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I.Pécsi Nyílt
Kyokushin küzdőedzés

Június 4. - Nemzeti
Összetartozás Napja

Irány Kőszeg

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról
III.em.76., képviseletében: Ádám László ügyvezető) bruttó
152.400 Ft összegű ajánlatát, mint legkedvezőbb ajánlatot,
egyben jóváhagyta a vonatkozó megállapodás tervezetben
foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a polgármestert és a
jegyzőt.
Majd a Balatonvilágos belterületi utak burkolat felújítása
munkálatai műszaki ellenőrzési feladatai ellátására érkezett
ajánlatok közül legkedvezőbb, Konstruktív Mérnöki Iroda Kft.
(8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III.em.76., képviseletében: Ádám
László ügyvezető) bruttó 190.500 Ft összegű ajánlatát fogadta el.
A képviselő-testület egyben jóváhagyta a vonatkozó megállapodás tervezetben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a
polgármestert és a jegyzőt.
Harmadik napirendként a Balatonvilágos 295/1 helyrajzi számú
vízparti önkormányzati tulajdonú területen található „Vendégház” elnevezésű felépítmény felújítási munkálatai műszaki
ellenőrzési feladatai ellátására érkezett ajánlatokat bírálta el és
elfogadta a legkedvezőbb, Bende Lajos egyéni vállalkozó (8171
Balatonvilágos, Esze Tamás u. 13.) által tett bruttó 80.000 Ft
összegű ajánlatot. A képviselő-testület egyben jóváhagyta a
vonatkozó megállapodás tervezetben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt.

2018. április 10.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
április 10. napján rendkívüli ülést tartott, mely ülésén az alábbi
napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
Elsőként jóváhagyta a Gress-Ing Kft. – képviseletében dr. Papp
Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által
elkészített „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson.” tárgyú, a Kbt.
122/A. § alapján induló közbeszerzési eljárás Ajánlattételi
felhívást és a Kapcsolódó Közbeszerzési dokumentumokat és
felhatalmazza a polgármestert a döntést tartalmazó határozat
kivonat Gress-Ing Kft. - képviseletében dr. Papp Annamária
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére történő
továbbításra, a közbeszerzési eljárással kapcsolatban a szükséges
intézkedések megtétele érdekében.
Következő döntésében megjelölte a „TOP-2.1.3-16-SO1-201700001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson.” tárgyú, a Kbt. 122/A. § alapján induló közbeszerzési
eljárásban felkérendő ajánlattevők tekintetében az alábbi
gazdasági társaságokat:
1. KAZAMATA-BAU Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Rozmaring u. 28/I. e-mail: kazamata @kazamata-bau.hu
2. 2. sz. Mélyépítő Kft. 8600 Siófok, Tanácsház utca 24. 1. em. 16.
e-mail: melyep2.kft@gmail.com
3. PRACTICAL Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Kft. 8200
Veszprém, Házgyári út 26. e-mail: info@practical.hu
4. STRABAG Építő Kft. 1117 Budapest Gábor Dénes utca 2.
(Infopark „D” épület) e-mail: info.strepito@strabag.com
5. SYCONS Tanácsadó, Építőipari Fővállalkozó, Kivitelező és
Tervező Kft. 2461 Tárnok, Ötház puszta 1. A. ép. e-mail:
sycons@sycons.hu
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a döntést
tartalmazó határozat kivonat Gress-Ing Kft. – képviseletében dr.
Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
részére történő megküldésre, a további szükséges intézkedések
megtétele érdekében.
Ezt követően döntést hozott a közbeszerzési eljárás lebonyolításához négy tagú Bíráló Bizottság létrehozásáról a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. 27. § alapján Kuti Henriett
Margit jegyzői referens, Ádám László műszaki ellenőr, dr. Papp
Annamária közbeszerzési tanácsadó, Kocsis Anikó pénzügyi
ügyintéző tagokkal. A képviselő-testület egyúttal felkérte a
bizottság tagjait az értékelés elkészítésére, és javaslatuk
képviselő-testület elé terjesztésére és felhatalmazza a polgármestert a döntést tartalmazó határozat kivonat Gress-Ing Kft. képviseletében dr. Papp Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére történő megküldésre, a további
szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Következő témaként az önkormányzat tervezett beruházásainak
műszaki ellenőri feladatai tárgyában bekért ajánlatokat bírálta el a
képviselő-testület. Ennek keretében elsőként elfogadta a TOP2.1.3-16-SO1-2017-00001 számú, Csapadékvíz-elvezető hálózat
fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrzési feladatai ellátására érkezett ajánlatok
közül legkedvezőbb ajánlatot tevő Konstruktív Mérnöki Iroda
Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2. III.em.76. képviseletében:
Ádám László ügyvezető) 1.100.000,- Ft +Áfa, bruttó 1.397.000
Ft összegű ajánlatát, egyben jóváhagyta a vonatkozó megállapodás tervezetben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a
polgármestert és a jegyzőt.
Következő döntésében a Balatonvilágos Zrínyi u 295/1 hrsz.
Szabadidőközpont partvédőmű felújítás munkálatai műszaki
ellenőrzési feladatai ellátására érkezett ajánlatok közül fogadta el
a Konstruktív Mérnöki Iroda Kft. (8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
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2018. április 16.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
április 16. napján munkaterv szerinti ülést tartott, mely ülésén az
alábbi napirendeket tárgyalta és döntéseket hozta:
Az első napirend keretében elfogadta a Siófoki Rendőrkapitányság Balatonvilágos település közrendjéről, közbiztonsági
helyzetéről szóló beszámolóját.
Második napirendként a Balatonvilágos Polgárőrség 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját fogadta el a képviselőtestület.
Harmadik napirend keretében elsőként a Balatonvilágos Község
Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját,
majd a Védőnői Szolgálat 2017. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámolóját, végül a Tanyagondnoki Szolgálat 2017.
évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját fogadta el.
Negyedik napirendként megtárgyalta és elfogadta a képviselőtestület a háziorvos beszámolóját Balatonvilágos település
egészségügyi alapellátási feladatai 2017. évi ellátásáról.
Ötödik témaként fogadta el a Balatonvilágosi Nyugdíjasok
Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti Egyesülete 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Majd hatodik témaként került sor a
Mozdulj Világos Sport Egyesület 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolójának elfogadására.
Következő napirend keretében a képviselő-testület megalkotta az
6/2018. (IV.02.) önkormányzati rendeletét a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról.
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a következő
döntéseket hozta:
- biztosította a Kultúrház térítésmentes használatát 2018.
augusztus 3-án 8 órától 2018. augusztus 4. napján 12 óráig családi
esemény megrendezéséhez azzal a feltétellel, hogy az esetleges
károkozásra a használatot megelőzően 50.000 Ft összegű kaució
fizetendő Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete pénztárába. A kaució
visszafizetésének feltétele, hogy a Kultúrházban a használt
időszakban károkozás nem történik. A térítésmentes használat
további feltétele, hogy a használatot követően a használt
helyiségeket tiszta állapotban kell a Kultúrház felelősének átadni.
- biztosította a Kultúrház térítésmentes használatát 2018. július
14. és 2018. augusztus 5. napján, 10.00 órától 12.00 óráig a
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2. oldal

folytatás a 2.oldalról

- a Turisztikai Alapról szóló 25/2003.(XII.23.) rendelete 1 § (2)
bekezdés b) pontjában meghatározott „Tartósan turisztikai célra
hasznosított ingatlan, ingatlanrész korszerűsítése, felújítása,
komfortfokozat növelésének támogatása” célra, ping-pong
asztal, egyéb sportszerek, kerti bútorok, asztalok, székek
beszerzésére, valamint az emeleti részen az elhasználódott
szúnyoghálók cseréjére a Szatmár Apartmanház (8171 Balatonvilágos, Rákóczi u. 13.) üzemeltetője Szatmáriné Kulifai Rita
vállalkozó (8000 Székesfehérvár, Vértanú u. 59.) részére 2017.
május hónaptól 2017. szeptember hónapig terjedő időszakra, a
befizetett 358.000 Ft idegenforgalmi adó alapján 46.570 Ft
támogatás biztosításáról döntött. Egyidejűleg jóváhagyta a
támogatási megállapodásban foglaltakat. Felhatalmazta a
polgármestert és jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására,
felkérte a GEVSZ intézményvezetőjét a támogatás pénzügyi
teljesítésére.
- a KID Rock and Roll Sportegyesület (8200 Veszprém, Vécsey
Károly u. 8/A, képviseli: Putics-Bondor Virág egyesület elnöke)
részére térítésmentesen biztosította a Kultúrház használatát 2018.
szeptember 1-től 2019. június 30-ig szombati napokon 10.00
órától 11.00 óráig azzal a feltétellel, hogy a térítésmentes
használat fejében az egyesület az önkormányzati rendezvényeken
térítésmentesen műsort ad.
- a Balatonvilágos, Zrínyi út Szabadidő Központ (295/1 hrsz.)
partvédőmű felújítási munkáira érkezett ajánlatok közül a
legkedvezőbb ajánlatot tevő „AQUA-SIÓ” VÍZÉPÍTŐ KFT.
(8600 Siófok, Küszhegyi u. 14.) 6.323.146 Ft +Áfa, összesen
bruttó 8.030.395 Ft összegű ajánlatát elfogadta. A döntés
végrehajtásához az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
kormányzati funkción rendelkezésre álló előirányzathoz
5.403.406 Ft, kerekítve 5.404.000 Ft pótelőirányzatot biztosított
a működési tartalék terhére, egyben jóváhagyta a vonatkozó
vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat, annak aláírására
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt.
- elhatározta a Településrendezési Eszközök módosítását a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet – továbbiakban: R. - 41. § (1) bekezdés
alapján egyszerűsített eljárás keretében, az alábbiak szerint: a
balatonvilágosi 542/2 helyrajzi számú, Dózsa György út 75. szám
alatt lévő Lavender Terasz területét tartalmazó telektömb
szabályozásának módosítása. Az érintett telektömbben lévő Vt-1
építési övezetben az építési helyet úgy kell meghatározni, hogy a
meglévő és tervezett épületrészek szabályosan helyezkedjenek el
az építési helyen belül. Az építési övezetre vonatkozó előírások
(pl. beépíthetőség, magasság) változatlanul maradnak. A
képviselő-testület megállapította, hogy a településrendezési
eszköz módosítás a R. 45. § (2) a) pontnak megfelelően az OTÉK
2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával
történik, továbbá megállapította, hogy a partnerségi egyeztetés
lefolytatására a 62/2013.(II.25.) számú önkormányzati rendelet
szabályai alapján kerül sor, az elfogadott partnerségi egyeztetés
szabályai hatályosak, jelen eljárás keretében azokon nem kíván
változtatni. A Képviselő-testület a döntésben megfogalmazta
továbbá, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3)
bekezdésnek megfelelően a várható környezeti hatást kis
nagyságrendűnek tartja, környezeti vizsgálat lefolytatását nem
látja szükségesnek, egyben felkérte a Polgármestert, hogy a
környezet védelméért az említett rendeletben megnevezett felelős
szerveket ezen álláspont figyelembe vételével tájékoztassa.
Felhatalmazta a polgármestert a szükséges intézkedések
megtételére, az adatszolgáltatások beszerzésére és egyeztetések

FREGOLI Színészegylet Kulturális Közhasznú Egyesület (1054
Budapest, Vértanuk tere 1., nyilvántartási szám: 09-02-0003206,
adószám: 18993325-1-41, ügyvezető igazgató: Paróczay Csaba)
részére, azzal a feltétellel, hogy a 2018. július 7-én megrendezésre kerülő Falunapon ingyenesen biztosítja az „Ebengubák” című
gyermekelőadás bemutatását.
- döntést hozott arról, hogy a 2018. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a
Magyar Államkincstár felé és felhatalmazta a polgármestert az
állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
- biztosította a Tematik Kabel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1012 Budapest, Márvány utca 17.) által szervezett, 2018. április
22-28. között megrendezésre került International Balaton Carp
Cup verseny (IV. Nemzetközi Pontyfogó Kupa) lebonyolításának
helyszínéül az önkormányzat tulajdonában álló Balatonvilágos,
Zrínyi út 28-30. szám alatt lévő 1251 hrsz-ú terület (fizető strand
területe), valamint a Balatonvilágos, 295/1 hrsz-ú terület helyszínrajzon bejelölt (parti) területrészének használatát. Egyben
jóváhagyta a javított együttműködési megállapodásban
foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a polgármestert és a
jegyzőt, utasította a GEVSZ intézményvezetőt a szervezővel
történő egyeztetésre, a területek biztosításával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
- használatba adott Menyhei Sándor (7030 Paks, Hegy u. 86.,
levelezési cím: 8171 Balatonvilágos, Dózsa György út 1.) egyéni
vállalkozó részére, az általa bérelt „Bisztró” elnevezésű ingatlan
mögötti önkormányzati tulajdonú 749 hrsz-ú területből (Bisztró
épületrészének hátsó ajtajától a bolt irányába) 2m x 5m, összesen
10m2 nagyságú területrészt 2018. május 2 napjától 2019. április
30. napjáig, ((8 hónap x 300 Ft x 10 m2) + (4hónap x 500 Ft x 10
m2)) 44.000 Ft/év területhasználati díjért, mely összeg a
területhasználatot megelőzően, egy összegben fizetendő meg az
önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete részére. Egyidejűleg hozzájárult a területrészen rácsos
tároló lehelyezéséhez, jóváhagyta a vonatkozó területhasználati
megállapodásban foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a
GEVSZ intézményvezetőjét és utasította a GEVSZ intézményvezetőt a használatba adott terület kimérésére, átadására.
- módosította a 179/2017. (VI.12.) számú határozatának a bérlő
lakcímére, a bérlet időtartamára, valamint a bérleti díj fizetési
feltételére vonatkozó részét és a Balatonvilágos, Aligai út 37.
szám alatti, 524 hrsz-ú ingatlanon lévő épület 48,48 m2
felépítményrészét bútorraktározás céljára (20.000 Ft/hó) 240.000
Ft bérleti díjért 2018. május 2. napjától 2019. április 30. napjáig
azzal a feltétellel, hogy a bérleti díj havi 20.000 Ft összegű
részletekben, adott hónap 5. napjáig fizetendő meg Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete részére. Jóváhagyta a bérleti szerződés
tervezetben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a
polgármestert és a jegyzőt, egyben felkérte a GEVSZ intézményvezetőt a helyiségek átadására.
- előirányzatot biztosított Balatonvilágos Község Önkormányzat
Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete 2018. évi
költségvetésében a működési tartalék terhére a 066010 Zöldterület kezelés kormányzati funkcióra fronthidraulika és tolótalp
beszerzésére bruttó 1.000.000 Ft összegben.
- engedélyezte Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete elhasznált, meghibásodott eszközeinek meghirdetését, értékesítését a következők
szerint:
Gutbroad traktor (alkatrésznek meghirdetve) bruttó 40.000 Ft,
MTZ első gém bruttó 100.000 Ft, Vtz traktor + tolólap bruttó
1.270.000 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazta GEVSZ intézményvezetőt az
eszközök meghirdetésére, értékesítésére, az értékesítést követően
annak eredményéről a képviselő-testület tájékoztatására.
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6./ Vegyes ügyek
napirendekkel, melyre vonatkozóan a júniusi lapszámban adunk
tájékoztatást.

lefolytatására, a tervezővel a szükséges tervezési szerződés
egyeztetésére és a soron következő ülésen történő előterjesztésére.
- döntést hozott arról, hogy a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont
c) pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatásra” pályázatot nyújt be Balatonvilágos
belterületi útjainak útburkolat felújítási munkái költsége
támogatására.
A tervezett felújítási munkálatok:
Hunyadi utca 216 hrsz, 330 fm aszfalt szőnyeg kiépítés bruttó
6.307.629 Ft,
Hunor utca 634/2 hrsz, 335 fm aszfalt szőnyeg csere
bruttó 4.654.862 Ft,
Arany János utca 250 hrsz,320fm aszfalt szőnyeg csere bruttó
4.336.019 Ft,
Összesen: bruttó 15.298.510 Ft.

A képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésére 2018.
június 18. napján kerül 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

A pályázatban benyújtott beruházás költsége:
bruttó 15.298.510 Ft.
Igényelt támogatás összege: bruttó 11.473.882 Ft.
Önrész: bruttó 3.824.628 Ft.

5./ Nyári rendezvények szervezéséhez kapcsolódó utolsó
egyeztetés
Előadó: polgármester, Fehér-partok Turisztikai Egyesület elnöke

A képviselő-testület az önrészre az önkormányzat 2018. évi
költségvetésében a 066020 Város és községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások kormányzati funkción 3.824.628 Ft előirányzatot
biztosított a működési tartalék terhére, egyben felhatalmazta a
polgármestert, jegyzőt, GEVSZ megbízott intézményvezetőt a
pályázat benyújtásához a szükséges intézkedések megtételére.
- a Kelet-Balatoni Borlovagrend 8174 Balatonkenese, Rózsa utca
28/1. részére az elmúlt egy évtizedes tevékenységüket összefoglaló könyv kiadásának költségéhez 100.000 Ft összegű
hozzájárulást biztosított.
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő ügyek
tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte el. Zárt ülés
keretében a képviselő-testület 500.000 Ft összegű kamatmentes
kölcsönt biztosított a 763 hrsz-ú ingatlan lévő lakóház felújításának, a központi fűtés bevezetésének költségéhez a lakáscélú
önkormányzati támogatások szabályairól szóló 22/2015. (XII.
29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. A
kamatmentes kölcsön számla ellenében fizethető ki. A kölcsön
visszafizetésének időtartama 8 év, a visszafizetésének kezdete
2019. január 5. napja. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a kölcsön és jelzálogszerződés aláírására.
Egyben felkérte a jegyzőt a kamatmentes kölcsön összegének
számla ellenében történő kifizetésére.
A következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre 2018.
április 16. napján került sor
1./ A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló
Előadó: polgármester

6./ Bérlakások bérbeadása
Előadó: polgármester
7./ Szezonális terület- és helyiségbérletek
Előadó: polgármester
8./ Vegyes ügyek
napirendekkel
Kuti Henriett

Pályázati felhívás
Balatonvilágos Község Önkormányzata a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény alapján pályázatot hirdet Balatonvilágos
Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági vezető
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 2018.10.01től
Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, Balatonvilágos Község Önkormányzat
Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete, székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
főkönyvelő, gazdasági vezetői feladatok.
Ellátandó feladatok:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete intézmény, mint önkormányzati alapítású költségvetési szerv főkönyvelői felada-

2./ 2017. évi Ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: polgármester
3./ Siófok Város Önkormányzatának Gondozási Központja
beszámolója Balatonvilágos települést érintő feladatok 2017.
évre vonatkozó ellátásáról
Előadó: Gondozási Központ képviselője
4./ Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója
Balatonvilágos települést érintő feladatok 2017. évre vonatkozó
ellátásáról
Előadó: intézményvezető
5./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester

folytatás az 5. oldalon
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4. oldal

folytatás a 4.oldalról

gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi
ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti
ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok
ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves
igazolt szakmai gyakorlattal és mérlegképes könyvelői
szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági
szakképzettség;
- Ávr. 12. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti
nyilvántartásokra vonatkozó igazolás
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

tainak ellátása. Vezetői megbízásának tartalma: gazdasági
vezetői feladatainak ellátása; az intézmény központ
gazdálkodási csoport munkájának vezetése. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtása, a vagyongazdálkodás és hasznosítás
koordinálása, szervezése. Az önállóan működő Szivárvány
Óvoda, valamint az intézmény részét képező Közétkeztetési részegység-, és a Településüzemeltetési részegység,
gazdálkodásának felügyelete, gazdálkodásával összefüggő
feladatok irányítása, szervezése, ellátása az önkormányzat
rendeleteinek, belső szabályzatoknak, valamint a jogszabályi előírásoknak, az államháztartás gazdálkodási rendjét
meghatározó törvénynek és végrehajtási rendeleteinek
megfelelően.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített
gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység irányítása,
szervezése és ellenőrzése, az államháztartási törvényben
foglalt vonatkozó feladatok ellátása, ezen belül különös
tekintettel: - a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - a
gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, - az
intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának,
havi zárlati kimutatásainak, időszakos pénzforgalmi és
mérleg-jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi terv és a
beszámoló adatai valódiságának biztosítása, - bizonylati
fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére
vonatkozó előírások érvényesítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete Alapító Okiratában foglalt
területek gazdálkodási, gazdasági koordinációs feladatai,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és
végrehajtási rendeleteiben a gazdasági vezetői feladatkörben előírt feladatok végrehajtása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
A kinevezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény alapján határozatlan időre, 2018.
október 1. napjától, 4 hónap próbaidő kikötésével
történik.
A vezetői megbízás (Kjt. szerinti, nem magasabb vezetői
megbízás) a kinevezés napjától öt év időtartamra 2023.
szeptember 30. napjáig szól.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- a területen szerzett szakmai tapasztalat,
- B kategóriás vezetői engedély
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
fényképes részletes szakmai önéletrajz
iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatai
nyilvántartásokra vonatkozó igazolások Ávr. 12. § szerint
szakmai program,
motivációs levél,
bérezésre, javadalmazásra vonatkozó konkrét elképzelés,
bérigény összegének megjelölése,
nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez való hozzájárulásáról
a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati
anyagot megismerjék, és abba betekinthessenek;
a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a pályázat elbírálását
zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;
vezetői engedély fénymásolata.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus
16. csütörtök 12 óra.
A postai úton benyújtott pályázat beérkezésének határideje: 2018. augusztus 23. csütörtök 12 óra.
A személyes meghallgatás várható időpontja: 2018.
szeptember 3-10. között
A pályázatok benyújtásának módja:
Személyesen, a pályázat Balatonvilágos Község Önkormányzata ügyfélszolgálatán történő leadásával (8171
Balatonvilágos, Csók István sétány 38.) vagy postai úton
ZÁRT BORÍTÉKBAN. Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázat azonosító számát: 512-3/2018, valamint a
munkakör megnevezését: „gazdasági vezető”.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 12. § előírásainak
megfelelő, felsőoktatásban szerzett végzettség és
gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség, továbbá emellett
okleveles könyvvizsgálói vagy
államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy
az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű
szakképesítés, vagy
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A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember
20.
A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással

folytatás a 6. oldalon
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folytatás az 5.oldalról

I.Pécsi Nyílt Kyokushin küzdõedzés

egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
illetve a kinevezést megelőző egészségügyi alkalmasságát igazoló üzemorvosi vizsgálatnak aláveti magát. A
közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az
intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 4
hónap próbaidő kikötésével. A vezető beosztás ellátására szóló megbízás várhatóan 2018. 10. 01. napjától 2023.
09.30. napjáig terjedő, határozott időre szól, a fennálló
vagy a megbízással egyidejűleg az érvényesen pályázó
képesítésének megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe
történő kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony mellett. A pályázat kiírója fenntartja magának
a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat
eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával
kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Április 28-án első alkalommal lett megrendezve az
I.Pécsi nyílt küzdőedzés a helyi Goukai Karate SE
szervezésében. Több klubból érkeztek karatékák,
hogy megmérettessék magukat. A közös bemelegítés
után kezdetét vették a küzdelmek melyek során a Kyokushin szabályrendszere volt érvényes. A 2,5 óra alatt
a legkitartóbbaknak 52x2 percet sikerült teljesíteni. Az
edzés végére mindenki kellemesen elfáradt és sok
tapasztalattal valamint kék foltal lett gazdagabb. A
napot egy közös ebéddel zártuk.
"Amíg nem adod fel, addig legyőzhetetlen vagy."
Osu!
Sempai Király Zoltán

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a
www.balatonvilágos.hu honlapon szerezhető. A feladatellátással kapcsolatban információ kérhető Kocsis
Anikó pénzügyi ügyintézőtől a +36/88//480-845 telefonszámon.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
- kozigallas.hu
- www.balatonvilagos.hu (Balatonvilágos Község Önkormányzata hivatalos honlapja)

Irány Kõszeg
Május 11-én buszos kirándulásra indult a Nyugdíjas
egyesület számos tagja, az úti cél Kőszeg volt. Ennek
a kis városnak a történelmét, nevezetességeit idegenvezető mutatta be a sok szép látnivaló közül néhány:
Jurisics vár, Hősök kapuja, Öregtorony /Zwinger/.
Hazafelé kis kitérővel, rövid városnézésre maradt idő
Szombathelyen. Kissé elfáradva, de ismét sok élménnyel gazdagodva tért haza a kis csoport. Köszönjük az Önkormányzat által nyújtott anyagi támogatást!
Schwartz Jánosné
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VALUMED EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.
8171 Balatonvilágos, Gagarin ltp. 1.

DR. BALÁZS MÁRIA
Gyermekgyógyász, Felnőtt Háziorvos, Foglalkozásegészségügyi Szakorvos
Elérhetőség: 88/480-538; 30/552-0780
bm@valumed.hu
2018. május 10-től
HÁZIORVOSI RENDELÉS: DR. BALÁZS MÁRIA
HÉTFŐ: 8:00 - 12:00
KEDD: 14:00 - 16:00
SZERDA: 8:00 - 12:00
CSÜTÖRTÖK: 14:00 - 17:00
PÉNTEK: 14:00 - 16:00
TANÁCSADÁS CSÜTÖRTÖKI NAPON
Terhes anyukáknak, egészséges gyermekes,
csecsemős szülőknek: 1200 - 1400
ÜGYELETI ELLÁTÁS
SIÓFOKI HÁZIORVOSI ÜGYELET 84/310-150
8600 SIÓFOK, SEMMELWEIS U. 1.
MUNKANAPOKON: 16:00 – MÁSNAP : 8:00
HÉTVÉGÉN ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON 24
ÓRÁS ÜGYELET
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havi lapja · www.balatonvilagos.hu
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Moziajánló

nem más, mint Thanosz, akinek célja az, hogy
megszerezze az összes Végtelen Követ és, hogy azok
segítségével elpusztítsa a fél univerzumot, ezzel megteremtve a „tökéletes egyensúlyt”. Csakhogy ez a
hőseinknek nincs túlságosan ínyére ezért a Bosszúállók, Doktor Strange, Pókember, Fekete Párduc és a
Galaxis Őrzői együttes erővel próbálják megállítani
Thanoszt. És ezzel kezdetét veszi a „Végtelen Háború”.
A második film amit megnéztem az a Deadpool 2 volt.
Ennek az első részét tavaly nyáron láttam és már azt is
imádtam. A Deadpool valamilyen szinten kapcsolódik
az X-men filmekhez, de inkább azok paródiájának
tekinthető, ezért a film nézése közben nem telik el úgy

Mint a fiatalok nagy része, úgy én is szeretek moziba
járni. Vevő vagyok akciófilmektől kezdve a romantikus filmekig bármire. Na jó, a horrorra nem. Az elmúlt
pár hétben kétszer voltam moziban és mindkétszer
Marvel filmet néztem.
Az első film amit néztem az a Bosszúállók: Végtelen
háború volt. Nem mondanám azt, hogy nagyon
tisztában voltam az előzményekkel, mivel a Bosszúállók előző két részét még teljes egészében nem
láttam, de az esetek 90%-ában értettem a történéseket
(a maradék 10-ben a testvéremet kérdezgettem). A
Marvel filmeknél mindig ott van a jófiú- rosszfiú szál.
Ez itt is megtalálható volt, azonban a jófiú oldalt ebben
az egész hőscsapatra kiterjesztették. A rosszfiú pedig

5 perc, hogy nem dőlne az egész mozi a nevetéstől.
Azonban a második rész egy tragédiával kezdődik.
(Persze a film ennek ellenére sem az a szomorú fajta.)
A tragédia után Deadpool csatlakozik az X-menhez,
azonban amikor egy tinédzser (mutáns) fiú segítségére
kel, megöl egy embert így letartóztatják. És a történet
innentől kezd kibontakozni. Megjelenik Kábel aki a
tini mutánsra vadászik. Deadpoolnak sikerül megszöknie a börtönből, és miután úgy dönt, hogy
megmenti a fiút Kábeltől, megalakítja az X-Force
nevű csapatot.
Mindkét film 16 éves kortól ajánlott.
Király Dóra
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