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Kellemes
karácsonyi
ünnepeket
és
békés boldog
új évet kívánunk!

Tópart Hotel - Hungarian Wedding Award A legjobb esküvői helyszín

Galgóczi Dóra – LEGYÉL CSAK ELÉG JÓ(L)
… ha már nem vagy tökéletes

Galgóczi Dóra – LEGYÉL CSAK ELÉG JÓ(L)
ha már nem vagy tökéletes
Pár héttel ezelőtt, amikor megláttam a Facebookon a
Balatonvilágosi Könyvtár ajánlóját, miszerint Galgóczi Dórának lesz könyvbemutatója „Legyél csak elég
jó(l)” címen, nagyon megörültem. Megörültem Dórának, mert bár még csak egy író-olvasó találkozóján
voltam, engem nagyon megfogott a személyisége. És
megörültem a témának, mert olyan sok helyről hallom
mostanában ezt, hogy ne akarjunk az élet minden
területén tökéletesnek lenni. Mert mit is jelent az a szó,
hogy tökéletes? Legyünk tökéletes szülők, házastársak, dolgozók, szüleink gyereke, barátok? A tökéletesség talán az, amikor a maximumot nyújtjuk, és nem
hibázunk, vagy amikor azt várjuk a másik embertől
(gyerekünktől, szülőnktől, párunktól), hogy mindent
úgy csináljon, ahogy mi szeretnénk? Boldogok leszünk ettől?
Dóra könyveiben olyan témákat dolgoz fel, amiket
nap, mint nap az utcákat járva tapasztal, és ezért
érezhetjük azt, hogy mindannyian tudunk azonosulni
könyvei mondanivalójával. A Legyél csak jó(l) gondolatokat ébreszt olyan témákban, mint a boldogság
eredete. Feltehetjük magunknak a kérdést, hogy
másoktól kell várnunk azt, hogy boldoggá tegyenek
minket, vagy saját boldogságunknak belülről kell e
fakadnia. Lehetünk úgy jó társa, szülője, barátja
valakinek, ha mi nem vagyunk rendben saját magunkkal? Ha jól nézünk ki a saját tükrünkben, akkor más is
jónak, szépnek, vonzónak fog minket látni.
Természetesen felmerül az a kérdés is, hogy mindenáron ragaszkodnunk kell-e ahhoz, hogy párkapcsolatban éljünk vagy kell e néha egyedül is lenni. Dóra úgy
magyarázza az egyedüllét fontosságát, hogy bár sok
helyről halljuk, hogy egy boldog kapcsolatban a két
ember, két FÉL kiegészíti egymást, így lesz EGY
egész. Azonban, ha fél emberek vagyunk, az azt
jelenti, hogy nem vagyunk teljesen jól, nem fogunk
tudni jól, egészségesen működni.
A párkapcsolaton kívül olvashatunk az ünnepek
fontosságáról is. Sokaktól hallhatjuk mostanában,
hogy nem szeretik a karácsonyt. Rossz ezt hallani, de

akár érthető is. Pénzköltéssel, rohangászással, folyamatos munkával jár az ünnep. Nem kellene ennek így
lenni. Rajtunk múlik, hogy mennyire tesszük szerethetővé a karácsonyt, húsvétot, születésnapokat. Érdemes egy kicsit átszervezni, újragondolni a készülődést, hiszen a lelkünknek szüksége van ezekre a napokra, hogy megtörjék a hétköznapokat.
A fenti témák csak ízelítőt adnak a könyv témáiból.
Olvashatunk még egészséges étrendről (hiszen Dóra a
természetgyógyászatban is jártas), generációs különbségekről, pályaválasztásról (Megelégedjünk egy
egész életre egy hivatással? Kell, hogy merjünk néha
váltani?), és arról, hogy kellenek e még célok, tervek a
nyugdíjas évek alatt is.
Az írónő nem konkrét tanácsokat ad, hanem megfogja
kezünket és segít nekünk magunkba nézni, átértékelni
esetleges hibás nézeteinket, meglátásainkat vagy
megerősíteni abban, hogy jó úton járunk.
Királyné Timár Piroska

Mikulás buli
A Balatonvilágosi Nyugdíjas Egyesületet meglátogatta a Mikulás.
December 7-én ez évben is megrendeztük a már
hagyományos Mikulásnapi ünnepségünket a Műve-

folytatás a 3. oldalon
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lődési házban.
Az esemény hangulatát a Télapó, versmondók,
kellemes zene, finom vacsora biztosította. Rendezvényünkre meghívtuk nyugdíjas egyesületünket,
pártoló tagjait, községünk önkormányzati vezetőit, a
képviselő testület tagjait, a „Balatonvilágos Jövőjéért”
Közalapítvány vezetőségét valamint a Veszprém
Megyei Nyugdíjas Szakszervezetek Szövetségének
elnökét, Demeter Ferenc urat. Tagjain szép számban
jelentek meg, lehetővé téve egy rövid közgyűlés
megtartását is. Nagyon jó hangulatban, kellemes
táncos estét töltöttünk el együtt, melyet csak fokozott a
tombola sorsolás. Ahhoz, hogy ilyen jól sikerült az
összejövetelünk, köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak, a „Balatonvilágos Jövőjéért” Közalapítványnak, a helyi általános iskola konyhásainak,
valamint mindazoknak, akik felajánlásaikkal segítették rendezvényünk létrejöttét, melyet saját forrásból
nem tudtunk volna ilyen színvonalasan megrendezni.
Reméljük, hogy községünk idős nyugdíjasait továbbra
is mozgósítani tudjuk, hogy kimozduljanak a
hétköznapok szürkeségéből egy-egy közös, kellemesen eltöltött estére.
Kellemes Békés Ünnepeket kívánok!
Kovács Tamásné

indítottátok el a vállalkozásotokat?
Eredetileg budapestiek vagyunk, ott is élünk, de
Balatonvilágoson van nyaralónk. Amikor 2005-ben
felfedeztük a Magyar Nemzeti Bank omladozó
balatonvilágosi üdülőjét, rögtön éreztük, egy ilyen
mesés környezetből nagy dolgokat tudnánk kihozni.
Nekiláttunk az építkezésnek és két évvel később
megszületett a Tópart Hotel & Étterem.
3. Emlékszel az első esküvőre, amit a Tópart Hotelben szerveztetek? Van olyan rendezvény, ami különösen emlékezetes számotokra?
A legelső esküvőt 2010-ben tartottuk, és annak
ellenére, hogy ebben az időszakban az esküvők még
nem játszottak olyan nagy szerepet a Tópart Hotel
életében, a rendezvény óriási siker volt.
Azóta a Tópart Hotelben számos különböző stílusú
esküvőt tartottunk már. Volt elegáns, romantikus,
vintage és luxusesküvőnk is. Nagyon szeretjük a
tematikus esküvőket, amikor egy adott téma köré
építjük fel az egész rendezvényt. Egyik nagy kedvencünk volt a mezítlábas esküvő, amikor a stégünket
homokkal borítottuk és a pár cipő nélkül ünnepelte a
nagy pillanatot.
4. Van saját csapatotok, akik az esküvő minden
részletét megszervezik vagy ez a pár dolga, hogy
hozza magával pl. a zenészt?

Tópart Hotel – Hungarian Wedding Award
A legjobb esküvõi helyszín
2018-ban a Tópart Hotel & Étterem nyerte el a
Hungarian Wedding Award legjobb esküvői helyszín
díját. Nagy öröm ez tulajdonosok, Pintér Anna, Pintér
Máté és édesapjuk, Pintér Gábor számára, hiszen évek
óta nagyon keményen dolgoznak azon, hogy a legjobb
szolgáltatást nyújtsák a vendégeiknek. Elismerésünk
jeléül kérdeztem a testvérpárt a kezdetekről, emlékeikről, esküvő szervezésről és terveikről.
1. Mióta működtetitek Te és Máté a Tópart Hotelt?
2007 nyarán nyitottuk meg a Tópart Hotel kapuját.
Idén pedig már a 12. szezonunkat zártuk. A hotel
esküvőhelyszínként üzemel, különféle céges rendezvényeknek ad otthont, szállodaként funkcionál,
valamint étteremként is működik.
2. Hogy indultatok? Miért pont Balatonvilágoson
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A szervezés és az előkészületek már hónapokkal az
esküvő előtt megkezdődnek. A párokkal folyamatosan
kapcsolatban vagyunk, egészen a nagy napig. Az
esküvő napján egyrészt a Tópart Hotel teljes személyzete, illetve egy adott munkatárs is végig azon dolgozik, hogy minden tökéletes legyen és mind a jegyespár, mind pedig a vendégek teljesen átadhassák magukat a szórakozásnak. Ha a párnak külön esküvőszervezője van, szállodánk munkatársa akkor is végig
ott van az esküvőn és mindenben segíti a szervezőt.
5. Milyen szempontok alapján lettetek ti a legjobbak, nyertétek meg a Hungarian Wedding
Award legjobb esküvői helyszín díját?
Ez a szakma díja, azaz csak az esküvői szakmában
dolgozó szolgáltatók szavazhatnak, ezért is óriási
elismerés, hogy ezt megnyerhettük. Különböző
kategóriák vannak, például fotós, videós, esküvőhelyszín, stb. A szakemberek jelölik a szolgáltatókat
és azok közül választják ki a győztest, akik a legtöbb
folytatás a 4. oldalon

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

folytatás a 3.oldalról
szavazatot kapják, idén a szolgáltatók többsége ránk
szavazott, így nyertük el a díjat. Kitartó munka
eredménye ez az elismerés, minden munkatársunk
fáradhatatlanul dolgozott azon az elmúlt években,
hogy minden esküvőnk pontosan olyan legyen, mint

amilyennek a jegyespár megálmodta. Maximalisták
vagyunk, igyekszünk minden részletre odafigyelni,
legyen szó a terítésről, a vendégek kényelméről vagy
különleges kérésekről. Idén a Tópart Hotelben
rendezték meg a 2019-es menyasszony-szépségverseny dunántúli fordulóját is, amely szintén egy
nagy megtiszteltetés és kivételes feladat volt számunkra. A rendezvény minden várakozásunkat felülmúlta, több napilap és internetes weboldal is beszámolt az eseményről.
6. Vannak olyan terveitek, amiről szívesen beszélnétek az olvasóknak?
Csak ilyen terveink vannak ☺. Jövőre teljesen átalakul az éttermünk. Egy olyan fedést kap a Balaton parti
teraszunk, amelyet rossz idő esetében fogunk használni, így bármilyen is az időjárás, a vendégek közvetlenül a Balaton partján tudnak ebédelni, vacsorázni.
Ételeinket két olyan nagy szaktudással és kreativitással rendelkező profi mesterszakács készíti, akik
igazi ínyencségekkel várják a hozzánk betérőket.
Természetesen a legkiválóbb balatoni borok sem hiányozhatnak a fogások mellől. Tulajdonképpen egy olyan csúcskategóriájú éttermet szeretnénk létrehozni,
ahová nemcsak a környékről, hanem az ország minden
részéről ellátogatnak az emberek. Szeretnénk, ha
szállodánk és éttermünk egy olyan különleges hely
lenne, amit egyrészt a kivételes természeti szépségek,
másrészt a páratlan kulináris élmények miatt keresnek
fel a vendégek.
Gratulálunk az díjhoz és az elismeréshez!
Királyné Timár Piroska
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Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról
2018. november 19.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2018. november 19. napján munkaterv szerinti
ülést tartott, melyen a következő döntéseket hozta:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
tájékoztatás megvitatása során elsőként módosította a
144/2018.(VI.18.) számú határozatának - melyben a
balatonvilágosi 089 és 060 helyrajzi számú, „kivett
közút” megnevezésű ingatlanokból álló közterület
elnevezését 2018. szeptember 1. napjától „Rizling út”
elnevezésben határozta meg - végrehajtási határidejét
2018. november 30. napjára, és utasította a GEVSZ
intézményvezetőjét, hogy az utcanév táblák kihelyezéséről a módosított határidőig, 2018. november 30.
napjáig intézkedjen. Ezt követő döntésében módosította
a 191/2018.(IX.10.) számú határozatának előirányzat
biztosítására vonatkozó összegét 1.000.000 Ft + 195.000
Ft járulék, összesen 1.195.000 Ft összegre, végül
elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót.
Első napirend keretében elfogadta a 2018. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót a
következő számokkal:
Balatonvilágos Község Önkormányzata nettósított
költség-vetése 2018. III. negyedéves teljesítését
331.683.622,- Ft költségvetési bevételi,
171.981.058,- Ft finanszírozási bevételi,
106.539.979,- Ft költségvetési kiadási,
4.052.052,- Ft finanszírozási kiadási főösszeggel.
Balatonvilágos Község Önkormányzata Gazdasági
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete költségvetése
2018. III. negyedéves teljesítését
38.795.739,- Ft költségvetési bevételi,
8.562.848,- Ft finanszírozási bevételi,
186.128.742,- Ft költségvetési kiadási főösszeggel.
A Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda költségvetése
2018. III. negyedéves teljesítését
4.941,- Ft költségvetési bevételi,
3.328.683,- Ft finanszírozási bevételi,
34.597.553,- Ft költségvetési kiadási főösszeggel.
Második napirendi téma során a képviselő-testület
elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetési
koncepcióját. A képviselő-testület felkérte a polgármestert, jegyzőt, intézményvezetőket a koncepcióban
foglaltaknak megfelelően a 2019. évi költségvetés
tervezetének elkészítésére, a polgármestert a képviselőtestület 2019. évi első munkaterv szerinti ülésén az I.
fordulós tervezet előterjesztésére.
Harmadik napirend során a képviselő-testület Balatonvilágos község 2019. évi fejlesztési céljaira vonatkozó
témát tárgyalta, és az alábbi célokat tűzte ki:
1. Csapadékvíz elvezető csatorna Zrínyi, Rákóczi,
Bacsó Béla utcákban.
2. Partvédőmű felújítása, homokfövenyes öböl kialakítása a 295/1 hrsz területen.
3. Strand fejlesztés.

5. oldal

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) kiépítés.
7. Locsolóvíz-hálózat helyreállítás – Hunor utca.
8. Útfelújítás (pontos utcanévsor bejárás után határozandó meg, de például: Mikes, Mező, Radnóti utcák,
Mathiász lakótelepet a Kölcsey utcával összekötő betonlapos gyalogjárda állapota indokolja a felújítást).
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
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a
fejlesztési célok megvalósítása érdekében szükséges
intézkedések megtételére, egyben felkérte a 2019. évi
fejlesztési célokat tartalmazó lista tartalmának megfelelő pályázati források lehetőség szerinti felkutatására.
Negyedik napirend keretében a képviselő-testület
meghatározta a 2019. évi munkatervét, melyet a Világosi
Hírmondóban is közzéteszünk, megtalálható továbbá az
önkormányzat honlapján: www.balatonvilagos.hu Önkormányzat menüpontjában.
Az ötödik napirend során a képviselő-testület megalkotta
17/2018.(XII.04.) önkormányzati rendeletét a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 2/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról,
18/2018. (XII.04.) önkormányzati rendeletét a szociális
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.
31.) önkormányzati rendelet módosításáról,
19/2018. (XI.30.) önkormányzati rendeletét a szociális
célú tüzelőanyag biztosításáról,
20/2018. (XII.04.) önkormányzati rendeletét a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról,
21/2018. (XII.04.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.
(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint ez utóbbi rendelethez kapcsolódóan előirányzatok
biztosításáról és átcsoportosításairól döntött.
A rendeletek megtalálhatóak az önkormányzat honlapján: www.balatonvilagos.hu Önkormányzat menüpontján belül a Rendeletek fül alatt.
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a következő döntéseket hozta:
- Alpolgármester úr javaslatára bruttó 500.000,- Ft
összegben jutalmat állapított meg a Polgármester
részére.
- az önkormányzati intézmények vezetői részére
jutalmat állapított meg az alábbiak szerint és felkérte a
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polgármestert a jutalom kifizetésére: Balatonvilágosi
Szivárvány Óvoda Intézményvezetője részére bruttó
344.897 Ft összegben, Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó
Szervezete Intézményvezetője részére bruttó 350.000 Ft
összegben.
- elfogadja a Vízinnovációs Kft. (2040 Budaörs,
Templom tér 19.) víztakarékos eszközökre tett 58.100 Ft
+ 15.687 Ft Áfa, összesen bruttó 73.787 Ft összegű
ajánlatát. A képviselő-testület felhatalmazta az óvoda
intézményvezetőjét a munka megrendelésére.
- egyetértett a Szivárvány Óvoda Intézményvezetője
által, a várhatóan tartósan távol lévő dajka helyettesítésére egy fő hat hónap határozott időre történő
foglalkoztatására tett javaslattal. A foglalkoztatással
kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére az előirányzatot az óvoda 2019. évi költségvetésében a 091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai kormányzati
funkcióra biztosította, felkérte az intézményvezetőt az
alkalmazással kapcsolatos intézkedések megtételére.
- a Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági
vezetője munkakör betöltésére a 184/2018. (IX. 10.)
számú határozatával kiírt pályázatot eredménytelenné
nyilvánította. Egyúttal döntött a munkakör betöltésére
vonatkozó pályázat ismételt kiírásáról. A pályázati kiírás
teljes szövege az önkormányzat honlapján az Aktuális
menüponton belül megtalálható, valamint a Világosi
Hírmondó előző, novemberi számában közzétételre
került.
- biztosította a Kultúrház térítésmentes használatát Nagy
Tamás 8171 Balatonvilágos, Hunor utca 4. szám alatti
lakos részére, zenés est lebonyolításának helyszínéül
2018. december 31-én 19 órától 2019. január 1. napján
04 óráig. A használatot azzal a feltétellel biztosította a
képviselő-testület, 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. A
képviselő-testület felkérte a GEVSZ intézményvezetőt a
használatot követően a Kultúrház ellenőrzésére
károkozás tekintetében.
- az önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete 2018. évi költségvetésében
szükséges előirányzat módosítások és előirányzat
átcsoportosítás tárgyában döntött.
- jóváhagyta a Gress-Ing Kft. – képviseletében dr. Papp
Annamária felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó által elkészített, a „TOP-2.1.3-16-SO1-201700001 számon Csapadékvíz-elvezető hálózat
fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési
munkálatai vállalkozási szerződés keretében” tárgyú
szerződés műszaki okok miatt szükségessé vált

(közbeszerzési szempontú, véleményezése, ellenőrzése
megbízott feladata, valamint támogató részére történő
feltöltése a szükséges jóváhagyás céljából az SSO
felületre feladatok ellátására vonatkozó) módosítása
tárgyában előterjesztett megbízási szerződésben
foglaltakat, és elfogadta a tevékenység díjaként
meghatározott nettó 80.000,- Ft megbízási díjra tett
ajánlatot. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzat az önkormányzat 2018. évi költségvetésében
rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés
aláírására, továbbá felhatalmazta 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.
- tudomásul vette az önkormányzat osztatlan közös
tulajdonában lévő Balatonvilágos, Aligai út 37. szám
alatti bérlemény tekintetében a bérlő bejelentését bérleti
jogviszony határidő letelte előtti felmondására vonatkozóan, és a bérleti jogviszonyt 2018. november 30.
napjával megszüntetette.
- módosította a 197/2018.(X.15.) számú határozatát,
melyben Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Településfejlesztési beruházások támogatása” felhívásra
pályázat benyújtását határozta el. A határozat a
módosítás után az alábbi egységes szerkezetben jelenik
meg:
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt „Településfejlesztési beruházások támogatása” felhívásra pályázatot nyújt be.
Balatonvilágos Zrínyi u. 137. sz. az önkormányzat
tulajdonában lévő 295/1 hrsz. szabadidőközpont terület
part védőmű és homokfövenyes öböl építési munkálatok
elvégzését:
A tervezett munkálatok, beszerzések:
1. partvédőmű és homokfövenyes öböl bruttó
24.723.725,- Ft,
2. kőpadok 4 db bruttó 1.808.175,- Ft,
Összesen: bruttó 26.531.900,- Ft.
A pályázatban benyújtott beruházás költsége:
bruttó 26.531.900,- Ft.
Igényelt támogatás összege: bruttó 13.000.000,- Ft.
Önrész:
bruttó 13.531.900,- Ft.
Műszaki ellenőrzés
bruttó 250.000,- Ft.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
jegyzőt, a pályázat benyújtásához a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő
ügyek tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását
rendelte el. Zárt ülés keretében a képviselő-testület a
következő döntéseket hozta:
- módosította a 294/2016.(IX.26.) számú határozatának
ingatlan vételárra vonatkozó részét, és az önkormányzat
tulajdonában álló Balatonvilágos, Kodály Zoltán utca 2.
szám alatti, 1079/17 hrsz-ú, 760 m2 térmértékű,
folytatás a melléklet 3. oldalán
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VI. Palota Kupa
December 9-én rendezték meg a VI. Palota Kupa
kyokushin karate versenyt. Három ország 27
klubjának közel 300 versenyzője mérte össze tudását
kezdő és haladó korosztályokban, az utánpótlástól a
felnőtt korcsoportokig kata és kumite
versenyszámokban. Klubbunkat öt harcos képviselte.
A kemény küzdelmek és a látványos kata versenyek
után mindegyikük dobogóra állhatott!
Durmics Attila kumite 2.hely
Veréb Ádám kumite 2.hely, kata 2.hely
Vörös Henrik kumite 3.hely
Paska János kumite 3.hely
Kovács László kumite 2.hely
Gratulálunk nektek!
"Egész életünkben a karate fegyelmével járjuk a
Kyokushin útját!"
OSU
Sempai Király Zoltán

Álláshirdetés
Gyakorlattal rendelkező

FÉNYEZŐKET
keresünk Balatonvilágosra!
Feladat: vízi járművek fényezése az előírásnak
megfelelően.
Elvárások: középfokú végzettség vagy autófényező
végzettség vagy szakmai tapasztalat fényezői területen
Előny: felület előkészítésben és vízi járművek
fényezésében jártasság
Amit kínálunk:
versenyképes fizetés
8 órás, egyműszakos munkarend
bejelentett állás
határozatlan idejű szerződés
munkavégzés H-P-ig 7:30-16 óráig
Fényképes önéletrajzát az

allas@narke.com
címre várjuk.
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Novemberi könyv és filmajánló

Ebben a hónapban egy filmet, amit nemrég láttam, és
egy könyvet, amit jelenleg olvasok, szeretnék bemutatni.
Őszinte leszek. A Bohém rapszódia először egy
cseppet sem érdekelt. Nem ismertem különösebben
sem a Queen-t, sem pedig Freddie Mercury-t. De
végül elmentem moziba megnézni, és egyáltalán nem
bántam meg. Egy pillanatra sem. Először is a
szereplők. Ha az ember megnézi az eredeti Queen
tagokat, majd pedig a filmben játszó színészeket,
hihetetlen mennyire hasonlítanak. Külön ki kell emelnem Rami Maleket, aki Freddiet alakította, és olyan
szinten hozta a mozgását, a beszédét, a szájtartását,
egyszóval mindent, hogy az elképesztő. Másodszor,
ahogy a történetet bemutatták, néhány kivétellel, de
teljesen valósághű volt. Ez annak volt fontos, akik
annó személyesen is átélték ezt a „Queen-érzést”.
Harmadrészt pedig a zenék. Maga a film a Bohemian
Rhapsody című számról lett elnevezve. A filmben
láthatjuk ennek a dalnak a születését. Valamint azt is,
hogy mit találtak ki arra, hogy bevonják a közönséget.
Felcsendülnek benne a jól ismert Queen dalok,
láthatjuk a koncertjeiket, és magának a bandának a
megalakulását, a széthullását, és az újraalakulását is.
Annak, aki szereti a Queent, és annak is, aki nem
ismeri, csak ajánlani tudom a filmet.

A könyv, amit most olvasok, az Karen M. McManustól a Lehull a lepel. Ez egy krimi- és egy tiniregény
ötvözete. Az alapja az, hogy öt fiatal a büntetését tölti
az iskolájuk egyik osztálytermében. Bronwyn nagyon
jó tanuló, a Yale-re készül, és mindenki azt gondolja,
hogy mindig betartja a szabályokat. Nate a tipikus
rosszfiú, aki gyakran drogügyekbe keveredik, és
többször is meggyűlt már a baja a rendőrséggel. Addy
a suli bálkirálynője, aki gyönyörűszép, és tökéletes a
kapcsolata a barátjával. Cooper a suli élsportolója, aki
előtt fényes baseball-os jövő áll. És Simon a suli
pletykarovatának szerkesztője, akitől mindenki fél.
Pontosabban attól, hogy róla írja a következő pletykát.
Azonban Simon nem éli túl a büntetést. Valaki
mogyoróolajat kever a vizébe, amitől allergiás rohama
lesz, majd meghal. De vajon ki keverte bele?
Valamilyen módon mind a négy diák gyanúba
keveredik. De vajon tényleg valamelyikük volt, vagy
csak valaki gyanúba akarja keverni őket?
„Mert mindenkinek vannak titkai, nem igaz? Te vajon
milyen messzire mennél el, hogy ne lepleződj le?”
Király Dóra
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Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2019. évi munkaterve
A polgármester valamennyi ülésen a napirendi pontok tárgyalása előtt
tájékoztatást ad a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről,
a tett intézkedésekről, és beszámol a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.
Az ülések hétfői napokon, 16,30 órai kezdettel tartandók.
A képviselő-testület üléseinek helye Balatonvilágos Község Önkormányzata épületének tanácsterme, a közmeghallgatás helye a községi
kultúrotthon.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi
munkatervét a 210/2018.(XI.19.) számú határozattal fogadta el az
alábbiak szerint:
1. 2019. január 28. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra
vonatkozó gazdasági programjának időarányos megvalósulásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2019. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Előadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek
2. 2019. február 25. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ A 2019. évi költségvetési rendeletalkotás
Előadó: polgármester
2./ Nyári programok, rendezvények
Előadó: polgármester
3./ 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Előadó: polgármester
4./ Vegyes ügyek
3. 2019. április 8. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ Balatonvilágosi Polgárőrség 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
2./ Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és
Vagyongazdálkodó Szervezete beszámolója a 2018. évi tevékenységéről
Előadó: intézményvezető, részegység vezetők, védőnő,
tanyagondnok
3./Egészségügyi alapellátásról szóló beszámoló 2018 évre vonatkozóan
Előadó: háziorvos
4./ Balatonvilágosi Nők Egyesülete 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
5./ Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi-, Érdekképviseleti
Egyesülete 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
6./ Vegyes ügyek
4. 2019. május 20. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ A 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámoló,
Előadó: polgármester
2./ 2018. évi Ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Előadó: polgármester
3./ Siófok Város Önkormányzatának Gondozási Központja beszámolója
Balatonvilágos települést érintő feladatok 2018. évre vonatkozó
ellátásáról
Előadó: Gondozási Központ képviselője
4./ Területi Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolója Balatonvilágos
települést érintő feladatok
2018. évre vonatkozó ellátásáról
Előadó: intézményvezető
5./ Átfogó értékelés a gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
6./ Nyári rendezvények szervezéséhez kapcsolódó utolsó egyeztetés
Előadó: polgármester, Fehér-partok Turisztikai
Egyesület elnöke
7./ Vegyes ügyek

2018.december 21.

5.
2019. május …….. Siófok, Siójut, Balatonvilágos képviselőtestületeinek együttes ülése
Napirend:
1./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
szóló beszámoló
Előadó: jegyző
2./ Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatalának
tájékoztatója a 2018. évi tevékenységéről
Előadó: hivatalvezető
6. 2019. június 24. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1. Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évet értékelő összefoglaló
jelentése
Előadó: Tűzoltóság képviselője
2./ Tájékoztató a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2018. évi
könyvtári szolgáltatásairól
Előadó: polgármester
3./ Fehér-partok Turisztikai Egyesület 2018. évi tevékenységéről, az
önkormányzati támogatás
felhasználásáról szóló beszámolója
Előadó: egyesület elnöke
4./ Balatonvilágosi Népdalkör 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolója
Előadó: egyesület vezetője
5./ Vegyes ügyek
7. 2019. szeptember 9, (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ A 2019. évi pénzügyi terv I. féléves teljesítése
Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők
2./ Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány 2018. évi közhasznúsági
jelentéséről szóló beszámolója
Előadó: közalapítvány elnöke
3./ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2018/2019-es nevelési évről szóló
értékelése
Előadó: óvodavezető
4./ Vegyes ügyek
8. 2019. október

Alakuló ülés

9. 2019. november 18. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ 2019. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló
Előadó: polgármester
2./ 2020. évi költségvetési koncepció
Előadó: polgármester
3./ A 2020 évi fejlesztések
Előadó: polgármester
4./ A 2020. évi munkaterv javaslat előterjesztése
Előadó: polgármester
5./ Vegyes ügyek.
10. 2019. november 29. (péntek) 17 óra
Közmeghallgatás
Napirend:
1./ Beszámoló az előző közmeghallgatás óta eltelt időszak eseményeiről,
a képviselő-testület munkájáról
Előadó: polgármester, képviselő-testület
2./ Helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi
közügyeket érintő kérdései, javaslatai
11. 2019. december 9. (hétfő) 16,30 óra
Napirend:
1./ Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balatonvilágos község
közrendjéről, közbiztonságáról
Előadó: rendőrkapitányság képviselője
2./ 2020. évi ellenőrzési terv előterjesztése
Előadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek

Világosi Hírmondó melléklet
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Tájékoztatás a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
Balatonvilágos Község Önkormányzata
által nyújtott támogatásokról
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselőtestülete által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának „A” típusú pályázatára 10 fő, „B” típusú
pályázatára 0 fő adott be pályázatot.
A képviselő-testület szociális alapon, az egy főre jutó
jövedelem alapján felállított egy rangsort.
A felállított rangsor értékhatárai a következők:
Rangsor
I.
II.
III.
IV.
V.

Támogatás
összege

Egy főre
jutó jövedelem
0 Ft-tól - 30000 Ft-ig
30001 Ft-tól - 40000 Ft-ig
40001 Ft-tól – 50000 Ft-ig
50001 Ft-tól – 70000 Ft-ig
70001 Ft-tól

7000 Ft,
6000 Ft,
5000 Ft,
4000 Ft,
3000 Ft.

A rangsor figyelembe vételével került megállapításra
egyénenként az „A” típusú pályázatok támogatási
összege, az alábbiak szerint:
Rangsor
I.
II.
III.
IV.
V.

Támogatott
pályázó
0 fő
0 fő
4 fő
1 fő
5 fő

Támogatás
összege

7000Ft/fő/hó x 10 hónap,
6000 Ft/fő/hó x 10 hónap,
5000 Ft/fő/hó x 10 hónap,
4000 Ft/fő/hó x 10 hónap,
3000 Ft/fő/hó x 10 hónap.

Balatonvilágos Község Önkormányzata által a Bursa
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.
évi fordulójára biztosított támogatás összesen:
390.000 Ft.
Balatonvilágos, 2018. november 28.

HIRDETMÉNY
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érintettek!
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
210/2017. (VI. 26.) számú határozatával döntött a - 150/2016.
(V.20.) számú határozatával 2016. évben megindított, 181/
2016. iktatószámon előzetesen kiértesített eljárás újraindításaként – Balatonvilágos Község településrendezési eszközeinek
/Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési
Szabályzatról; 276/2013. (IX. 02.) képviselő-testületi
határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv/ a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 36. §
előírásainak megfelelő teljes eljárás szerint készülő
módosításáról. A Korm. rendelet 38. § és 29/A. § (5) bekezdés b)
pontja szerint a www.balatonvilagos.hu önkormányzati
honlapon ismertetem az elkészült tervezetet. Közlöm, hogy
a hatályos Településfejlesztési Koncepció egyidejű felülvizsgálata jogszabályváltozások átvezetésének céljából
folyamatban van, Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálatára párhuzamos eljárás keretében kerül sor a
képviselő-testület 209/2017. (VI. 26.) számú határozata
értelmében, mely eljárás várhatóan 2019. január hónapban
zárul;
a Partnerségi Egyeztetés Szabályai, melyek Balatonvilágos
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III.
14.) önkormányzati rendeletével kerültek megalkotásra, nem
változnak.
Hatályos szövegeik és a Véleményezési dokumentáció a
www.balatonvilagos.hu önkormányzati honlapon közzétett
Hirdetmény alatt elhelyezett linkekre (aláhúzott szavakra)
történő kattintással is elérhető, a honlapon megtekinthető,
letölthető.
Kérem, a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően
szíveskedjenek a Korm. rendelet 29/A. § (7) bekezdésében
foglaltaknak eleget téve véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat megtenni
papíralapon az Önkormányzat címére (8171 Balatonvilágos
Csók István sétány 38.) vagy
elektronikus úton az Önkormányzat bvilagos.polg@invitel.hu
e-mail címére megküldve.
Véleményezési anyag közzétételének napja: 2018. december
12.
Lakossági fórum időpontja, helye: 2019. január 7. hétfő 17.00
óra, Önkormányzat Tanácsterem
Vélemények, észrevételek javaslatok benyújtásának határideje:
2019. január 15. napja
Együttműködésüket ezúton is megköszönve, tisztelettel:
Balatonvilágos, 2018. december 12.

Fekete Barnabás
polgármester
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Fekete Barnabás
polgármester

2018.december 21.

folytatás a Balatonvilágosi Hírmondó 6.oldaláról
összközműves, belterületi ingatlan vételárát 4.724.410 +
1.275.590 Ft Áfa, összesen bruttó 6.000.000 Ft összegben határozza meg, majd elfogadta a Balatonvilágos,
Kodály Zoltán utca 2. szám alatti, 1079/17 hrsz-ú, 760
m2 térmértékű, összközműves, belterületi ingatlan
megvásárlására tett bruttó 6.000.000 Ft (4.724.410 +
1.275.590 Ft Áfa) összegű ajánlatot, és döntött az
értékesítésről.
- következő tíz döntésében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
felsőfokú tanulmányokat folytató tíz balatonvilágosi
fiatal támogatásáról döntött. A szükséges előirányzatokat a 2019. évi költségvetésben biztosította. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a
pályázat eredményének 2018. december 17-ig történő
kihirdetésére, a Bírálati lap eredeti példányának és annak
kötelező mellékletét képező hallgatói jogviszony
igazolás eredeti példányának 2018. december 14-ig a
Támogatáskezelő részére történő megküldésére. A
pályázat eredményének kihirdetését a Világosi Hírmondó külön cikkben tartalmazza.
- következő három határozatában a képviselő-testület
három nyolcadik évfolyamos tanuló részvételét
támogatta Balatonvilágos település képviseletében az
Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat vállalta, hogy az általa delegált diákok számára
a programban való részvétele idejére (maximum 5
tanévre, tanévenként 10 hónapra) 6.000 Ft/hó összegű
ösztöndíjat nyújt és ennek fedezetét a település adott évi
költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felkérte
a polgármestert, hogy a tanulók Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült
pályázatait - a képviselő-testületi határozatokkal együtt 2018. december 11. napjáig a tanulók által első helyen
kiválasztott középiskola részére küldje meg.
- hőszigetelési munkák költségéhez biztosított 250.000
Ft összegű kamatmentes kölcsöntámogatást a lakáscélú
önkormányzati támogatások szabályairól szóló 22/2015.
(XII.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően. A kamatmentes kölcsön számla ellenében,
bankszámlára történő utalással fizethető ki. A kölcsön
visszafizetésének időtartama 6 év, a visszafizetésének
kezdete 2019. január 5. napja. Az első havi részlet
összege 5.050 Ft, a további 71 hónap részletének
összege 3.450 Ft/hó. 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.
- lakóépület felújítási munkái költségéhez 500.000 Ft
összegű kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított a
képviselő-testület a lakáscélú önkormányzati támogatások szabályairól szóló 22/2015.(XII.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. A kamatmentes kölcsön számla ellenében, bankszámlára történő
utalással fizethető ki. A kölcsön visszafizetésének időtartama 8 év, a visszafizetésének kezdete 2019. január 5.
napja. Az első havi részlet összege 6.000 Ft, a további 95
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hónap részletének összege 5.200 Ft/hó. A képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a
kölcsön és jelzálogszerződés aláírására. Egyben felkérte
a jegyzőt a kamatmentes kölcsön összegének számla
ellenében történő kifizetésére.
- az ülésen született következő határozatában felszólította a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában
lévő Balatonvilágos, Gagarin ltp. 4. fsz. 2. számú
bérlakás korábbi bérlőjét a lakás elhagyására legkésőbb
2018. november 30. napjáig azzal, hogy amennyiben a
megadott határidőig a felszólításban foglaltaknak nem
tesz eleget, a lakást nem üríti ki, az önkormányzat a
bíróságnál kezdeményezi az önkényesen elfoglalt lakás
kiürítését.
- egyetértését fejezte ki a Balatonvilágosi Mészöly Géza
Általános Iskola (8171 Balatonvilágos, József Attila
utca 137/A.) jelenlegi intézményvezetője, Szabó Rita
újabb 5 évre történő intézményvezetői megbízásával - a
pályázat mellőzésével -, azt támogatatta. A képviselőtestület felkérte a polgármestert a döntést tartalmazó
határozat megküldésére a Siófoki Tankerületi Központ
(8600 Siófok, Szépvölgyi utca 2.) részére
- balatonvilágosi termőföld részilletőségére vonatkozó
adásvétel tárgyában, a jogügylet támogatásának
elutasítása miatt a vevő által határidőn túl a helyi
földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy
Megyei Elnökségének állásfoglalásával szemben
benyújtott kifogást – elkésettség miatt – érdemi vizsgálat
nélkül elutasította,
- balatonvilágosi termőföld részilletőségére vonatkozó
adásvétel tárgyában, a jogügylet támogatásának
elutasítása miatt az eladó által a helyi földbizottság
feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei
Elnökségének állásfoglalásával szemben benyújtott
kifogást elutasította, az állásfoglalást helyben hagyta,
- balatonvilágosi termőföld részilletőségére vonatkozó
adásvétel tárgyában, a jogügylet támogatásának
elutasítása miatt a vevő és az eladó által a helyi
földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Somogy Megyei Elnökségének állásfoglalásával
szemben benyújtott kifogásnak helyt adott és az
állásfoglalást megváltoztatta,
- a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
19/2013. (XII.31.) rendelet 14. § (3) bekezdés cb) pontja
szerint átmeneti élethelyzet kapcsán felmerült
rendkívüli helyzet megoldására, mozgáskorlátozott
személy szállítását biztosító személygépkocsi
javításából adódó költségek miatt rendkívüli települési
támogatást állapít meg 57.000,- Ft, azaz ötvenhétezer
forint összegben
- döntött a képviselő-testület kedvezményesen
értékesített lakótelek tulajdonosának kérelmében foglaltak nem támogatásáról azzal, hogy elvi hozzájárulását
adja az ingatlan értékesítéséhez az alábbi feltétekkel:
tulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy a
folytatás a melléklet 4. oldalán
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folytatás a melléklet 3.oldaláról
kedvezményesen vásárolt ingatlanra az önkormányzat
javára az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan tulajdoni
lap III. részén bejegyzett 6.000.000 Ft vissza nem
térítendő támogatás +Áfa és járulékai erejéig bejegyzett
jelzálogjog, és annak biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom a saját tulajdonában lévő vagy
jövőbeni lakóhelyéül megvásárolni szándékozott balatonvilágosi ingatlanára átjegyzésre kerül, és ezen
kötelezettségének a kedvezményesen vásárolt ingatlan
adásvétele tárgyában létrejött szerződésben vállalt 20 év
letelepedési feltételből hátralévő 7 év tartamra eleget
tesz, ezen időtartamon belül balatonvilágosi lakcímről
nem jelentkezik ki.
2018. november 22.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22. napján rendkívüli ülést tartott,
melyen – a határozat mellékletét képező tartalommal –
módosította a „TOP-2.1.3-16-SO1-2017-00001 számon
Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balatonvilágoson című projekt kivitelezési munkálatai vállalkozási szerződés keretében” tárgyú, a Kbt. 115. § (2)
bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési
eljárásban a Bírálóbizottság 2018. 05. 22. napján 12.00
órakor tartott üléséről felvett bírálóbizottsági jegyzőkönyvben foglalt döntési javaslatok alapján meghozott
110/2018. (V. 31.) számú döntésével jóváhagyott, 2. sz.
Mélyépítő Kft. (Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u.
24. I./16., Adószáma: 14788930-2-14) kivitelezővel
2018. július 27. napján megkötött vállalkozási szerződést és a ”Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása”
okirat tartalmát egyidejűleg jóváhagyta. A képviselőtestület felkérte a GRESS-ING Kft. képviseletében
eljáró dr. Papp Annamária közbeszerzési szaktanácsadó
hölgyet, hogy a vállalkozási szerződésmódosítást annak
aláírását követően utóellenőrzés céljából a támogató
részére az elektronikus pályázatkezelő felületre töltse fel
és a kapcsolódó közbeszerzési hirdetményezési feladatot lássa el. A képviselő-testület felkérte a polgármestert
a döntést tartalmazó határozat kivonat GRESS-ING Kft.
képviseletében eljáró dr. Papp Annamária FAKSZ
részére történő megküldésre. Felkérte továbbá a
polgármestert a jogszabályok és a közbeszerzési
szabályzat szerinti határidőt követően a kivitelezésre
vonatkozó, előterjesztés mellékletét képező vállalkozási
szerződés azonnali aláírására.

A 2018. december 10-ei ülésén a képviselő-testület
meghatározta a Településrendezési eszközök módosítása tárgyában elkészült Véleményezési anyag tárgyában
tartandó Lakossági fórum időpontját: 2019. január 7.
17.00 óra időpontban Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (III. 14.)
önkormányzati rendeletével megalkotott Partnerségi
egyeztetés szabályainak megfelelően. A fórum helye: az
Önkormányzat tanácsterme.
A Partnerségi egyeztetés szabályaitól (Lakossági Fórumot megelőző 8. nap) eltérően az anyagot lényegesen
korábban, december 12. napján feltöltöttük a honlapra
annak érdekében, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tanulmányozásához, tekintettel a dokumentáció terjedelmére (a dokumentáció tartalmazza a Településszerkezeti és a Szabályozási terv, a Helyi Építési
Szabályzat tervezetét, továbbá az alátámasztó javaslatok
és a megalapozó vizsgálatok munkarészeit). A honlapon
a bal oldali menü Településrendezés és településkép
menüponton belül a Településrendezési eszközök
MÓDOSÍTÁSA 2017 menü tartalmazza a Véleményezési anyagot. A feltöltött anyag papíralapon is
megtekinthető az Önkormányzat épületében ügyfélfogadási időben 2019. január 2. napjától a fórum napját
követő nyolcadik napig, 2019. január 15. (kedd) napjáig,
a véleményezési határidő utolsó napjáig.
Köszönettel vesszük a bvilagos.polg@invitel.hu
önkormányzati e-mail címre vagy Önkormányzatunk
címére (8171 Balatonvilágos Csók István sétány 38.) a
fórumot megelőzően már eljutatott írásbeli kérdéseket,
észrevételeket.
A képviselő-testület 2019. évi munkaterve szerint a jövő
év első ülésére 2019. január 28. napján kerül sor a
következő napirendekkel:
1./ Tájékoztatás az önkormányzat 2015-2019 közötti
időszakra vonatkozó gazdasági programjának
időarányos megvalósulásáról
Előadó: polgármester
2./ A 2019. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása
Előadó: polgármester
3./ Vegyes ügyek

A képviselő-testület munkaterv szerinti utolsó idei
ülésére 2018. december 10. napján került sor
Kuti Henriett
1./ A 2019. évi ellenőrzési terv
Előadó: polgármester
2./ Vegyes ügyek
napirendekkel, melyről a lap következő számában adunk
tájékoztatást.
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