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folytatás a 3. oldalon

A jó és a rossz  - örök egyensúly

Több, mint életmód!

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról

2018. október 15.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2018. október 15. napján rendkívüli ülést 
tartott, melyen a következő döntéseket hozta:
Elsőként elhatározta, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács 
által kiírt „Településfejlesztési beruházások támogatá-
sa” felhívásra pályázatot nyújt be, az önkormányzat 
tulajdonában lévő a Balatonvilágos Zrínyi u. 137. szám 
alatti 295/1 hrsz. szabadidőközpont terület part 
védőmű és homokfövenyes öböl építési munkálatok 
elvégzésére. A tervezett munkálatok, beszerzések körét 
az alábbiakban határozta meg:
1. partvédőmű és homokfövenyes öböl: 
bruttó 24.723.725,- Ft,
2. kőpadok 4 db bruttó: 1.808.175,- Ft,
3.szabadtéri tornaeszközök bruttó 2.400.000,- Ft,
összesen bruttó 28.931.900,- Ft elszámolható költség 
figyelembevételével, melyből
az igényelt támogatás összege bruttó 14000000,- Ft, az 
önrész  bruttó 14931900,- Ft.
Műszaki ellenőrzés költségeként bruttó 250000,- Ft 
összeget határozott meg a képviselő-testület, egyúttal 
az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 066020 
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
kormányzati funkción biztosította a szükséges bruttó 
29.181.900 Ft (28.931.900 Ft + 250.000 Ft), azaz 
huszonkilencmillió száznyolcvanegyezer-kilencszáz 
forint előirányzatot a működési tartalék terhére.
Második téma keretében elfogadta a Balatonvilágos, 
295/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanról a 
gáz nyomásszabályozó állomás 295/16 hrsz-ú ingat-
lanra történő áthelyezése és az üzemen kívül került 
mérőállomás megszüntetése tárgyban érkezett ajánla-
tok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő TEVE 
Kivitelező és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Csicsali 
utca 1.) 4.522.578 Ft +Áfa, összesen 5.743.674 Ft 
összegű ajánlatát. A döntés végrehajtásához szükséges 
előirányzat az önkormányzat 2018. évi költség-
vetésében a 066020 Város és községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások kormányzati funkción rendel-
kezésre áll. A képviselő-testület felkérte a polgár-
mestert a döntésről az ajánlattevő tájékoztatására, 
egyben felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a 
vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására.
Harmadik napirend keretében döntött arról, hogy 
elfogadja Exteriör külső-környezet tervező Betéti 
Társaság (Exteriör Bt.) cím: 1021 Budapest, Hűvös-
völgyi út 86. adóigazgatási szám: 28468484-2-01) az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatá-
ról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet - továbbiak-
ban: R. - előírásai szerint a Balatonvilágos Község 
településrendezési eszközeiről (településszerkezeti 
terv és helyi építési szabályzat) szóló Környezeti 
Vizsgálat és Értékelés szakmai dokumentáció 
elkészítésére vonatkozó 800.000,- +Áfa bruttó 

1.016.000 Ft összegű ajánlatát és a szükséges 
előirányzatot az önkormányzat 2018. évi költség-
vetésében a 066020 Város és községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra a 
működési tartalék terhére biztosítja. Egyúttal felkérte a 
polgármestert, tájékoztassa a döntésről a Pomsár és 
Társai Építész Iroda Kft. képviseletében Városy Péter 
településtervezőt azzal, hogy a Kft.-vel 2016. 05. 30. 
napján Balatonvilágos Község településrendezési 
eszközeinek módosítása tárgyában létrejött tervezési 
szerződés módosításáról szóló szerződésbe kerüljön 
beépítésre az 1. pontban megjelölt tervezési feladat.
Negyedik témaként megbízta a község közigazgatási 
területére kiterjedő települési főépítészi feladatok 
ellátásával Müller János urat (8200 Veszprém, Nárcisz 
u. 13.) a 2017. április 1. napjától kezdődően létrejött 
vállalkozási szerződés fenntartásával, 2020. március 1. 
napjáig tartó időszakra. A feladatellátásért változatla-
nul bruttó 100.000 Ft/hó vállalkozási díjat, valamint 
utazási költségtérítést állapított meg azzal, hogy a 
döntés végrehajtásához 2018. évre szükséges 
előirányzat az önkormányzat 2018. évi költség-
vetésében a 066020 Város és községgazdálkodási 
egyéb szolgáltatások kormányzati funkción rendel-
kezésre áll. A képviselő-testület egyidejűleg jóvá-
hagyta a vállalkozási szerződés módosításban foglalta-
kat, annak aláírására felhatalmazta a polgármestert és a 
jegyzőt.
Ötödik témaként az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt-vel (7626 Pécs, Búza tér 8/a.), mint Elosztó 
Hálózati Engedélyessel kártalanítási szerződést 
megkötéséről döntött a Hálózati Engedélyes tulajdoná-
ban álló Balatonvilágos, 1-33/2017. számú nyom-
vonalrajz (változási rajz) szerinti közcélú villamos 
hálózat és tartozékai (továbbiakban: Közcélú Hálózat) 
megnevezésű nyomvonalas létesítménynek Balaton-
világos Község Önkormányzata tulajdonát képező 
Balatonvilágos, Erdősor utca 082 hrsz-ú, kivett közút 
művelési ágú területen elhelyezett nyomvonalára és 
biztonsági övezetére. A Közcélú Hálózat vezetékjoggal 
terhelt ingatlanrész területe 417 m2. A képviselő-
testület egyidejűleg jóváhagyta a kártalanítási szerző-
dés tervezetben foglaltakat, és annak aláírására felha-
talmazta a polgármestert és a jegyzőt.
Hatodik napirend keretében egyetértését fejezte ki a 
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőr-
kapitányság Siófok kapitányságvezetői beosztására 
Bene Zsolt r. alezredes úr kinevezésével, a kinevezés 
ellen kifogást nem emelt. A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert a döntést tartalmazó határozat megkül-
désére a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Hu-
mánigazgatási Szolgálat részére.
Hetedik témaként tárgyalta a Magyar Turisztikai 
Ügynökség (továbbiakban: MTÜ) kérését a 165/2018. 
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KÉP

KÉP

Befejezetlen történet

Veres Lászlóné Marica

(VII.19.) számú képviselő-testületi határozattal a MOL 
Nagyon Balaton programsorozat együttműködésében 
egy Balatoni Panorámakeret felállításához a Balaton-
világos, Csók István sétány 747/39 hrsz-ú ingatlan, 
Székelykapu melletti területrészére engedélyezett terü-
lethasználat módosítása tárgyában és döntött a szük-
séges területet határozatlan időre történő biztosításáról. 
A 2018. július 23. napján létrejött területhasználati 
szerződés 2.2 pontját fentiek szerint módosította és 
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a VOLT 
Produkció Kft (1033 Budapest, Hajógyári sziget 
23796/58 hrsz.) és az Önkormányzat között a tárgyban 
létrejött területhasználati szerződés módosítás aláírásá-
ra.

A képviselő-testület 2018. október 29. napján 17.00 
órakor Lakossági Fórumot tartott, melynek napirendi 
témája a „Településfejlesztési koncepció és megalapo-
zó vizsgálatok véleményezési dokumentáció ismer-
tetése: Munkaközi tájékoztató partnerségi véleménye-
zése a 314/2012. Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdése 
szerint” volt. 
Az október 29. napján tartott Lakossági Fórumon 
számos lakossági javaslat és észrevétel elhangzott az 
elkészült anyag tartalmával kapcsolatban, melyeket 
terjedelmi okokból részleteikben nem ismertetünk a 
lapban, a fórumról készült jegyzőkönyv szintén 
olvasható a honlapon. Az egyik - talán a leginkább - 
érdeklődésre méltó témakörnek a szebb napokat 
megélt öntözővíz-hálózat „újraélesztése” bizonyult: az 
ebben rejlő lehetőségek kiaknázása, egyáltalán az ötlet 
létjogosultsága, a hozzá kapcsolódó lehetőségek és 
azok feltételeinek megteremtése számos kérdést hozott 
egymás után. A mezőgazdaság, mint a település 
fejlődési lehetőségének fő egyik iránya a biogazdálko-
dás, a zöldségtermelés, a munkaerőhiány kezelése 
területén is megfontolásra és átgondolásra érdemes 
kérdéseket adott a fórumon a tervezők részére. A 
mezőgazdaság és turizmus összekapcsolásával a szőlő-
termelőkre alapozott régi elképzelés, a jelenlegi 
jogszabályokkal nem támogatott pincesor kérdése 
szintén felvetődött. Felmerült még, hogy a jelenlegi 
szabadtéri színpadot és Kultúrotthont kinőtte a 
település, érdemes megfontolni a szemben lévő, új 
játszótér melletti terület ilyen irányú hasznosítását.
A tervezőcsapat részéről Székely Nóra településterve-
ző és Heinrich Péter fejlesztő mérnök felhívták a 
figyelmet arra, hogy a településfejlesztési koncepció 
elsősorban a fejlődési lehetőségeket, a fejlesztési 
irányokat hivatott összefoglalni, melyhez számba kell 
vennie a település lehetőségeit, korlátait, erősségeit és 
az esetleges kockázatokat. A koncepció még nem egy 
konkrét fejlesztési terv, hanem annak egyik alapja, a 
következő évek fejlesztési terveit alapjaikban 
meghatározó, a főbb irányokat kijelölő dokumentum. 
Ennek fényében tehát nem tartalmaz olyan szintű 

konkrétumokat, amik egy-egy adott beruházás alapjait 
teremtik meg, hanem irányt ad a fejlesztések megala-
pozásához, a megfelelő tervek, konkrét beruházások 
előkészítéséhez.

A folyamatban lévő településrendezési eszközök 
(Szerkezeti Terv, Szabályozási Terv, Helyi Építési 
Szabályzat) módosítására irányuló eljárás, valamint 
ahhoz kapcsolódó településfejlesztési koncepció 
készítése tárgyában a beérkező munkarészek, anyagok 
feltöltése a www.balatonvilagos.hu önkormányzati 
honlap Településrendezés és településkép menübe 
történik. A Településfejlesztési koncepció egyeztetési 
anyaga és annak megalapozó vizsgálat munkarésze ott 
továbbra is megtekinthető, a véleményezési eljárás 
során beérkezett anyagok és azok alapján módosításra 
kerülő Tervezői munkarészek feltöltésüket követően 
szintén itt lesznek elérhetőek. 

A képviselő-testület következő munkaterv szerinti 
ülésére 2018. november 19. napján került sor

1./ A 2018. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítése
Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők
2./ 2019. évi költségvetési koncepció
Előadó: polgármester
3./ A 2019 évi fejlesztések
Előadó: polgármester
4./ A 2019. évi munkaterv javaslat előterjesztése 
Előadó: polgármester
5./ Vegyes ügyek
napirendekkel, melyről a lap következő számában 
adunk tájékoztatást, a szociális tűzifa igénylés 
szabályait tartalmazó új önkormányzati kivételével, 
amelyről Polgármester úr most ad tájékoztatást, külön 
cikkben.

2018. november 30. napján, pénteken kerül sor a 
munkaterv szerinti Közmeghallgatásra 17.00 órai 
kezdettel a Kultúrházban a következő napirendekkel:

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.

A képviselő-testület munkaterve szerint az év utolsó 
ülésére 2018. december 10. napján kerül sor a 
következő napirendekkel:
1./ A 2019. évi ellenőrzési terv 
Előadó: polgármester
2./ Vegyes ügyek

Kuti Henriett
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Tordai-hasadék
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folytatás az 5. oldalon

Pályázati felhívás Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal titkársági ügyintézõi munkakör betöltésére

4. oldalw w w . v i l a g o s i h i r m o n d o . h u

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, 8171 Balatonvilágos, Csók István 
sétány 38.

A közszolgálati tisztviselők előírásairól szóló 
29/2012.(III.7.) Korm. Rendelet alapján a munka-
kör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 27. feladatkör II. besorolási osztály

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Képviselő-testület és bizottsági munka előkészítése, 
jegyzőkönyvvezetés, közreműködés a képviselő-
testületi és bizottsági döntések végrehajtásával kap-
csolatos feladatokban, kapcsolódó levelezések elő-
készítése, polgármester hatáskörébe tartozó feladatok 
előkészítése, kapcsolódó nyilvántartások naprakész 
vezetése, vagyonkataszter vezetése. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény, valamint a Siófoki Közös 
Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabály-
zatának rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 Magyar állampolgárság,
 Cselekvőképesség,
 Büntetlen előélet, 
 Középiskola/gimnázium,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Középiskolai végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 Közigazgatási szervnél hasonló területen 
 szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:

 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
 vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat
 benyújtásáig azt kérelmezte,

 A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet szerinti 
 szakmai önéletrajz, 
 Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló 
 okiratok másolata, 
 Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a 
 személyes adatok kezeléséhez való 
 hozzájárulásról,
 Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat 
 elbírálásában résztvevő személy a teljes 
 pályázati anyagba betekinthessen. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A 
munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 
betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 
december 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Kuti Henriett Margit jegyzői 
referens nyújt, a 88/480-845-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton, a pályázatnak a Siófoki Közös 
Ö n k o r m á n y z a t i  H i v a t a l  c í m é r e  t ö r t é n ő 
megküldésével (8600 Siófok, Fő tér 1.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: SFK/5571-11/2018., valamint a 
munkakör megnevezését: TITKÁRSÁGI ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 
módja, rendje:
A pályázatot a jegyző bírálja el, nevezi ki és gyakorolja 
felette a munkáltatói jogokat. A kinevezés 6 hónap 
próbaidő kikötésével történik. A pályázat kiírója 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 
11.

A munká l ta tóva l  kapcso la tban  további 
információt a www.siofok.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. 
november 13.
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Munkács vára

Edzõtábor

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
2019.02.01-től

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Somogy megye, Balatonvilágos Község Önkormány-
zat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szerveze-
te, székhely: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 
38.

A munkakör betöltője által ellátandó feladat-
körök:
főkönyvelő, gazdasági vezetői feladatok.

Ellátandó feladatok:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete intézmény, 
mint önkormányzati alapítású költségvetési szerv 
főkönyvelői feladatainak ellátása. Vezetői megbízásá-
nak tartalma: gazdasági vezetői feladatainak ellátása; 
az intézmény központ gazdálkodási csoport munkájá-
nak vezetése. Balatonvilágos Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete döntéseinek végrehajtása, a va-
gyongazdálkodás és hasznosítás koordinálása, szer-
vezése. Az önállóan működő Szivárvány Óvoda, 
valamint az intézmény részét képező Közétkeztetési 
részegység-, és a Településüzemeltetési részegység, 
gazdálkodásának felügyelete, gazdálkodásával össze-
függő feladatok irányítása, szervezése, ellátása az 
önkormányzat rendeleteinek, belső szabályzatoknak, 
valamint a jogszabályi előírásoknak, az államház-
tartás 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, 

Balatonvilágos Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet Balatonvilágos Község Önkormányzat 

Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági vezetõ munkakör betöltésére.

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - a 
gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 
- az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszá-
molójának, 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 rende-
leteiben 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, 2019. február 1. napjától, 4 hónap próbaidő 
kikötésével történik. 
A vezetői megbízás (Kjt. szerinti, nem magasabb 
vezetői megbízás) a kinevezés napjától öt év 
időtartamra 2024. január 31. napjáig szól.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a 368/2011. (XII. 31.) Korm. r. (Ávr.) 12. § 
előírásainak megfelelő, felsőoktatásban szerzett 
végzettség, továbbá emellett okleveles könyvvizsgá-
lói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői 
szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából 
ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy gazdasági 
vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellen-
jegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti 
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Született:

Gratulálunk!

folytatás a melléklet 1. oldalán

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

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- a területen szerzett szakmai tapasztalat,
- B kategóriás vezetői engedély
- gazdaságtudományok képzési területen szerzett 
szakképzettség
- 28/2011. (VIII.3.) NGM rendelet 10. §-ban megjelölt 
ÁBPE- továbbképzés I. és vagy ÁBPE- továbbképzés 
II.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolá-
sok:

 1. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
 bizonyítvány
 2. fényképes részletes szakmai önéletrajz
 3. iskolai végzettségeket igazoló okiratok 
 másolatai
 4. nyilvántartásokra vonatkozó igazolások Ávr. 

12. § szerint
 5. szakmai program, 
 6. motivációs levél,
 7. bérezésre, javadalmazásra vonatkozó 
 elképzelés, bérigény konkrét összegének 
 megjelölése,
 8. nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez való 
hozzájárulásáról

 9. a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra 
 vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban 

résztvevő személyek a pályázati anyagot 
megismerjék, és abba betekinthessenek;

 10. a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a 
pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy 
hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz;

 11. vezetői engedély fénymásolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A mun-
kakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető 
be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 
2. szerda 10 óra.

A postai úton benyújtott pályázat beérkezésének 
határideje: 2019. január 7. kedd.
A személyes meghallgatás várható időpontja: 2019. 
január 14-24. 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: 
512-6/2018, valamint a munkakör megnevezését: 
„gazdasági vezető”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 
30.

A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás 
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 
közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízás-
sal egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevez-
hető, illetve a kinevezést megelőző egészségügyi al-
kalmasságát 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 
2019. 02. 01. napjától 2024. 01. 31. napjáig terjedő, 
határozott időre szól, a fennálló vagy a megbízással 
egyidejűleg az érvényesen pályázó képesítésének 
megfelelő pénzügyi előadó munkakörbe történő 
kinevezéssel létrejövő közalkalmazotti jogviszony 
mellett. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, 
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A 
kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat 
eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával 
kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ a 
www.balatonvilágos.hu honlapon szerezhető. A 
feladatellátással kapcsolatban információ kérhető 
Kocsis Anikó pénzügyi ügyintézőtől a +36/88//480-
845 telefonszámon. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 
- kozigallas.hu
-  (Balatonvilágos Község www.balatonvilagos.hu
Önkormányzata hivatalos honlapja)
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Elhunyt:

Emléküket megőrizzük!

Született:

Jó egészséget kívánunk!
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IV. Nagyatádi nyílt küzdõedzés

Házat vennék Balatonvilágoson 700 m2-nél nagyobb kerttel. 
30/4468357, 1/325-7323

November elején Nagyatádon jártunk a IV. Nyílt 
küzdőedzésen. A Dél-dunántúli dojok közös edzésére 
Pécsről, Nagykanizsáról, Siófokról, Marcaliból, Szom-
bathelyről és Balatonvilágosról érkeztek karatékák. Az 
esemény megnyitója helyt adott a nyári táborban sikeres 
danvizsgát teljesítők fekete övei és dan diplomái 
átadásának, melyet Sihan Kálóczi József adott át.  
Közös bemelegítés után páros gyakorlatok következtek, 
ahol a küzdőtávolságok gyakorlása kapta a hangsúlyt. 
Ezután 30x1,5 perc gyakorlóküzdelem következett, amit 
szinte a teljes csapat tejesített.
A 2,5 órás tréning után pótoltuk az elégett energiát a 
kollégiumban egy tartalmas ebéddel. Ezután az 

egészséges életmód 8 fő pontjáról hallhattunk előadást 
Jámbor Szabolcs tolmácsolásában.

"Ha mindent beleadsz az edzéseken, ha átléped szemé-
lyes határaidat és túl tudsz lépni a holtponton, akkor nem 
érdekel, hogy jó adottságaid vannak vagy sem. Csak az 
számít, hogy milyen keményen edzel: amíg így teszel, 
tisztelni foglak."
Sempai Michael Jai White

OSU!
Sempai Király Zoltán

Zámbó Károly Lajos
2018.10.17-én 48 évesen

Révai u. 6.

Lengyel Mihályné 
2018.10.31-én 89 évesen

Mathiász ltp. 8.

Bódis Ferenc
2018.11.12-én 90 évesen

József Attila u. 90.

Született:

Jó egészséget kívánunk!

Marcsek Benedek
2018.09.27-én

Édesanya: Radics Orsolya
Édesapa: Marcsek Balázs

Farkas Johanna
2018.10.03-án

Édesanya: 
Farkas Heléna
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Novemberi könyv és filmajánló
Ismét két, számomra jelenlegi kedvenc dologgal 
készültem erre a hónapra. Mindkettőről elmond-
hatom, hogy eszméletlen jó és, hogy bátran ajánlani 
tudom mindenkinek, akit nem riaszt vissza az, hogy 
tinikről, de nem csak tiniknek szól.
Az idén januárban megjelenő számban írtam Leiner 
Laura Ég veled című könyvéről, ami az Iskolák 
versenye-trilógia első része volt. Most október 16-án 
pedig megjelent a második rész, amely a Maradj 
velem címet kapta. (Vigyázat! A továbbiakban az 
ajánló spoilereket tartalmazhat az Ég veled-ből. Ha 
nem olvastad, de elolvasnád, csak saját felelősségre 
folytasd. � )

Hanna és a Szirtes csapat többi tagja immár hatodik 
napja vannak az Iskolák Országos Versenyén és 
kezdenek rádöbbenni, hogy mégsem olyan egyszerű 
ez a megmérettetés, mint ahogy eleinte gondolták. 
Egyre több köztük a konfliktus, nő a feszültség attól, 
hogy látják azt, hogy egyre többen esnek ki, köztük 
olyanok is, akikkel már összebarátkoztak, realizálják, 
hogy ez a verseny nem tart örökké és, hogy nekik 
ugyanannyi esélyük van a távozásra, mint a 
többieknek, és a csapat szétesni látszik. Vajon sikerül 
továbbra is egy csapatként versenyezniük? Mindeköz-
ben Hanna és Kornél kapcsolata tovább erősödik. De 
nem mindenki nézi jó szemmel, hogy a lány az 
„ellenség” csapat egyik tagjával szoros kapcsolatot 
ápol.  Sikerül Hannának és Kornélnak, mindennek 

ellenére együtt maradni? A Maradj velem-ben a lány 
elhunyt édesanyjáról is sokkal több dolgot tudhatunk 
meg, amik nem kevés könnyet csalhatnak a szemünk-
be. Na és végül a feladatok. Vajon sikerül a Szirtes 
csapatnak teljesíteni ezeket és ezzel bennmaradni a 
versenyben? A könyv elolvasásával minden kérdésre 
választ kaphatsz. 
„Veled maradok, te pedig maradj velem. Mit szólsz 

ehhez?-kérdezte a szemembe nézve.”
A filmet, amiről írni fogok nem olyan régen láttam és 
nagyon tetszett. A címe Kszi, Simon (Love, Simon), és 
a középpontjában egy gimnazista fiú áll, akinek 
egyetlen nagy titka van. Mégpedig az, hogy meleg. 
Nem meri elmondani ezt sem családjának, sem a 
barátainak. Azonban egy napon, az iskolai fórumon, 
az egyik barátja által, rátalál egy meleg srác posztjára, 
aki ott csak „Blue”-nak nevezi magát, és akivel ezután 
Simon levelezni kezd. Azonban az egyik levelezést, 
Simon egyik osztálytársa meglátja és elkezdi zsarolni 
őt azzal, hogy a nyilvánosság elé hozza azokat, kivéve, 
ha segít neki egy bizonyos dologban. Így a fiúnak már 
két problémával kell megküzdenie. Egyrészt, hogy 
teljesítse, amit a zsaroló kér tőle, másrészt pedig, hogy 
rájöjjön, hogy kit rejt a Blue álnév. De vajon sikerül 
neki bármelyik is? Aranyos, szórakoztató és 
fordulatos film, amit mindenkinek ajánlani tudok, 
akinek szüksége van egy kis kikapcsolódásra. 12 éves 
kortól ajánlott.
„Mindenkinek jár egy első szerelem.”

Világújdonság a NR1-ben! Tűszúrás nélkül, mégis a tűszúrás 
mélységében ható bőrazonos anyagok bőrünk 5 fő problémájára! 
Bejelentkezés hétköznap: +36-30/2264-005 Karácsonyra 
ajándékkártya is vásárolható!

Németh Eleonóra
Kozmetikus mester és sminkes
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folytatás a melléklet 2. oldalán

folytatás a Balatonvilágosi Hírmondó 6.oldaláról Tisztelt Lakosunk!

A Képviselő-testület 2018. november 19. napján döntött a 2018/2019-es fűtési szezonra a tűzifa igénylés 
szabályairól.
Az új szabályok célja: az eddigieknél hatékonyabban segíteni rászoruló lakosainknak a fűtés megoldásában.
Ennek érdekében a képviselő-testület változtatott a jövedelemhatár mértékén és pontosította az 
előnyszempontok listáját. 

Ezek között elsősorban a központi jogszabályokban felsorolt feltételek szerepelnek, amiket pályázati 
felhívásban ír elő a minisztérium:

„(2) Szociális tűzifa vagy szén tüzelőanyag iránt benyújtott kérelmek rangsorolása során előnyben részesíti az önkormányzat 
elsősorban 

a) az aktív korúak ellátásában részesülőket, 
b) időskorúak járadékában részesülőket, 
c) lakásfenntartási célú települési támogatásban részesülőket, 
d) ápolási, közgyógy-ellátási célú, rendkívüli települési támogatásban részesülőket,
e) a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő hátrányos helyzetű családokat.”

A fentieken túl a képviselő-testület a következőket határozta meg:

„(3) Szociális tűzifa vagy szén tüzelőanyag iránt benyújtott kérelmek rangsorolása során előnyben részesíti az önkormányzat 
másodsorban

a) az egyedül élő, 65 év feletti nyugdíjas kérelmezőket, 

b) az ápolási díjban vagy rokkantsági ellátásban részesülőket, 

c) a több gyermeket nevelő családot, valamint 

d) azt a kérelmezőt, családot, ahol fogyatékkal élő vagy tartós beteg ellátásáról gondoskodnak vagy krónikus 
betegségben szenvedő az érintett.”

Szociális tűzifa azon rászoruló családok számára biztosítható, melyek  lakóhelyük fűtését részben- vagy egészben 
tűzifával vagy szénnel tudják megoldani, valamint a gázszolgáltatásból kikapcsolt lakóházban élő családok 
számára, amennyiben: 

· a családban az egy főre jutó jövedelem a kérelemhez csatolt jövedelemigazolások alapján nem éri el az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát (85.500,- Ft), vagy

· az önkormányzat társszervei (házi segítségnyújtás feladatait ellátó szervezet, családsegítő szolgálat, 
szociális feladatokat ellátó szervezet vagy köznevelési intézmény) javaslatával ellátott, egyedül élő 65 év 
feletti nyugdíjas vagy kiskorú gyermeket nevelő kérelmező esetében 400 százalékát (114.000,- Ft)

· és a család nem rendelkezik az önkormányzat szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati 
rendelete szerint meghatározott vagyonnal.

Nyomtatvány az Önkormányzat ügyfélszolgálatánál igényelhető (személyesen, telefonon vagy e-mailben). 
A kérelem csak a rendelet szerinti nyomtatványon nyújtható be. Amennyiben Ön a fenti feltételek alapján 
jogosult, éljen a lehetőséggel és nyújtsa be a kérelmet, mellékelve a jövedelem igazolásokat és 
nyomtatványon meghatározott mellékleteket.

Az Önkormányzatunkhoz legkésőbb  beérkező kérelmekről a 2018. december 5. napjáig hiánytalanul
képviselő-testület még az idei évben dönteni tud.

Terveink szerint még Karácsony előtt, a december 10-ei ülésünk után szeretnénk kiszállítani a megállapított 
tűzifát a testületi határozatok alapján.

      Tisztelettel:
 Fekete Barnabás
 polgármester



2. oldal Világosi Hírmondó melléklet

folytatás a melléklet 1.oldaláról

folytatás a melléklet 3. oldalán

2018.november 30.

Közmeghallgatás elõtt...

A képviselő-testület hagyományosan a novemberi 
ülésén, 2018. november 19-én tárgyalta a jövő évi 
koncepciót és a jövő évi fejlesztési elképzeléseket.

A 2019. évre előterjesztett fejlesztési listám szerényen 
öt tételt fogalmazott meg, melyekhez a képviselői 
javaslatok alapján további öt pont került, így alakult ki 
a határozat szerinti lista:

1. Csapadékvíz elvezető csatorna Zrínyi, Rákóczi, 
Bacsó Béla utcákban.

2. Partvédőmű felújítása, homokfövenyes öböl kiala-
kítása a 295/1 hrsz területen

3. Strand fejlesztés

4. Sorompó áthelyezése: Zrínyi utcai Club Aliga kapu

5. Parkosítás, faültetés: Szabad strand faültetés, Aligai 
utca virágszigetek kialakítása, Faültetés a temető és a 
zöldhulladék lerakó körül, Magas-parton a kerékpárút 
mellett sövény és virág ültetése

6. Kerékpárút melletti vizesblokk, WC helyiség (Csók 
István sétány)

7. Locsolóvíz-hálózat felújítása

8. Útfelújítás (pontos utcanévsor bejárás után hatá-
rozandó meg, de például: Mikes, Mező, Mathiász - 
összekötő gyalogjárda, Radnóti utcák állapota indo-
kolja)

9. Alagúttól az Aligai vasútállomáshoz vezető járda és 
lépcső felújítása, közvilágítás megoldása, Csók István 
sétány kerékpárút közvilágítás megoldása (lehetőség 
szerint napelemes kandeláberrel)

10. Önkormányzati épület tetőfelújítása

Természetesen a jövő évre is vonatkozik az előző évek 
fő „utasítása”: keresni a pályázati lehetőségeket és 
elsősorban azokból megteremteni a forrást ahol van 
ilyen lehetőség.

A csapadékvíz elvezetés idén megkezdődött kiépítése 
esetében meg is valósult ez az elképzelés, a TOP 
pályázaton sikerült a szükséges, közel 145 milliós 
fedezet 100%-ához hozzájutnia az önkormányzatnak. 
A kivitelezés nyár végén elindult, jelenleg 25%-ot 
meghaladó a munka készültsége.

Szintén sikeresen élni tudtunk idén a Balatoni 
Fejlesztési Tanács által kiírt pályázati lehetőséggel, 
így 50% támogatással megvalósítottuk a partvédőmű 
felújítás I. ütemét is a volt „Nádfedeles” mellett, a 
Zrínyi utca 137. szám alatti önkormányzati területen. 
A II. ütemre, a fövenyes öböl kialakítására október 
végén nyújtottuk be a pályázatot, 50% támogatási 
igényt jelöltünk meg a közel 30 milliós beruházáshoz. 
Az ehhez szükséges döntést október 15-én hozta meg a 
testület, a részletek a testületi beszámoló cikkében 
szerepelnek.

A strandfejlesztés, parkosítás, faültetés, vizesblokk 
létesítése a kerékpárút mellett: mind a település 
turisztikai elvárásaiból adódóan szükségszerűen 
szerepel a listánkon, talán pályázati lehetőségeket is 
találunk a megvalósításukhoz.

Az önkormányzati utak felújítására évek óta minden 
évben pályázunk - több-kevesebb sikerrel. A jövő évre 
is tervezzük a folytatást, bejárás után kerülnek 
kijelölésre azok az utcák, amikre a leginkább ráfér a 
felújítás. A testületi ülésen, „első körben” a fenti 
listában is olvasható utcák rossz állapota merült fel.

Az öntözővíz-hálózat legalább részbeni felújítása 
szintén jó ideje visszatérő igény. Az október 29-ei 
Lakossági Fórumon, a Településfejlesztési koncepció 
egyeztető anyagával kapcsolatban is felmerült, része a 
koncepciónak is valamilyen szinten.

Az utolsó két pont az önkormányzati épület pedig a 
nem is annyira fejlesztés, inkább fennálló, megoldan-
dó problémák két pontja.

2018. november 30. napján, pénteken kerül sor a 
munkaterv szerinti Közmeghallgatásra 17.00 órai 
kezdettel a Kultúrházban a szokásos napirendekkel, az 
előző közmeghallgatás óta eltelt időszak eseményei-
ről, a képviselő- testület munkájáról szóló beszámoló-
val és a jövő évre vonatkozó elképzelésekkel. Ezekről 
a fejlesztésekről is szólni fogok, talán kicsit részle-
tesebben, aktuálisabban.

Ha szeretné megosztani a fentiekről véleményét, 
ötletét, jöjjön el és hallgassa meg a beszámolónkat.

   Tisztelettel: 
    Fekete Barnabás

    polgármester
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