
Világosi Hírmondó
Balatonvilágos havilapja | 2019.november 30. | XXVIII. évf. 11.szám

www.vilagosihirmondo.hu

Mézes reggeli Faültetés Balatonvilágoson

http://www.vilagosihirmondo.hu


Faültetés Balatonvilágoson
November 9-én szombaton a Balatonvilágosi Mészöly 
Géza Általános Iskola Szülői Munkaközössége részt 
vett egy országos kezdeményezésben, az Élet Napja, a 
10 millió Fa közösség országos ünnepi ültetési 
akcióeseményén. A rendezvény célja az egy fő - egy fa 
elvét követve, 10 millió fa elültetése Magyarországon, 
a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legtöbb ember 
bevonásával, nem megfeledkezve az utógondozás 
fontosságáról sem. Balatonvilágos Község Önkor
mányzatától, 22 gömb kőrisfát kaptunk és biztosította 
nekünk a helyszínt. Előre kiásták a fák helyét, így a mi 
dolgunk már csak az ültetés volt. A rossz idő ellenére is 
sokan eljöttek, szép számmal kezdtünk neki a 
munkának. Nagyon jó hangulatban ment a közös 
munka, mindenki kivette a részét belőle. Utána egy kis 
frissítővel vártuk a csapatot a rögtönzött büfékocsi
ban. Ezúton szeretnénk megköszönni a résztvevők
nek, hogy velünk tartottak ezen a borongós szombat 
délelőttön.

Durmics-Nagy Enikő

Mézes reggeli
November 12-én mézes reggelin vehettek részt a 
gyerekek az iskolában. Előadást tartott Kárász István, 
az Országos Magyar Méhészeti Egyesület siófoki 
szervezetének elnöke. A gyerekek az előadás alatt 
videókat láthattak a méhek életéről és arról, hogy 
miként kerül a boltok polcaira a méz. Az előadás után 
akác és vegyes virágmézet kóstolhattak a jelenlévők, 
amit István hozott a saját méhészetéből. A végén 
mindenki kapott ajándékba egy kis útravalót. 
Magyarország első alkalommal 2014. november 21- 
én csatlakozott az Európai Mézes Reggeli program
hoz, ekkor az Ország teljes területén összesen 67 
iskola csatlakozott a kezdeményezéshez. 2016-ban 
már 500 helyszínen, közel 100.000 gyerek részvételé
vel tartottak Mézes Reggelit, ahol a helyi méhész
egyesületek, termelők és a megyei szaktanácsadók 
segítségével a gyerekek megismerkedhettek a leggya
koribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolhatták 
azokat. A kezdeményezés célja a méhek és az egészsé
ges életmód népszerűsítése, a helyben termelt élelmi
szerek megismertetése, figyelemfelhívás a reggeli 
fontosságára és az egészséges táplálkozásra, mivel a 
rossz étkezési szokások gyakran már gyerekkorban 
kialakulnak. Továbbá fontos annak hangsúlyozása, 
hogy a méhek munkája jelentősen hozzájárul a 
környezetvédelemhez és a biológiai környezet válto
zatosságához.

Durmics-Nagy Enikő
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Tájékoztatás
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztőndíjpályázat keretében 
Balatonvilágos Község Önkormányzata által 

nyújtott támogatásokról

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testülete által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordu
lójának „A” típusú pályázatára 7 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 Egy főre 
iutó jövedelem

Támogatás 
összege

I. 0 Ft-tól - 30000 Ft-ig 7000 Ft,
II. 30001 Ft-tól - 40000 Ft-ig 6000 Ft,
III. 40001 Ft-tól - 50000 Ft-ig 5000 Ft.
IV. 50001 Ft-tól-70000 Ft-ig 4000 Ft,
V. 70001 Ft-tól 3000 Ft.

A rangsor figyelembe vételével került megállapításra 
egyénenként az „A” típusú pályázatok támogatási 
összege, az alábbiak szerint:

Rangsor Támogatott pályázó Támogatás összege

1. Ofó 7000 Ft/fö/hó x 10 hónap.
II. Ofó 6000 Ft/fö/hó x 10 hónap.
III. Ofó 5000 Ft/fö/hó x 10 hónap.
IV. 3fó 4000 Ft/fö/hó x 10 hónap.
V. 4 tő 3000 Ft/fö/hó x 10 hónap.

Balatonvilágos Község Önkormányzata által a Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. 
évi fordulójára biztosított támogatás összesen: 
240.000 Ft.

Balatonvilágos, 2019. november 20.

Takács Károly 
polgármester

Kedves Balatonvilágosi Szavazók!
Az Aligai Fürdőegyesület (AFe) nevében köszönjük 
szavazatukat, mellyel lehetővé tették, hogy egyesüle
tünk a civil szervezeti formán felül most már önkor
mányzati szinten is képviselni tudja a helyi lakosok és 
nyaralótulajdonosok érdekeit a Balaton-part szabályo
zásának folyamatában!
Egyesületünk mozgalmas időszakon van túl; a Club 
Aliga tulajdonosváltása és az új tulajdonos előzetes 
terveinek megismerése után szeptember első napjai
ban vált nyilvánvalóvá, hogy az októberi önkormány
zati választáson el kell indulnunk.
Nem volt sok időnk, 5 hét, ami rendelkezésünkre állt, 
hogy a választókkal megismertessük jelöltjeinket és 
programunkat. Ez nagyon kevés idő, mások ezt már a 
kampányhajrá időszakának tartják, nekünk azonban 
az egész kampányunkat ez alatt a pár hét alatt kellett 
lebonyolítanunk. Egyesületünk tagjainak és szimpati
zánsainak segítségével azonban sikerült, plakátoz- 
tunk, szórólapoztunk, utcafórumokat tartottunk és 
rengeteget beszélgettünk önökkel. Fantasztikus 5 hét 
volt, mely után Bukovszki Andrásnak, az Aligai Für
dőegyesület alelnökének sikerült a képviselő testü
letbe kerüléshez szükséges szavazatokat megszerez
nie. Külsős Bizottsági tagként fog tevékenykedni 
Rada Enikő és Kiss Attila az önkormányzat bizott
ságaiban. Köszönjük a bizalmukat; civil szervezetként 
is; és most már önkormányzati szinten is képviselni 
fogjuk a helyiek érdekeit! Egyesületünk teljes erővel 
tevékenykedik azon, hogy a településünk, ezen belül a 
Club Aliga fejlesztése során a lakossági érdekek 
maximálisan érvényesüljenek az eddig elért ered
ményeinket megőrizzük. Amennyiben támogatja 
munkánkat és első kézből szeretne értesülni tevékeny
ségünkről, keresse egyesületünk Facebook oldalát az 
alábbi címen: facebook.com/AligaiFurdoegyesulet 
Még egyszer mindent köszönünk azon választó
polgároknak, aki szavazataikkal megtiszteltek ben
nünket!

Bukovszki András, Rada Enikő és Kiss Attila

A településünk számára hátrányos közcélú vízparti 
terv tervezetet, a civil szervezetek véleményezték és 
aláírásukkal megküldték a Miniszterelnökségnek. Ha
sonló módon magánszemélyek is véleményezték, 
melynek figyelemre méltó példája Dr. Kovács Róbert 
levele, amelyet az alábbiakban idézünk:

„Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkár 
Füleky Zsolt részére
1357Budapest Pf.: 6.

folytatás a 4. oldalon 

facebook.com/AligaiFurdoegyesulet


folytatás a 3.oldalról
Tisztelt Füleky Zsolt Helyettes Államtitkár Úr!
Mint balatonaligai üdülőtulajdonos, nagy keserűség
gel értesültem róla, hogy a korábban - a társadalmi 
(civil) szervezetek sok éves erőfeszítése eredménye
ként elért nyugalmi állapotot (azaz azt, hogy a község 
ingatlantulajdonosai a pártállami idők elmúltával 
végre ismét akadálymentesen hozzáférhetnek a Club 
Aligán belüli Balaton-parthoz és közparkhoz) valakik 
- nem tudni, de sejthető, kiknek az érdekében - ismét 
meg akarják változtatni, és bennünket - mint a Rákosi, 
majd a Kádár korszak pártállami idejében - megint ki 
akarnak semmizni ajogainkból.
Remélem, hogy mind Önben, mind munkatársaiban 
lesz annyi becsület, hogy ebben nem lesznek hajlandók 
közreműködni, ilyesmit elősegíteni. Ha nem így lenne, 
nemcsak lelkiismeretükkel kell majd elszámolniuk, 
hanem több száz, vagy akár néhány ezer ember (helyi 
lakos és üdülőtulajdonos, illetve vendégeik) felhábo
rodásával és átkaival is számolniuk kell.
Bízva az Önök józan ítélőképességében
Tisztelettel:
Dr. Kovács Róbert
89 éves, sokat megélt nyugdíj as ”

Az Aligai Fürdőegyesület elnöksége megköszönte Dr. 
Kovács Róbertnek, hogy megtette Aligáért, amit ma
gánszemélyként meg lehet tenni.

Bukovszki András 
Afe elnökhelyettes

Tájékoztatás Balatonvilágos 
Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének munkájáról
2019. szeptember 16.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testülete 2019. szeptember 16. napján tartotta a helyi 
önkormányzati választások előtti utolsó munkaterv 
szerinti ülését, mely ülésén az alábbi napirendeket 
tárgyalta és döntéseket hozta:
elsőként, a lejárt határidejű határozatokról szóló beszá
moló tárgyalása során három határozat visszavonásáról 
döntött a testület:
184/2019.(IX. 16.) számú határozatával visszavonta 
137/2019.(VI.24.) számú határozatát, melyben a 
balatonvilágosi községi strand (1251 hrsz.) területéből 
3m x 3m, összesen 9 m2 nagyságú területrész használat
ba adásáról döntött;
185/2019.(IX. 16.) számú határozatával visszavonta 
146/2019.(VI.24.) számú határozatát, melyben döntött 

arról, hogy a Naviga Média Kft. (1073 Budapest, Bar- 
csay u. 3.) ajánlatát elfogadja a BALATONINFO Ma
gazinban történő megjelenésre vonatkozóan, és meg
rendeli a magazinban történő !4 oldalas hirdetés megje
lentetését;
186/2019.(IX. 16.) számú határozatával visszavonta 
156/2019.(VI.24.) számú határozatát, melyben lakó
épület korszerűsítés céljából a gázvezeték kiépítés 
munkái költségéhez 429.000 Ft összegű kamatmentes 
kölcsöntámogatást biztosított;
187/2019.(IX. 16.) számú határozatával pedig elfogad
ta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót;
188/2019.(IX. 16.) számú határozatával az I. féléves 
pénzügyi beszámolót fogadta el a következők szerint: 
Balatonvilágos Község Önkormányzata nettósított 
költségvetése 2019.1. féléves teljesítését 293.069.510,- 
Ft költségvetési bevételi, 159.174.120,- Ft finan
szírozási bevételi, 149.498.046,- Ft költségvetési kia
dási, 4.112.627,- Ft finanszírozási kiadási főösszeggel, 
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete költségvetése 
2019. I. féléves teljesítését 18.500.192,- Ft költség
vetési bevételi, 924.655,- Ft finanszírozási bevételi, 
126.840.042,- Ft költségvetési kiadási főösszeggel, 
Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda költségvetése 2019.
I. féléves teljesítését 1.268,- Ft költségvetési bevételi, 
1.806.538,- Ft finanszírozási bevételi, 20.026236,- Ft 
költségvetési kiadási főösszeggel fogadta el a testület;
189/2019.(IX. 16.) számú határozatával az önkormány
zat 2019. évi költségvetésében bevételi előirányzatokat 
állapított meg, melyeket a működési tartalékba helye
zett,
190/2019.(IX. 16.) számú határozatával az önkormány
zat 2019. évi költségvetésében kiadási előirányzatokat 
biztosított a működési tartalék terhére;
191/2019.(IX. 16.) számú határozatával az önkormány
zat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete 
2019. évi költségvetésében kiadási előirányzatot bizto
sított a működési tartalék terhére.
Következő napirend keretében a képviselő-testület 
megalkotta 9/2019.(X.01.) önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019.(111.12.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
192/2019.(IX. 16.) számú határozatával a képviselő
testület elfogadta „Balatonvilágos Jövőjéért” Köz
alapítvány 2018. évi közhasznúsági jelentéséről, és 
tevékenységéről szóló beszámolóját;
193/2019.(IX. 16.) számú határozatával elfogadta a 
Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda (8171 Balaton
világos, Iskola u. 2.) 2018/2019-es nevelési évről szóló 
értékelését;
194/2019.(IX. 16.) számú határozatával elfogadta a 
Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor
mányzati Társulás tevékenységéről szóló beszámolóját 
a 2018. január 1. napjától kezdődő időszak tekinteté
ben;

folytatás az 5. oldalon 



folytatás a 4.oldalról
195/2019.(IX. 16.) számú határozatával jóváhagyta ,A 
könyvtári szolgáltató hely használati szabályzata” című 
dokumentumot, annak aláírására felhatalmazta a 
polgármestert;
196/2019.(IX. 16.) számú határozatával gymstick 
oktatás helyszínéül biztosította a Kultúrház nagy
termének és a hozzá kapcsolódó szociális helyiségek
nek a térítésmentes használatát 2019. szeptember 17. 
napjától 2020. június 23. napjáig, keddi napokon, 18.00 
és 20.00 óra közötti időszakban azzal a feltétellel, hogy 
amennyiben községi szintű rendezvény keddi napra 
kerül megszervezésre, úgy az a rendezvény élvez 
elsőbbséget a Kultúrház használatánál. A térítésmentes 
használat további feltétele, hogy használó kötelezett
séget vállal arra, hogy adott évben egy-egy települési 
rendezvényen, térítésmentesen gymstick bemutatót 
tart;
197/2019.(IX. 16.) számú határozatával a Belső utca 
539/15, 539/9 hrsz-ú közterületek csapadékvíz 
elvezetésének terveztetését határozta el a képviselő
testület;
198/2019.(IX. 16.) számú határozatával döntött arról a 
testület, hogy a 2014-2019 önkormányzati ciklusban a 
települési képviselők részére használatba adott 
önkormányzati laptopok megvásárlására igény esetén 
lehetőséget biztosít, 5000 Ft/db áron értékesíti azokat;
199/2019.(IX. 16.) számú határozatával a képviselő
testület döntött arról, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, 
illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felső
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi 
pályázati fordulójához;
200/2019.(IX. 16.) számú határozatával a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
rendszer 2020. évi pályázati fordulójára érkező 
pályázatok szociális alapon történő támogatásának 
mértékére rangsort állított fel és felkérte a 
polgármestert a rangsornak megfelelően a benyújtásra 
kerülő pályázatok támogatására vonatkozó előterjesz
tés megtételére a 2019. november 18-ai testületi ülésre; 
201/2019.(IX. 16.) számú határozatával bérbe adta az 
önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos, 
Aligai út 1 szám alatti, 299. hrsz-ú ingatlanon lévő 
épület 23 m2 épületrészét tetováló szalon működtetése 
céljára 2019. október 1. napjától 2019. december 31. 
napjáig 64.000 Ft bérleti díjért. A képviselő-testület 
egyidejűleg hozzájárult a Bérlő részére a Tourinform 
Iroda épületében lévő külső bejáratú mellékhelyiség 
térítésmentes, nem kizárólagos használatához a bérlet 
időtartamára;
202/2019.(IX. 16.) számú határozatával a 
Balatonvilágos „Erdei Ferenc” utca közterületnév 
megváltoztatását határozta el 2020. január 1. napjával. 
A közterület új elnevezése: „Erdei” utca.
203/2019.(IX. 16.) számú határozatával elutasította az 
önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos 295/1 

hrsz-ú ingatlanon vitorlás felállítására/tárolására 
vonatkozó területhasználati kérelmet;
204/2019.(IX. 16.) számú határozatával a Pro-Mot 
Hungária Kft. által 2019. augusztus 28. napján 
megküldött „Aliga háromoldalú tervezési szerződés” 
dokumentum tárgyában az alábbi állásfoglalást 
fogalmazta meg és felkérte a polgármestert az 
állásfoglalás megküldésére a tulajdonos/vagyonkezelő 
Pro-Mot Hungária Kft. részére:
„A településrendezési eszközök módosítását az 
Önkormányzat nem tartja aktuálisnak és célszerűnek 
mindaddig, amíg a területen található, térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adási kérelemmel érintett 
ingatlanoknem kerültek az önkormányzat tulajdonába. 
Az érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
kerülését követően lehet érdemben tárgyalásokat 
folytatni a tervezési munka tartalma, többek között az 
esetleges strand kialakítás tárgyában, majd ennek 
megfelelő településrendezési, illetve költségviselési 
tárgyú szerződéseket egyeztetni, egyeztetést követően 
elfogadni. ”
205/2019.(IX. 16.) számú határozatával a képviselő
testület döntött arról, hogy a Polgármester előtelj esztés- 
ében foglaltakkal egyetért és az előtelj esztés részét 
képező 2019. szeptember 5. napján kelt beadványban 
foglaltakat nem kívánj a érdemben megtárgyalni;
206/2019.(IX. 16.) számú határozatával módosította a 
31/2019.(11.25.) számú határozatát, mely a módosítást 
követően az alábbi egységes szövegben jelentmeg: 
„Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testülete a Magyar Falu Program által kínált lehető
ségekkel élni kíván és a 2019. költségvetési évben 
elsősorban az alábbi alprogramok felhívásaira pályá
zatok benyújtását határozza el:
1. Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormány
zatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával 
alprogram keretében programszervezés, kapcsolódó 
eszközbeszerzés és közösségszervező személy alkal
mazása célokra vonatkozóan bruttó 5 millió Ft, továbbá 
bér- és j árulékköltségek biztosítása mellett,
2. Belterületi járdafelújítás anyagtámogatása alprog
ram keretében a 2019. évi fejlesztések között szerepel
tetett Aligai vasútállomás alatti járdaszakasz anyag
költségének biztosítása célra vonatkozóan bruttó 5 
millió Ft kiadási előirányzat biztosítása mellett,
3. Temető felújítás - Umafal létesítés fejlesztése célra. A 
projekt teljes költsége: 3.979.011 Ft.
4. Eszköz fejlesztés belterületi közterület karbantartás 
célra. Aprojektteljes költsége: 14.251.201 Ft.
5. Polgármesteri hivatal felújítása alprogram keretében 
az Önkormányzat épületének (Csók István sétány 38.) 
hőszigetelési és tető-felújítási munkálatainak megvaló
sítása célra (várhatóan bruttó 20 millió Ft költség).
6. Belterületi útfelújítás alprogram keretében Szőlő, 
Bacsó Béla utcák és csatlakozó utcaszakaszok felújítá
sa” célra Aprojekt teljes költsége: 20.677.715 Ft.
A képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a 

folytatás a 6.oldalon 



folytatás az 5.oldalról
megjelenő kiírások alapján a szükséges ajánlatok 
beszerzéséről, a pályázatok összeállításról és benyúj
tásáról gondoskodj on;
207/2019.(IX. 16.) számú határozat 1. pontjával a 
Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági 
vezetője munkakör betöltésére a 136/2019. (VI. 24.) 
számú határozatával kiírt pályázatot eredménytelenné 
nyilvánította. A határozat 2. pontjában döntött a 
gazdasági vezető munkakör betöltésére vonatkozó 
pályázat ismételt kiírásáról.
208/2019.(IX. 16.) számú határozatával a 181/2019 
(VIII.26.) képviselő-testületi határozat alapján 
megkeresett és a közbeszerzési eljárás teljes körű 
lebonyolítására ajánlatot tevő felelős akkreditált közbe
szerzési szaktanácsadók közül az egyedüli ajánlatot 
tevő Kft. ajánlatát fogadta el;
209/2019.(IX. 16.) számú határozatával az önkor
mányzat tulajdonában álló Balatonvilágos 542/3 hrsz- 
ú, közterület megnevezésű, 14235 m2 területnagyságú 
terület Tópart-Álba Kft. részére történő használatba 
adás tárgyában 2019. szeptember 12. napján érkezett 
beadvány tárgyában döntést hozott arra vonatkozóan, 
hogy fenntartja a 368/2016.(XII.12.) számú határozatá
nak 1-2. pontjaival engedélyezett aljzatnövényzet irtás 
munkálatait, továbbá murvás felvonulási út kialakítását 
4 méter szélességben, valamint a 143/2019. (VI. 24.) 
számú határozatában foglaltak szerint kérelmező 
használati szándékának fenntartása esetén a rendezett 
park kínálta lehetőségek bárki számára elérhető 
kulturált igénybevétele mellett a hivatkozott 143/2019. 
(VI. 24.) számú határozatban foglaltak kizárásával, 
illetve kikötésével tartja megvalósíthatónak az együtt
működést;
210/2019.(IX. 16.) számú határozatával az Európai 
Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap megtartásához 
kapcsolódó, az Innovációs és Technológiai Miniszté
rium által kiírt, egyedi támogatási lehetőség útján 
elnyert pályázathoz kapcsolódóan a Dél-Balaton 
Kapuja Kulturális és Turisztikai Egyesülettel a projekt 
teljes körű lebonyolítása tárgyában készült Megbízási 
szerződés tervezetet jóváhagyta;
211/2019.(IX. 16.) számú határozatával 40 éves osz
tálytalálkozó lebonyolításának helyszínéül biztosította 
a Kultúrház, valamint az eszközök térítésmentes 
használatát 2019. október 19. napján, 15.00 órától 
22.00 óráig.
212/2019.(IX. 16.) számú határozatával Fekete Barna
bás Polgármester részére búcsú összejövetel lebonyo
lításának helyszínéül biztosította a Kultúrház, valamint 
az eszközök térítésmentes használatát 2019. október
10. napjára, 15.00 órától.
213/2019.(IX. 16.) számú határozatával a Polgármester 
részére öt havi tiszteletdíjának megfelelő, kerekítve 
mindösszesen bruttó 1.000.000.-Ft összegben jutalmat 
állapított meg az Önkormányzat öt cikluson át, 1998- 
2019 évek között történt eredményes működése, 

gazdálkodása, feladatainak ellátása, a sikeres pályázat
okkal kapcsolatos tevékenysége elismeréseként.
Végül a 214/2019.(IX. 16.) számú határozatával zárt 
ülés megtartását rendelte el a képviselő-testület, majd a 
zárt ülés keretében
elsőként a 215/2019.(IX. 16.) számú határozatával 
lakóingatlan korszerűsítése céljából, a gázvezeték ki
építés, és központi fűtés szerelés munkálatai költ
ségéhez 500.000 Ft összegű kamatmentes kölcsön- 
támogatást biztosított a lakáscélú önkormányzati támo
gatások szabályairól szóló 22/2015.(XII.29.) önkor
mányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az 
összeg számla ellenében, bankszámlára történő utalás
sal fizethető ki. A visszafizetés időtartama 8 év, kezdete 
2020. január 5. napja, az első havi részlet összege 6.000 
Ft, a további 95 hónap részletének összege 5.200 Ft/hó; 
következő, 216/2019.(IX. 16.) számú határozatával 
lakóház felújítása céljából 224.000 Ft összegű 
kamatmentes kölcsöntámogatást biztosított a lakáscélú 
önkormányzati támogatások szabályairól szóló 22/ 
2015.(XII.29.) önkormányzati rendeletben foglal
taknak megfelelően. Az összeg számla ellenében, 
bankszámlára történő utalással fizethető ki. A vissza
fizetés időtartama 6 év, kezdete 2020. január 5. napja. 
Az első havi részlet összege 3.900 Ft, a további 71 
hónap részletének összege 3.100 Ft/hó;
217/2019.(IX. 16.) számú határozatával döntött arról, 
hogy az 1283/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa részére 
értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő, Balaton
világos 1283/2 hrsz-ú, 62 m2 térmértékű, kivett udvar 
művelési ágú ingatlant nettó 393.700 Ft + 106.300 Ft 
Áfa, összesen bruttó 500.000 Ft vételárért;
végül a 218/2019.(IX. 16.) számú határozatával 
elutasította az önkormányzat tulajdonában lévő bérla
kás bérlőjének lakásbérleti jogviszony meghosszabbí
tására vonatkozó kérelmét.

2019. szeptember 18.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testülete 2019. szeptember 18. napján rendkívüli ülést 
tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és 
döntéseket hozta:
219/2019.(IX. 18.) számú határozatával visszavonta a 
közbeszerzési szaktanácsadó ajánlatának elfogadásáról 
szóló 208/2019. (IX. 16.) számú határozatát, majd a 
220/2019.(IX. 18.) számú határozatával megállapította, 
hogy a 181/2019. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi 
határozat alapján a „Csapadékvíz-elvezető hálózat 
fejlesztése Balatonvilágoson - II. ütem” projekt 
tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatására közbe
szerzési szaktanácsadó feladatainak ellátására ajánlat
tevők felkérésére vonatkozó eljárás tekintetében, hogy 
a felhívásra egy darab árajánlat érkezett be. Rögzítette 
továbbá, hogy a képviselő-testület a projekt pályázati 
forrásból történő megvalósítására és annak elszámolási, 
valamint a piaci ár alátámasztása szabályaira tekintettel 
az eljárást eredménytelenné nyilvánítja;

folytatás a melléklet 1. oldalán
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Ajánló

Ebben a hónapban első sorban egy viszonylag régebbi 
filmet szeretnék bemutatni, ami pedig nem más, mint a 
Billy Elliot. Ez egy2000-ben kiadott angol filmdráma, 
melynek középpontjában all éves Billy áll. A fiú 
szabadidejében boxolni jár, ám egy ilyen alkalommal 
a terem másik felében balettóra van, ami felkelti az 
érdeklődését. Ettől a pillanattól kezdve a fiú szíve ezen 
sport felé kezd húzni. Be is áll a többi gyerek közé 

táncolni, s a kislányok oktatója azonnal fel is figyel 
tehetségére. Billy boxkesztyűjét hamar balettcipőre 
cseréli, a külön óráknak köszönhetően pedig folyton 
fejlődik s fejlődik. Ám a kisfiúnak eközben különféle 
problémákkal kell megküzdenie. Tart attól, hogy 
mások mit fognak gondolni róla a balett iránti szenve
délye miatt, feszélyezi őt az otthoni helyzete, mivel 
édesapja és bátyja minden egyes nap a jogaikért sztráj
kolnak, s folyton folyvást szeme előtt lebeg elhunyt 
édesanyja hiánya is. Talán a tánc lesz az, ami végre 
boldogságot hoz a fiú életébe? Vagy ez lesz az, mi még 

inkább megnehezíti 
azt? Szívmelengető, 
érzelmes történet kö- 
zéppontjában egy 
szerethető, aranyos 
kisfiúval.

12 éves kortól aján
lott

A másik történet, amelyről írni szeretnék egy 2015-ös 
amerikai akció vígjáték. A kém című film főszereplője 
egy CIA-elemző Susan Cooper (Melissa McCharty), 
aki a legveszélyesebb küldetéseken résztvevő 
ügynököket segíti a háttérből. Ám egy ilyen akció 
során Susan társát, Bradley Fine-t (Jude Law) 
megölik, így a nőnek kezébe kell vennie az irányítást, s 
megtalálni a gyilkost. 
Emiatt különböző 
országokba kell utaz- 
nia, mint például 
Franciaország, O- 
laszország és Ma
gyarország, s nyo
moznia, amiben, ha
bár kéretlenül, de se
gítségére lesz a CIA- 
tól elbocsájtott ügy
nök Rick Ford (Jason 
Statham). A nő min
dent megtesz azért, 
hogy küldetését tel
jesítse, ám renge
tegszer meglepő for
dulatokat vesz az ügy.

Hihetetlenül szórakoztató akciódús történet, vicces 
ámde szerethető karakterekkel. S végül fontos meg
említenem, hogy a film jelentős részét Budapesten, s a 
Balaton környékén forgatták.

16 éves kortól ajánlott.

Király Dóra 



folytatás a Balatonvilágosi Hírmondó ó.oldaláról 
221/2019.(IX. 18.) számú határozatának A. pontjában 
jóváhagyta a „Csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése 
Balatonvilágoson - II. ütem” projekt tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindításához, lebonyolításá
hoz szükséges, „Árajánlatkérés - felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó feladatainak ellátása.” 
tárgyú Ajánlattételi felhívás és a Felelős Akkreditált 
Közbeszerzési Szaktanácsadó megbízására vonatkozó 
„Szerződés tervezet” dokumentumokat, majd a B. és C. 
pontokban meghatározta az ajánlattevők körét, 
valamint az ajánlattétel határidejét, az ajánlatok elbírá
lásának szabályait, a nyertes ajánlattevő értesítésének 
módját;
Végül a képviselő-testület a 222/2019.(IX. 18.) számú 
határozatával önkormányzati bérlakás bérlőjének 
kérelmére hozzájárult, hogy a bérlő élettársa a 
bérleménybe beköltözzön, és bejelentkezzen. A 
képviselő-testület a hozzájárulást a bérlő lakásbérleti 
jogviszonya fennállásának időtartamára adta meg.

2019. szeptember 25.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testülete 2019. szeptember 25. napján rendkívüli ülést 
tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és 
döntéseket hozta:
223/2019.(IX. 25.) számú határozatával a Somogy 
Megyei Önkormányzat (7400 Kaposvár Vármegye
háza, Fő utca 10., képviseli: Bíró Norbert elnök) részére 
engedélyezte Balatonvilágos Község címerének hasz
nálatát Balatonvilágos Község Önkormányzat Kép
viselő-testületének Balatonvilágos Község címeréről 
szóló 11/1996. (11.21.) önkormányzati rendeletének 3. § 
(2)-(5) bekezdéseiben foglaltak szerint. A képviselő
testület hozzájárult, hogy az EFOP-1.6.3-17-2017- 
00006 „Somogy megyei felzárkózás-politikai együtt
működések támogatása a helyi esélyegyenlőségi prog
ramokhoz kapcsolódóan” című projekt járási összegző 
tanulmányában Balatonvilágos község címerét felhasz
nálják;
224/2019.(IX. 25.) számú határozatával Borsos 
Gergely egyéni listás képviselőjelölt részére engedé
lyezte Balatonvilágos Község címerének használatát 
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testületének Balatonvilágos Község címeréről szóló 
11/1996. (11.21.) önkormányzati rendeletének 3. § (2)- 
(5) bekezdéseiben foglaltak szerint. A képviselő
testület hozzájárult, hogy a jelölt a 2019. évi helyi 
önkormányzati választásokkal kapcsolatos bemutat
kozó szórólapján Balatonvilágos község címerét fel
használja;
Végül a 225/2019.(IX. 25.) számú határozatával Borsos 
Gergely egyéni listás képviselőjelölt részére engedé
lyezte a lakosságnak szervezett, 2019. évi helyi 
önkormányzati választásokkal kapcsolatos bemutatko
zó összejövetel helyszínéül a Kultúrotthon térítés
mentes használatát 2019. október 4. péntek 8.00 órától 
11.00 óráig.

2019. október 4.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testülete 2019. október 4. napján rendkívüli ülést tartott, 
mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta és 
döntéseket hozta:
Elsőként megalkotta 10/2019.(X.19.) önkormányzati 
rendeletét a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal 
állományát megillető juttatásokról és támogatásokról 
szóló 5/2O13.(IV.O9.) önkormányzati rendelet módo
sításáról.
A 226/2019.(X. 4.) számú határozatával elfogadta a 
TOP-2.1.3-16-SÖ1-2017-00001 projekt - „Csapa
dékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Balaton-világoson
II.” című projekt keretében a 221/2019 (IX.18.) 
képviselő-testületi határozat alapján megkeresett és a 
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására aján
latot tevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanács
adók közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Gress-Ing 
Kft. (1077 Budapest, Wesselényi utca 77. felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve és laj
stromszáma: Dr. Papp Annamária 00986) 480.000,- Ft 
+ 129.600,- Ft ÁFA, összesen bruttó 609.600,- Ft 
összegű ajánlatát, mint legalacsonyabb nettó ellen
szolgáltatást megj elölő aj ánlatát.
Következő, 227/2019.(X. 4.) számú határozatával a 
147/2019. (VI. 24.) számú határozatával megindított, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált település
fejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszköz
ökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog
intézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 41. § (1) bekezdés alapján egyszerűsített 
eljárás keretében történő Településrendezési Eszközök 
módosítására irányuló eljárás véleményezési szaka
szának lezárása tárgyában a következők szerint 
határozott:
„1. A képviselő-testület a Korm. rendelet 39. § (2) 
bekezdése alapján a településrendezési eszközök 
tekintetében a beérkezett véleményeket megismerte, 
azokat elfogadj a.
2. A partnerségi egyeztetés a településrendezési 
eszközök módosítása elkészítésével egyidejűleg, 
Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő
testületének a településfejlesztési és településrendezési 
dokumentumok, valamint az egyes településrendezési 
sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetési 
szabályairól szóló 7/2017.(111.14.) önkormányzati 
rendelete szerint került lefolytatásra. A véleményezésre 
megadott határidőig beérkezett véleményt a képviselő
testület a települési főépítészi indokolással összhang
ban elfogadja. A partnerségi egyeztetés lezártnak 
tekinthető.
3. A képviselő-testület, mint kidolgozó, az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 1. § (3) bekezdésnek és 4. §-ának 
megfelelően a Polgármestert által megkeresett,

folytatás a melléklet 2. oldalán 
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folytatás a melléklet 1.oldaláról
tájékoztatott környezet védelméért a Rendeletben 
megnevezett felelős szervek véleményét rögzítve a 
környezeti hatás jelentőségének vizsgálata ügyében 
lefolytatott eljárást lezáija és megállapítja, hogy a 
várható környezeti hatás kis nagyságrendje miatt 
környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges, így 
környezeti vizsgálat lefolytatására nem kerül sor.
4. A képviselő-testület a határozat 1-3. pontja alapján a 
véleményezési szakaszt lezárja.
5. A tervező által a vélemények alapján készített 
javított, végső véleményezésre összeállított dokumen
tációt a Települési főépítész véleménye alapján a záró 
véleményezési szakasz megindítására és az Állami 
Főépítész részére történő megküldésre alkalmasnak 
találja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, a döntés meg
küldésére a tervező és a települési főépítész részére a 
záró véleményezési szakasz Állami Főépítész részére 
küldendő dokumentációjának megküldése érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a javított tervezetet záró szakmai 
véleményezésre annak tervező által történt véglegesí
tését és megküldését követően küldje meg az állami 
főépítész részére.”

A 228/2019.(X. 4.) számú határozatával a képviselő
testület kifejezte, hogy a Wibit vízi élménypálya 
üzemeltetésre Rajkó Roland balatonvilágosi lakos által 
benyújtott üzleti tervet és elképzeléseket támogatásra 
alkalmasnak találja és a választásokat követően 
hivatalba lépő képviselő-testület figyelmébe ajánlja a 
fiatal, helyi vállalkozó támogatását. A képviselő
testület felkérte a polgármestert, hogy a polgármesteri 
munkakör átadás-átvételi eljárás során a döntésről 
adjon tájékoztatást az új polgármester részére. Felhatal
mazta továbbá a polgármestert, hogy a benyújtott üzleti 
tervet, valamint az eszközökre vonatkozó Támogatói 
szerződést az önkormányzat jogi képviselőjének küldje 
meg az üzemeltetésre vonatkozó okirat tervezet 
előkészítése érdekében.

A 229/2019.(X. 4.) számú határozatával a TOP-2.1.3- 
16-S01-2017-0001 számú projekt keretében megvaló
suló csapadékvíz elvezetés II. ütemhez kapcsolódó 
kiadási előirányzatok biztosításáról döntött a működési 
tartalék terhére.

A 230/2019.(X. 4.) számú határozatával döntött arról, 
hogy a 2014-2019 önkormányzati ciklusban a 
polgármester részére használatba adott önkormányzati 
tablet megvásárlására lehetőséget biztosít, azt 3.000 Ft 
összegért értékesíti.

Végül a 23 l/2019.(X. 4.) számú határozatával zárt ülés 

megtartását rendelte el a képviselő-testület, majd a 
zárt ülés keretében
- elsőként a 232/2019.(X. 4.) számú határozatával 
lakóépület fűtéskorszerűsítésének céljából 487.700 
Ft összegű kamatmentes támogatást biztosított a 
lakáscélú önkormányzati támogatások szabályairól 
szóló 22/2015.(XII.29.) önkormányzati rendeletben 
foglaltaknak megfelelően. Az összeg számla 
ellenében, bankszámlára történő utalással fizethető 
ki. A kölcsön visszafizetésének időtartama 8 év, a 

visszafizetés kezdete 2020. január 5. napja, az első havi 
részlet összege 12.700 Ft, a további 95 hónap 
részletének összege 5.000 Ft/hó.

A 2014-2019. évek önkormányzati ciklusa ezzel, az 
október 4-ei üléssel zárult.
A leköszönő képviselő-testület 2019. évben 232 db 
határozatot hozott, és 10 önkormányzati rendeletet 
alkotott, míg a 2014-2019. évek alatt összesen 1555 
képviselő-testületi határozattal, valamint 89 önkor
mányzati rendelet megalkotásával tett eleget döntés
hozatali kötelezettségeinek.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetét 
mondjak mind a magam, mind a kirendeltségen 
dolgozó munkatársaim nevében Fekete Barnabás 
Polgármester úr és a képviselő-testület munkánkat 
segítő hozzáállásáért.

Fekete Barnabás Polgármester úrnak hosszú, élmé
nyekben gazdag, de pihentető „igazi nyugdíjas” idő
szakot kívánunk.

A képviselő-testület leköszönt tagjainak pedig eredmé
nyekben gazdag, sikeres éveket kívánunk életük min
denterületén.

A 2019. október 13. napján tartott helyi önkormányzati 
választásokat követő képviselő-testületi munkáról 
külön cikkben tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat!

Kuti Henriett



Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat
2019. október 13. napján megválasztott Képviselő-testületének 

munkájáról és az Alakuló ülésről

A Világosi Hírmondó legutóbbi számában Bak Ist
ván Józsefné, a Helyi Választási Bizottság Elnöke 
tájékoztatást adott a választás eredményéről, így a 
Tisztelt Olvasók számára már ismert a megválasztott 
képviselő-testület hét tagja: Takács Károly polgár
mester úr, valamint Bartek Róbert, Bukovszki And
rás István, Hanga László, Kovács Béla, Kovács Ta
más, Tretykó István képviselő urak kerültek megvá
lasztásra 2019. október 13. napján.

Az Alakuló ülést megelőzően, 2019. október 17-én 
délután került sor az első egyeztetésre. Miután a 
képviselő-testület tagjai részére átadásra kerültek 
Megbízóleveleik a Helyi Választási Bizottság elnö
ke, Bak István Józsefné által. Polgármester úr ismer
tette javaslatait a képviselő-testület tagjaival. Egyez
tetésre kerültek a bizottságokra és az alpolgármester
re vonatkozó elképzelések, valamint tájékoztatást 
kaptak a képviselők néhány aktuális jogszabályi kö
telezettségről.

2019. október 28.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testülete 2019. október 28. napján tartotta a helyi ön
kormányzati választásokat követő első ülését, az 
Alakuló ülést.
Az alakuló ülés első napirendi pontja a hagyomá
nyoknak megfelelően a Helyi Választási Bizottság 
Elnökének, Bak István Józsefné Elnök Asszonynak a 
tájékoztatása a helyi önkormányzati választások 
eredményéről.
A tájékoztatást követően a települési képviselők es
kütétele, majd ezt követően Takács Károly Polgár
mester úr eskütétele következett.
Az eskütételt követően az alakuló ülésen a követke
ző döntések születtek:
- a képviselő-testület elfogadta a polgármester cik
lusprogramra vonatkozó elképzeléseit,
- létrehozta három tagú Ügyrendi Bizottságát a Szer
vezeti és Működési Szabályzatának megfelelően 
Polgármester úr javaslatát elfogadva, Kovács Béla 
elnök, valamint Bukovszki András István és Hanga 
László képviselő urak személyében, majd

- megválasztotta - a Magyarország helyi ön
kormányzatairól szóló törvényben foglalt kö
telezettségének is eleget téve - társadalmi 
megbízatású alpol

gármestert Polgármester úr javaslatát elfogadva 
Tretykó István képviselő úr személyében,
- a képviselő-testület ezt követően döntéseket hozott 
a polgármester és az alpolgármester illetménye, tisz
teletdíja, illetve költségtérítéseik tárgyában, így:

• a polgármester - törvény által megállapí
tott - illetményének összegét rögzítette 
határozatban: Magyarország Helyi Ön
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXX- 
XIX. törvény 71. § (4) bekezdése alapján, 
figyelembe véve a település lakosságszá
mát az államtitkárnak a központi állam
igazgatási szervekről, valamint a Kor
mány tagjai és az államtitkárok jogállásá
ról szóló törvényben meghatározott illet
ményének 40 %-a, vagyis 398.900,- 
Ft/hó összegben,

• továbbá a költségtérítés szintén jogsza
bályban meghatározott összegét, mely az 
illetmény 15%-a, vagyis 59.835,- Ft/hó, 
ezt követően

• az alpolgármester tiszteletdíjának össze
gét határozta meg bruttó 150.000,- Ft/hó 
összegben, majd a költségtérítés összegét 
22.500,- Ft/hó összegben,

- megbízta a polgármestert az önkormányzat gazda
sági programjának előkészítésével és 6 hónapon be
lüli előterjesztésével,
- végül a képviselő-testület döntést hozott a Dél-Ba
latoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkor
mányzati Társulásban, Társulási Tanácsában és Fel
ügyelő Bizottságban Balatonvilágos Község Önkor
mányzata képviseletét ellátó személy megbízására, 
melynek keretében Társulásban való képviseletének 
ellátásával Kovács Béla képviselőt bízta meg. Egy
idejűleg döntött arról, hogy a Társulás Társulási Ta
nácsában való képviseletének ellátására Balatonend- 
réd Község Önkormányzata képviseletét ellátó sze
mélyt, míg a Társulás Felügyelő Bizottságában való 
képviseletének ellátására Siójut Község Önkormány
zata képviseletét ellátó személyt delegálta.
Az alakuló ülés végén a képviselő-testület és a jelen
lévők a vagyonnyilatkozat téteti kötelezettségről, az 
összeférhetetlenségi ok alapjául szolgáló jogviszony 
megszüntetésére vonatkozó szabályokról, valamint a 
köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvé-

folytatás a melléklet 4. oldalán 



folytatás a melléklet 3.oldalár ól
teli kötelezettségről kaptak tájékoztatást.

2019. november 4.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő
testülete 2019. november 4. napján rendkívüli ülést 
tartott, mely ülésen a következő döntéseket hozta: 
Elsőként a Miniszterelnökség Építészeti és Építés
ügyi Helyettes Államtitkára által KSZ-7/62/36/2019. 
iktatószám alatt. „A Balaton vízparti területei közcé
lú területfélhasználási tervének szakmai 
egyeztetése5’ tárgyai, 2019. október 28. napján postai 
úton beérkezett anyaga tárgyában hozott döntést a 
képviselő-testület az alábbi szöveggel:

a képviselő-testület megállapítja, hogy a megkül
dött anyag a település érdekeivel ellentétes változá
sokat tartalmaz, melyek szakmailag megalapozatla
nok, indoklásuk az egyeztetési anyagból nem állapít
ható meg. mivel arra nem tér ki, ezért az anyag a je
len formájában döntésre nem alkalmas,
- a képviselő-testület felhívja a Miniszterelnökség fi
gyelmét arra. hogy az egyeztetést ésszerű, megfelelő, 
reális határidő biztosításával folytassa le annak ér
dekében, hogy az önkormányzatoknak többek kö
zött a helyi civil szervezetek és az érintett helyi, la
kosság körében történő ismertetés és véleményezés 
mellett - valós lehetősége nyíljon a szakmai egyezte
tésre,
- a képviselő-testület kéri, a Miniszter elnökség tegye 
lehetővé a szakmai egyeztetés lefolytatását, annak 
érdekében, hogy az önkormányzat magalapozóit 
döntés előkészítés után tudja véleményezni a meg
küldött szakmai anyagot.
Arra az esetre, ha a Miniszterelnökség a kísérő leve
lében jelzett egyeztetés lehetőségét nem biztosítja, 
kéri a képviselő-testület a jelenleg hatályos 40/2004. 
(XTL 30.) TNM rendelet mellékletét képező vízpart
rehabilitációs tanulmányterv szerinti szabályozás 
érvényben tartását, annál is inkább, mivel a közel
múltban. ezen tanulmányterv alapján fogadta el a 
Képviselő-testület az érvényes Helyi Építési Sza
bályzatát, amelyen nem kíván módosítani.
A képviselő-testület egyben felhatalmazza a Polgár
mestert a döntés megküldésére, a Miniszterelnökség 
címére, és az E-mail elmére/'’

Következő döntésében a képviselő-testület a képvi
selői munka ellátásához, a képviselők és a hivatal 
közötti munkafolyamatok megkönnyítésére számító
gép (8 db laptop) beszerzésére bruttó 1.600.000 Ft 
előirányzatot biztosított a GEVSZ 2019. évi költség
vetésében a működési tartalék terhére.

Ezt követően a testület hozzájárult, hogy a 2019. no
vember 9. napjára meghirdetett Faültetési naphoz 
csatlakozva a Mészöly Géza Általános Iskola Szülői 
Munkaközössége 4 db fát ültessen az önkormányzat 
tulajdonában lévő 748/1 és 748/2 hrsz-u ingatlano
kon, azzal a feltétellel, hogy a fák helyét, a GEVSZ 
intézményvezetővel leegyeztetik. Egyidejűleg a ha
tározatban 4 db gömb kőrisfát biztosított a nemes cél 
támogatására.
Végül, a rendkívüli ülés utolsó döntésével helyi la
kos kérelmére, gyermek születésnap lebonyolításá
hoz biztosította a Kultúrház térítésmentes használa
tát 2019. november 8. (péntek) napjára, 16.00 órától, 
18.30 óráig azzal a feltétellel, hogy az esetleges kár
okozásra a használatot megelőzően 50.000 Ft össze
gű kaució fizetendő Balatonvilágos Község Önkor
mányzat 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 Kultúr
ház felelősének átadni.

A képviselő-testület soron következő munkaterv sze
rinti ülésére 2019. november 18. napján került sor, 
melyről a következő lapszámban adok tájékoztatást.

A képviselő-testület soron következő munkaterv sze
rinti ülésére 2019, december 9, napján kerül sor
1. / Siófoki Rendőrkapitányság tájékoztatója Balaton
világos község közrendjéről, közbiztonságáról

Előadó: rendőrkapitányság képviselője
2. / 2020. évi ellenőrzési terv előterjesztése

Előadó: polgármester
3. / Vegyes ügyek
napirendekkel.

Kuti Henriett


