utca 10. szám
alatt lévô, 303/10 hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára
bejegyzett 3.560.000 Ft vételárhátralék és járulékai erejéig
bejegyzett jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését megelôzôen kerüljön az
OTP Jelzálogbank Rt. javára 11.140.000 Ft összeg és járulékai
erejéig jelzálog, valamint a Magyar Állam javára 2.400.000 Ft
lakásépítési támogatás erejéig jelzálog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésre.
Döntött az önkormányzat szabad pénzeszközének
lekötésérôl a legkedvezôbb kamatajánlatot tevô banknál.
2009. szeptember 7.
Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 40/2004.
(XII. 30.) TNM rendelet által kijelölt szabad parti sávra vonatkozóan változtatási tilalmat rendelt el.
A képviselô-testület munkaterv szerinti, soron következô ülését
2009. szeptember 22-én (kedd) 16 órakor tartja.
Napirend:
1./ A 2009. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Intézményeinek beszámolója
Polgármesteri Hivatal beszámolója
Balatonvilágos Község Önkormányzat Közétkeztetési Intézménye beszámolója
Településüzemeltetési Intézmény beszámolója

Kultúrház beszámolója
3./ Rendeletek módosítása
4./ Vegyes ügyek

2009. október

 Kovácsné Rack Mária

Közlemény!
Október 15-én a postaládákba dobtak egy levelet, melyben az
Aligai Üdülôközösség Elnöke más mellett az október 1-i nyugdíjba vonulásomhoz gratulál.
Kijelentem: nem vonultam nyugdíjba.
A nyár folyamán úgy éreztem fel kell állnom az együttmûködés,
együttdolgozás hiánya miatt.
Elhatározásomról tájékoztattam választóim egy részét, akik kifejtették: nem azért választottak meg, hogy idejekorán felállva cserbenhagyjam ôket és Balatonvilágost. Megkérdeztem a szövetséget
és a társulást kiknek a véleménye az volt, hogy a döntés felelôssége
az enyém, de vegyem figyelembe a következôket:
1. Elôterjesztés ellenére nincs alpolgármestere a településnek,
aki az átmeneti állapotban képviselhetné és felelôsséggel vállalhatná azokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok elôírnak.
2. A hátralévô egy évben nem szolgálná az eredményes munkát
3. Az idôközi választás költsége feleslegesen terhelné a község
költségvetését.
Mérlegelve a fentieket döntöttem úgy, nem adom be a lemondásom és igyekszem továbbra is szolgálni Balatonvilágos községet.
 Fekete Barnabás polgármester
Tisztelettel:
Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Országos Nagyi Könyvtári Napok alkalmából kiírt

Versíró pályázaton Bíróné Simon Erzsébet
II. helyezést ért el, melyhez gratulálunk!!
 Varga Krisztina
könyvtáros

Fûzfôgyártelep, alsó megállóhelyen
Balatonvilágos és Balatonalmádi települések közötti csatlakozási lehetôségek
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