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„A karácsony a szeretet, és ádvent 
a várakozás megszentelése. Az a 
gyerek, aki az első hóesésre vár - 
jól várakozik, s már várakozása is 
felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. 
Az, aki hazakészül, már készülődé-

sében otthon van.

Az, aki szeretni tudja azt, ami az 
övé - szabad, és mentes a birtoklás 
minden görcsétől, kielégíthetetlen 

éhétől-szomjától.

Aki pedig jól várakozik, az időből 
épp azt váltja meg, ami a leggépi-
esebb és legelviselhetetlenebb: a 

hetek, órák percek kattogó, szenv-
telen vonulását.

 Aki valóban tud várni, abban meg-
születik az a mélységes türelem, 

amely szépségében és jelentésében 
semmivel se kevesebb annál, amire 

vár.”

- Pilinszky János -

Adventi készülődés 2022Adventi készülődés 2022

Ízelítő a tartalombólÍzelítő a tartalomból
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Titkos tárgyalások – oda, vissza... avagy kinek van joga tárgyalni egy település nevében?Titkos tárgyalások – oda, vissza... avagy kinek van joga tárgyalni egy település nevében?

folytatás a következő oldalon

A hatályos jogszabályok értelmében - valamint visszame-
nőleg az önkormányzat történetében hatályos jogszabá-
lyok alapján - a település, Balatonvilágos nevében tár-
gyalásra, „alkudozásra”, egyeztetésre jogosult egyetlen 
legitim szervezet Balatonvilágos Község Önkormányzata, 
mely a helyben élő választópolgárok által megválasztott 
képviselő-testületet, valamint települést vezető polgár-
mestert jelenti.
Ettől eltérni kizárólag képviselő-testületi döntés alapján 
lehetne, tehát maga az önkormányzat hatalmazhatna fel 
erre a Polgármesteren, Testületen túl egyéb jogosultat. 
Ilyen döntés sem most, sem a korábbi évtizedekben nem 
történt.
Fentiek értelmében minden olyan egyezkedés, tárgyalás, 
vagy „alkudozás”, mely a település nevében, Balatonvilá-
gos jövőjét érintően történik és azt nem a Polgármester 
és/vagy a képviselő-testület jegyzi, törvénysértő!
Különösen fontos mindezt kiemelni és egyértelművé ten-
ni most, mivel a rendelkezésünkre bocsátott irat alapján 
ez az Aligai Fürdőegyesület vezetése által megtörtént: 

- a 2022. június 28. napján kelt, majd 2022. júli-
us 20. napján visszavont AFE levélben a település 
egészének érdekeivel össze nem egyeztethető, 
valamint a korábbi egyeztetéseinkkel teljes mérték-
ben ellentétes tartalmú alkudozás történt az arra 
fel nem hatalmazott egyesület által az erre törvé-
nyesen egyedüliként felhatalmazott Önkormányzat 
tudta nélkül.

Az üdülőegyesületi vezetők által megfogalmazott javasla-
tok semmibe veszik a település többi részének érdekeit 
és néhány, 90%-ban nyaralóingatlanokkal érintett utca 
ingatlantulajdonosainak érdekét minden más elé tolva 
igyekeznek elsősorban az egyesületi vezetők tulajdonaival 
érintett területek számára kedvezni.

Idézem: 
„...le tudunk mondani az Aliga II. Településrendezési 
Szerződésben (2013-ban kelt) rögzített „közforgalom 
elől el nem zárható” vízparti sétány igényéről, javasla-
taink figyelembe vétele esetén.
Aliga II. útja csak gyalog és kerékpárosan legyen átjár-
ható.
A kikötő és uszoda melletti parti sétány helyett a köz-
parkban jelenleg strand épületeket akarnak Önök épí-
teni. 
A jelenleg strandnak kijelölt terület viszont a fejlesz-
tési terveikben felparcellázandó területnek látszik. Ott 
nem lesz a későbbiekben strand?
(Ha netán tévednénk, a feltételezésekbe az a tájékoz-
tatás teljes hiányának tudható be.)
A strand helyzetet úgy látjuk megoldhatónak, ha meg-
valósulna az az elképzelés, amit 2019. szeptember 
3-án az első, és azóta az egyetlen közös tárgyalásunkon 
az Önök vezérkara felajánlott, hogy az önkormányzati 

terület mellé adnak még egy kétszer akkora területet, 
amit kialakítanak strandnak, és vagyonkezelésbe adják 
az önkormányzatnak. 
Elfogadhatónak tartjuk, ha ide az Önök által javasolt 
elkerülő út lesz kiépítve az átmenő gépkocsiforgalom 
számára. A meglévő utak HÉSZ szerinti kiszélesítése is 
megoldás lehet. 
A jelenlegi strand előtti parti sétányról, és a kikötő mö-
götti közterület egy részéről nem tudunk lemondani. 
Szükséges, hogy a községnek is legyen vízparti „egyéb 
szabadidős” területe. Fontosnak tartjuk továbbra is a 
móló szabad használatát. 
Aliga II-n viszont a rendezést abban látjuk, ha a jelenle-
gi lejáró (akár áthelyezés útján is), de megmarad, mert 
a felső parti több ezer lakó- és üdülő tulajdonosnak ez 
a legrövidebb vízhez jutási lehetősége. Nagyon szüksé-
ges volna ide egy kisebb, kifejezetten az itt élőknek egy 
strand a Club Aliga szélére, amit mindig is egy haszná-
latlan, be nem épített terület volt. 
(Természetesen itt nem kell nagyobb tömegtől tarta-
ni!)
Véleményünk szerint a Kádár-sziget a mögötte lévő 
parti résszel, az útig, a Kádár villával és a védett „Ét-
termi” épülettel megmaradhatna egy emlék parknak 
– ami nagyban emelné a község turisztikai értékét.”

A fent leírt, törvényes felhatalmazás hiányában történt 
alkudozás szöges ellentétben áll azzal, a település egé-
szének érdekeivel összhangban megfogalmazott igénnyel 
például Aliga II esetében, mely (a korábban az egyesület 
által is előtérbe helyezett) vízpartért vízpartot elv figye-
lembevételével történt 2021. március 22. napján– álta-
lam, mint Polgármester és három képviselő társammal 
egyeztetve – az önkormányzat részéről az akkori Pro-Mot 
vezetés felé:
Idézem:

„...A jelenleg szünetelő egyeztetések alapján az azokon 
részt vett képviselőtársaimmal egyeztetve a következő 
kérdésre kérem válaszukat annak érdekében, hogy a 
tőlem várt döntést előkészíthessük:

• a kérdéses Aliga II. sétány lehetőségének megszűnését 
a következő ellentételezéssel, „vízpartot vízpartért” la-
kossági elvárásnak megfelelve váltsa ki a tulajdonos:

• a Zrínyi utca elején lévő, elsősorban a volt BM terü-
leten, valamint a volt úttörőtábor területén található 
(TNM rendeletben és Helyi Építési Szabályzatban is 
parti sétányként kiszabályozott) parti sávok önkor-
mányzati tulajdonba (adás-vétel vagy kisajátítás) kerü-
lésének finanszírozása útján, mely

• a hatályos Településrendezési Szerződés adott pont-
jának helyébe megközelítőleg az alábbi rendelkezés – 
vagy annak Önök által is elfogadható hasonló változa-
tának – életbe léptetésével kerülhetne érvényesítésre:
„7.3. Aliga II. sétány megszűnésének ellentételezése
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folytatás az előző oldalról
...7.3.4. A 7.4.3. pontban megjelölt területek hely-
rajzi szám szerint a következő ingatlanokat érintik:
7.3.4.1. Balatonvilágos Zrínyi út 2-13., 1222/13 és 
1222/2. hrsz, összesen kb. 177 méter hosszú sza-
kasz, 
7.3.4.2. Balatonvilágos Zrínyi út 1., 1220 hrsz, ösz-
szesen kb. 36 méter hosszú szakasz, 
7.3.4.3. Balatonvilágos Csalogány utca – (Fürdő és 
Ponty utca között) 1392 hrsz, összesen kb. 68 méter 
hosszú szakasz, amennyiben az Önkormányzat a je-
len szerződés aláírásának időpontjában folyamat-
ban lévő peres eljárás következtében nem jut hozzá 
a neki járó területhez,
7.3.4.4. Az 530 méter és a 7.3.4.1.-7.3.4.3. területek 
hossza között fennmaradó különbözetet Aliga II te-
rületén kompenzálja.” ...”

Az AFE alkudozása okán a 2022. november 4-ei ülésün-
kön fel kellett hívnom a Képviselő-testület figyelmét arra, 
hogy az eltelt három év alatt sokadszor „futottunk bele” 
egyesületi túlkapásokba. Ezek a tényelferdítések az ön-
kormányzat tárgyalási pozícióját gyengítik és az egyezte-
tések ellehetetlenítéséhez vezetnek, a település számára 
rendkívül ártalmasak és akadályozzák a valódi közérdek 
érvényre juttatását.
Ez a törekvésük az AFE vezetőivel történt két évvel ezelőt-
ti, 2020. szeptember 7-i egyeztetési kísérletünk óta szám-
talan formában mutatkozott meg, kezdve a féligazságokat 
tartalmazó, már-már rágalmazásra alkalmas tartalmú mé-
dia hírek megjelenésétől az önkormányzati munka meg-
nehezítésére irányuló számos beadványig.
Az AFE ilyen jellegű működése és kommunikációja a fenti-
eken túl az üdülőtulajdonosoknak sem használ. A negatív 
hangulatkeltéssel az ellenségeskedés egyértelműen meg-
jelent településünkön, kollégáim az idei a nyári szezon 
kezdete óta nem egyszer számoltak be olyan viselkedés-
ről, mely egyes nyaralótulajdonosok érthetetlen gyűlöle-
téről szól. 

Mindezt egy olyan településen, ahol évtizedekre, ge-
nerációkra visszamenőleg szinte szimbiózisban élnek a 
helyi lakosok és az üdülőtulajdonosok, szomszédos vagy 
utcabeli tulajdonosokként egymást segítve, jó barátok-
ként!
Érthetetlen, milyen cél elérésére tartja alkalmasnak ma-
gát az egyesület vezetése, mit akar valójában elérni.  

Mindezek alapján szükségesnek tartottam a Képvise-
lő-testület és e cikkben a település Lakosságának tájékoz-
tatását arról, hogy a fürdőegyesület felszólítására kerül 
sor annak érdekében, hogy a törvénysértő tevékenység-
gel, az önkormányzat munkájának akadályozására irányu-
ló kísérletekkel, az önkormányzat tárgyalási pozíciójának 
gyengítésére alkalmas cselekményekkel hagyjon fel!

Az eltelt három év eseményeit összegezve megállapítha-
tó, hogy az egyesület sem stratégiai, sem bármely egyéb 
partneri viszonyban értelmezhető partnerként nem alkal-
mas a tárgyalásokban való részvételre. 
Ismét felhívnám az érdeklődők figyelmét arra, hogy a hon-
lapon - www.balatonvilagos.hu - új menüpontot hoztunk 
létre: Club Aliga - Aligaliget menüpont alatt a hatályos 
HÉSZ előzményei, véleményezési anyagok, emlékeztetők, 
jegyzőkönyvek kerültek feltöltésre eddig. 
Örömmel fogadjuk Lakosaink ötleteit - és persze nem csak 
ehhez a menüponthoz!
A fürdőegyesület véleményét már ismerjük! Legutóbb 25 
ingatlantulajdonos írta le – szinte szó szerint ugyanazt! 
Köszönjük! Szeretnénk az itt élő családok véleményét is 
minél több helyi lakostól megkapni, hisz életterünk fej-
lesztése elsősorban a helyiek döntési joga! 

Köszönöm, ha megküldik véleményeiket!

Takács Károly
polgármester

JárdafelújításJárdafelújítás

Balatonvilágos Község Önkormányzat a Ma-
gyar Falu pályázatok keretében járdafelújí-
tásra nyert építőanyagot. A kivitelezés saját 
erőből történik.

A rendezvénypark murvás, gyöngykavicsos 
részein, és az Ady Endre utcában készül új 
térköves járda.

A kivitelezés a vége felé tart, már csak az 
Ady Endre utcában 4 ingatlan előtt hiányzik 
a járda felújítása.

Kovács Tamás
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Igazgatási szünetIgazgatási szünet
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. december 22. napjától
 2023. január 6. napjáig

igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet a különleges jogállású szerveknél és 
a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivata-
lánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó ve-
szélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022.(XI.10.) Korm. 
rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával került elrende-
lésre. Így a helyi önkormányzat képviselő-testületének hi-
vatala tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem 
számít bele
a. az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési 

határidejébe,
b. azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben fél-

ként vesz részt,
c. a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe,
d. az általa megkötött szerződésben meghatározott köte-

lezettség szerződésszerű teljesítésének határidejébe,
e. az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó 

olyan eljárás ügyintézési határidejébe, amelyben ügy-
félként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, 
vagy amely igazgatási szünet alatti megkeresésével jár,

f. az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bár-
mely jogorvoslati eljárás kezdeményezésnek határide-
jébe, valamint

g. a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 
42. § (1) bekezdése, valamint a postai szolgáltatások 
nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos pos-
tai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai 
szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a pos-
tai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható 
küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. ren-
delet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre 
tartási határidőbe.

Anyakönyvi ügyintézés hetente szerdai napokon 13:00 és 
14:00 óra között a +36/30/383-0421 telefonszámon tör-
tént előzetes telefonos bejelentés alapján zajlik halasztást 
nem tűrő esetekben.

A döntés alapján Önkormányzatunk 2023. január 9. (hét-
fő) napjától várja ismét Tisztelt Ügyfeleinket az Új évben, 
míg 2022-ben december 21. napján, szerdán lesz lehető-
ség utoljára az ügyintézésre.

Takács Károly 
polgármester

Újra aktív a Balatonvilágos Jövőjéért KözalapítványÚjra aktív a Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány

Balatonvilágos Önkormányzat Képviselő-testülete, Takács 
Károly Polgármester kezdeményezésére, a 2022. október 
17-i testületi ülésen napirendre tűzte és a szavazásra jo-
gosultak által egységesen megszavazta, a 2018-ban létre-
hozott Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány újjá élesz-
tését, felfrissítését.
Az alapítvány korábban meghatározott célja, tevékenysé-
gi köre változatlan marad. Az önkormányzattal karöltve 
továbbra is a községben élők kulturális életét támogatja, 
segíti az óvodai, iskolai oktatást, támogatja a hátrányos 
helyzetű csoportokat és egészségmegőrzéssel, betegség-
megelőzéssel kapcsolatos témákra fókuszál.

Megújult viszont az alapítvány Kuratóriuma. A Kuratórium 
vezetésével az önkormányzat, mint alapító Bóta Katalint, 
helyi lakost-közgazdászt bízta meg, a Kuratórium tagjai-
nak Pernecker Antalnét, az iskola volt igazgatónőjét és a 

népdalkör oszlopos tagját, és Tretykó Istvánt, alpolgár-
mestert, kérte fel. Mindnyájan szívesen és energiákkal teli 
fogadták el a megbízatást.
Az alapítványnál eszközölt módosítások, egy új egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban benyújtásra kerültek 
a Cégbíróságon, ahol már lajstromba is került a módosítá-
si igény, és csak a végzésre várunk.
Szeretnénk megragadni az alkalmat és köszönetet mon-
dani Mindenkinek, aki az alapítvány eddigi működésé-
ben részt vett, és örülünk azon szándékuknak, hogy to-
vábbra is szívesen segítik az alapítvány munkáját és a 
helyi közösséget.
Mire ez a lapszám Önök elé kerül, már túl leszünk az első 
adventi hétvégén. Azoknak, akiknek nem sikerült részt 
venniük a november 27-i programon, szeretnénk elmon-
dani, hogy hagyományosan az advent első vasárnapjának 
megszervezésében és lebonyolításában a Közalapítvány is 
részt vett, közösen a sok önkéntessel. Volt, aki forralt bort 
és teát készített, a hölgyek, Szabó Istvánné Edit, Kozmá-
né Berencsi Zsuzsa, Király Zoltánné Margit zsíros kenyeret 
kentek és kínáltak. Köszönjük nekik.
Karácsonyig minden adventi hétvégén ott leszünk, és szí-
vesen segítünk mind az Önkormányzatnak mind bármelyik 
egyesületnek és önkéntesnek a felajánlott munkájában.
Célunk, hogy kiegészítve egymás tevékenységét, együtt 
járuljunk hozzá a község mindennapjaihoz.

Pernecker Antalné Tretykó István Bóta Katalin
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Az állatok világnapja alkalmából a gyerekek megismerkedtek 
a felelős állattartás szabályaival. Örömmel meséltek otthoni 
kedvenceikről, állatokkal kapcsolatos élményeikről. A nap fény-
pontja az volt, hogy több kutyus, cica és egy mocsári teknős is 
érkezett hozzánk. Az óvodások sok simogatással, dögönyözéssel 
kényeztették az állatokat. 
Ezúton is köszönjük a szülők közreműködését!

Barkács délután az óvodában 2022. 10. 20.
Immár hagyományosnak mondható őszi programunk idén is a 
szülőkkel közös tökfaragás volt. Nagy örömünkre minden asz-
talunk foglalt volt, sőt voltak, akik várakozni kényszerültek. 
Szerencsére a sok finomság kóstolgatása közben gyorsan és jó 
hangulatban telt az idő. Az elkészült alkotásokat mini kiállításon 

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda HíreiBalatonvilágosi Szivárvány Óvoda Hírei
mindenki megcsodálhatta. A világító mécsesek sejtelmes fényé-
ben még a hazaút is sokkal varázslatosabb volt.

2022.10.28. Néptánc, népi játékok Ricsi Bácsival 
Egy októberi derűs péntek délelőtt népzene és néptánc hangjai 
töltötték meg óvodánk legnagyobb csoportszobáját. Ricsi Bácsi 
érkezett a gyermekekhez és megismertette őket a magyar nép 
hagyományos értékeivel, kultúrájával.
A délelőttöt vidám táncház zárta, ahol mindenki megmutathat-
ta legjobb mozdulatait.

 

SegítsVelem MosolyManók!
Idén is nagy szükség van a segítségetekre, 

hiszen sok rászoruló gyermek számít Rátok!

A MOSOLYT CSAK A TE SEGÍTSÉGEDDEL
TUDJUK ELŐVARÁZSOLNI!

Otthon szedd össze megunt játékaid, de olyat, ami még 
használható, jó állapotban van, és amivel még Te is szívesen 
játszanál! Ezeket tedd be egy dobozba és írd a dobozra, hogy 
milyen nemű és korú társadnak szánnád ezt a csomagot! Ké-
rünk, hogy NE tegyél a dobozra masnit vagy szalagot!

2022. november 18. és 2022. december 7. között vidd be az 
iskolába a dobozt és add oda osztályfőnöködnek vagy Far-
kas Lászlóné Katának! A doboznak szállításra alkalmasnak 
kell lenni, csak az előírt szabályoknak megfelelő csomagokat 
fogják elszállítani az iskolából. A csomagok maximális mé-
rete: 50 X 50 X 50 cm méretűek lehetnek a küldemények 
(max. 50 cm széles, max. 50 cm hosszú, max. 50 cm magas) 
Kizárólag postai feldolgozásra alkalmas, ragasztószalaggal 
lezárt-leragasztott, sérülésmentes kartondobozban (az eset-
leges korábbi vonalkódos címkéket el kell távolítani) tudják 
elszállítani az ajándékokat! Az akció lezárását követően érke-
zett csomagokat nem tudják elvinni.

Ha a csomagot behoztad az iskoládba, további teendőd 
nincs. A csomagok célba juttatását mi intézzük. A te dolgod 
már csak a jóleső mosoly, hogy segítettél! 

Idén második éve, már nem csak a gyerekek jótékonykodhatnak 
az akcióban, hanem a „Felnőtt Mosolymanók” is támogathatják 

a programot. Szívesen fogadunk mindent felajánlást volt tanít-
ványainktól, a község lakóitól, egyesületektől is! 

Köszönöm segítő szándékukat!
Szabó Rita 

intézményvezető

1. 

2. 

3. 

Kavecsánszki Marianna                 Hengerics Annamária
mb. intézméyvezető                      intézményvezető 

                                                          helyettes
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„Aranyhang”- a népdalkör sikere Nagylókon„Aranyhang”- a népdalkör sikere Nagylókon

A Vass Lajos Népzenei Szövetség „Hagyományos régiók, 
régiók hagyománya” címmel hirdetett bemutatkozási, 
találkozási lehetőséget a Kárpát-medencében élő nép-
dalköröknek, zenei csoportoknak, énekes és hangszeres 
szólistáknak. A felmenő rendszerű versenyen neves szak-
emberekből álló zsűri minősíti az előadott produkciókat, 
és díjazzák a legjobbakat.
Népdalkörünk egy hirtelen elhatározással úgy döntött, 
hogy szomszédolás, a helyi fellépések mellett - 12 év után 
- ismét megméretteti magát egy versenyen. Jelentkeztünk 
a Nagylókon szervezett regionális elődöntőre.  Kíváncsiak 
voltunk, hogy csak a létszámunk, vagy a hangunk is meg-
fogyatkozott-e az elmúlt évtizedben, képesek vagyunk-e 
még lépést tartani olyan csoportokkal, ahol a népzenének, 
a népdal-éneklésnek több évtizedes hagyománya van.   
Óriási sikerként éltük meg, hogy arany minősítést kap-
tunk, és a továbbjutást jelentő oklevéllel tértünk haza. 
Nagy örömmel készülünk a tavaszi dunántúli középdöntő-
re. 

Köszönjük művészeti vezetőnknek Bollók Attilának, hogy 
bíztatott bennünket és bízott bennünk. 

Pernecker Antalné
Balatonvilágosi Népdalkör

Zöldebb élet könnyedén!Zöldebb élet könnyedén!

Közelednek az ünnepek, lassan meggyújt-
juk az első adventi gyertyát. Ezzel elkez-
dődik a karácsonyra készülődés időszaka. 
Kigyulladnak a fények a házakon, szép 
lassan megtelnek az üzletek karácsonyi 
ajánlatokkal.
Könnyen túltelítődhetünk, pedig az ünne-
pek akkor is lehetnek igaziak, ha lassítunk 
a tempón és elkezdünk befelé figyelni. A 

környezettudatos szokások sokat segíthetnek abban, hogy a 
lényegre terelődjön a hangsúly, ne pedig kényszeres pazarlás-
ról és idegeskedésről szóljon a várakozás.
Az alaphangulathoz nélülözhetetlenek a karácsonyi fények. 
Megjelennek az ablakokban, a házakon, a teraszokon a fény-
füzérek, és egyéb villogó díszek. A fények esetében sokat segít 
ha LED világítást választunk. A kevesebb pedig több, párszé-
pen elhelyezett fényfüzér is elég lehet! Bent pedig néhány 
gyertya is csodás hangulatot tud nyújtani. A mesterséges il-
latosított gyertyák helyett használhatunk szójagyertyát. A 
szójaviasz természetes, megújuló, növényi alapú anyag. Ellen-
tétben a paraffin viasszal, ami a kőolaj mellékterméke, nem 
szennyezi a levegőt, belégzése nem káros hatású ránk nézve 
sem. Olvadáspontja alacsonyabb, kanóca lassabban fogyasztja 
el a gyertyát, így hosszabb ideg ég, mint paraffinos társai. Ka-
rácsonyi készülődésként könnyen készíthetünk otthon is szó-

javiaszgyertyát, rengeteg leírást található róla az interneten.
A fények mellett sokat segítenek a hangolódásban az ünnepi 
illatok. Az illatok esetében is fontos, hogy maradjunk a termé-
szetes lehetőségeknél. A mesterséges illatanyagok belélegez-
ve káros hatásúak. A 100 % tisztaságú illóolajok párologtatva 
beillatosíthatják otthonunkat. Karácsonyi illóolajok például a 
szegfűszeg, a vadnarancs, vagy a szibériai jegenyefenyő. Még 
egyszerűbb, és hasonlóan természetes megoldás, ha narancs-
karikákat szárítunk. A mellett, hogy kellemes narancsillat ter-
jeng majd a lakásban, szép és egyszerű dekorácót és készíthe-
tünk egyszerre, akár a karácsonyfánk díszítésére.
Ezzel el is jutottunk a karácsonyfadíszekhez. A karácsonyi han-
gulatban könnyen elcsábulhatunk, hogy évről évre újabb és 
újabb díszeket vásároljunk, ami sajnos nem túl környezetbarát 
megoldás. Mit is tehetünk? Maradhatunk a korábbi díszeink-
nél, ha pedig újításra vágyunk, feldobhatjuk a fánkat egy pár 
extra, házilag készített dísszel. A narancskarikát említettem, de 
lehet dísz tobozokból, készíthetünk csillagot faágakból, vagy 
újrahasznosíthatunk! Például az összegyűjtött parafadugókból 
csodákat lehet alkotni, de a félretett kartonpapírból is tudunk 
dekorációt készíteni!
Használjuk ki, hogy még van pár hét karácsonyig, üljünk össze, 
készítsünk közösen ünnepi dekorációt! Próbáljunk lassítani 
egy kicsit, és hangolódjunk környezettudatosan a karácsonyra!

 

Takács Alexa
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Köszöntjük Balatonvilágoson!

Balatonvilágos Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tanyagondnok munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony; A közalkalmazotti jogviszony létrejöttétől számított 90 nap 
próbaidő. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működé-
sük feltételeiről szóló 1/2000.(I.07.) SZCSM rendelet (továbbiakban: 
SZCSM rendelet), Balatonvilágos Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a tanyagondnoki szolgálatról szóló 9/2016. (VI.28.) 
önkormányzati rendelete, és a Képviselő-testület által a 167/2016.
(VI.13.) számú határozattal elfogadott Tanyagondnoki Szolgálat Szak-
mai Programja határozza meg.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
8 Általános,
B kategóriás jogosítvány,
Gépjárművezetői gyakorlat,
PÁV II. alkalmassági kategória megléte,
Magyar állampolgárság
Büntetlen előélet
Betöltött 18. életév
Falu-és tanyagondnoki alapképzés megszerzésének 1 éven belüli vál-
lalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Falu-és tanyagondnoki alapképzés megléte,
Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okiratok 

másolata
• Gépjárművezetői engedély másolata
• PÁV II. alkalmassági kategória meglétét igazoló okirat másolata
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

• A pályázó nyilatkozata az előírt képesítés 1 éven belüli megszer-
zésének vállalásáról

• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatai-
nak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálása zárt ülésen 
történjen, vagy hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2023. március 20. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Balatonvilágos Község Önkormányzata címére 8171 Ba-
latonvilágos, Csók István sétány 38., zárt borítékban nyújtandó be. 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azo-
nosító számot: BVG/3424/2022., valamint a munkakör megnevezé-
sét: „tanyagondnok”.

Személyesen: Balatonvilágos Község Önkormányzata Ügyfélszolgálat 
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat Balatonvilá-
gos Község Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el. A pályázati 
feltételeknek megfelelő személyek közül az értékelés alapján kivá-
lasztottak kerülnek meghallgatásra. A pályázók a pályázat eredmé-
nyéről az elbírálást követően értesítést kapnak.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 27.
A munkakör 2023. március 20-tól tölthető be.

A munkavállalóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási 
folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvá-
nítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás 
indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó ká-
rigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Tamás 
intézményvezető nyújt a 06-30-377-3548-as telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Balatonvilágos Község Önkormányzata 8171 Balatonvilágos, Csók Ist-
ván sétány 38., 2022. nov. 23. 
www.balatonvilagos.hu honlap 2022. nov. 23. 
Világosi Hírmondó helyi újság 2022. nov. 30.

Balatonvilágos, 2022. november 23.
Takács Károly s.k.

polgármester
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Körzeti Ovosi Rendelő 
 

Tájékoztatás  

 2022. december 30-án 
pénteken  

11-13 óráig lesz rendelés,  

a többi napon a normál ren-
delési idő érvényes. 

Az influenza oltás folyama-
tosan elérhető rendelési 

időben.

Hulladékszállítás
2022. december

2022. január 1. és 2022. december 31. között a hulladékot a szállítási napon reggel 7 óráig kell az ingatlan 
előtti közterületre kihelyezni!

1., 8., 15., 22. (Csütörtök) kommunális ·  2. papír, műanyag hulladék · 16. papír, műanyag, üveg hulladék 

Őszi impressziók BalatonvilágosonŐszi impressziók Balatonvilágoson

TájékoztatásTájékoztatás
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Enying, Szabadság tér 16/A. sz. alatt működő kormányablakban
2022. november 2. napjától (előreláthatólag 2023. márciusáig)

– energiatakarékossági okból –
változik az ügyfélfogadás rendje (pénteken zárva tart).

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a magyarorszag.hu oldalon számos ügyben van lehetőség online ügyinté-
zésre. Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Fotó: Kalinovits Zoltán Fotó: Himer Vivien Nóra


