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Mindenszentek



folytatás a 3. oldalon

A jó és a rossz  - örök egyensúly

Régen sosem szerettem az őszt, mert az mindig a jó (a 
nyár) végét és kb. 10 hónap várakozást jelentett, hogy 
újra valami jó részesei lehessünk. Persze, amikor újra 
bekerültünk a mókuskerékbe, nem ezen gondolkod-
tunk, hanem éltük a hétköznapokat és örültünk az apró 
dolgoknak, mint például a karácsony.
Ha belegondolok, mindig, mindennap várok valamit, 
ami az idő múlását sürgeti. Mindig el kell múlni 
valami „rossznak”, túl kell élni valamit, hogy jó 
legyen. Rövidebb és hosszabb időket. Reggel, amikor 
felkelek, várom, hogy este legyen, hogy újra aludhas-
sak. Mikor elkezdek dolgozni, várom, hogy vége 
legyen, hogy valami mással foglalkozhassak. Mikor 
nekiállunk egy leckét tanulni, már azt nézzük, hogy 
jajj milyen sok van még hátra. Itt vannak ezek a 
ledolgozós szombatok, (jutott nekünk belőle bőven 
ebben az évben) látjuk magunk előtt, hogy milyen 
hosszú a hét, mert még szombaton sem pihenhetünk. 
De túléljük valahogy, mert utána már ott vár minket a 
„hosszú” hétvége.
Lehet, hogy másképp kéne csinálni? Lehet, hogy ezt 
mások másképp csinálják? Lehet, hogy a hétközna-
pokban sem kéne annyira az idővel foglalkozni? 
Lehet, hogy a reggeli kávé már feledtetni tudja az 
érzést, hogy inkább aludni volna jó. Aztán, ha már 
elindultunk, akár jó is lehet a nap, a munka (tanulás), 
kollegák (osztálytársak) is hozhatnak vidámságot az 
életünkbe, amitől nem túlélni, hanem megélni fogjuk 
inkább azt a nyolc órát. Ha már tanulni kell, nem 
lehetne inkább úgy, hogy nem szenvedünk, hanem 
közben, a száraz anyag bemagolása helyett inkább 
beszélgetünk, esetleg hagyjuk, hogy akár el is fajuljon 
a dolog és kicsit nevessünk, hülyéskedjünk? Mert így 
talán nem arra fogunk koncentrálni, hogy mennyi van 
még hátra, hanem, hogy milyen jól eltelt 3 óra?
Itt van lassan az ősz vége, mindjárt itt a karácsony. Már 
sok helyen láthatunk Mikulás csokikat, karácsonyi 
fényeket. Már tervezgetjük a céges karácsonyi bulit. 
Pedig az időjárás is szinte még a nyarat idézi. Persze, 
várjuk már a karácsonyt, az ünnepeket, a finom 
ételeket és a szabadságot, de én szeretném most jól 
érezni magam, átélni a jót és a kevésbé jót is. Hisz a 
kevésbé jónak (egy nehéz munkának, egy kisebb 
betegségnek, egy veszekedésnek, néha egy kis le-
mondásnak) is megvan a szépsége, mert néha jó egy 
kicsit megkönnyebbülten fellélegezni egy-egy meg-
próbáltatás után.

Királyné Timár Piroska

Több, mint életmód!

Beszélgetés az egészségünkről  író-Galgóczi Dóra
természetgyógyásszal
A szelíd gyógymódokkal való egészségmegőrzés és 
javítás témakörében hívta meg Balatonvilágos érdek-
lődő közönségét egy kötetlen beszélgetésre Galgóczi 
Dóra író-természetgyógyász. Nem volt a hallgatóság 
számára ismeretlen   a községünkben nyaralóval 
rendelkező írónő, aki már tavaly ősszel is járt itt, 
bemutatván új regényét.
Most új oldaláról mutatkozott be, mint a cím is jelzi, 
természetgyógyászként tartott előadást az egészséges 
életmódról. Több könyve is érinti ezt a témát, érezhető 
volt, hogy egészségtudatossága túlmegy a mindennapi 
érdeklődés határvonalán. Mint ismertetőjében el-
mondta, komoly iskolát és tanulmányokat folytatott 
ezen a téren, újságoknak, magazinoknak cikkeket is 
szokott írni e témában. Segíteni tudja a hozzáfordu-
lókat a természetgyógyászat, a reflexológia területén, 
valamint alternatív mozgás-masszázsterapeutaként és 
Bach- virágterapeutaként is tevékenykedik, s ad taná-
csokat. Előadását ppt.-s bemutatóval is színesítette, 
ami még érthetőbbé tette az egészségmegőrzés, 
kialakítás fontosságát.

Előadását e nyitómondattal kezdte:  „Az orvos-
tudomány és a természetgyógyászat nem egymást 
kizáró, hanem egymással kéz a kézben  haladó 
tudományok(nak) kellene lenniük.”
Ki-ki magára ismerhetett az okok felsorolásakor, hogy 
vajon számára miért nehéz az életmódváltás. 

?

Elakadtam az információ tengerben
Hiányzik egy szakértő segítsége
Korábban is kudarcot vallottam

Nekem már úgysem sikerül
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CIKK

folytatás a 4. oldalon

folytatás a 2.oldalról

KÉP

KÉP

Nekem már úgyis mindegy
Fáj, fáj, de a korral jár.....

Nekem nincs időm ilyesmire

Megkaptuk a választ arra is, hogy milyen panaszok 
esetén segíthet a természetgyógyászat. Többek között 
testsúly problémák, emésztési zavarok, szorongás, 
alvászavarok, krónikus fáradtság stb…..vagy akkor, 
ha egyszerűen csak szeretnénk JOBBAN lenni.
Az előadást a hallgatóság részéről feltett kérdések 
követték, s a kötetlen beszélgetés alatt azt hiszem, 
mindenki kapott egy kis használható ismeretet.
Jó volt ez a délután, köszönjük a vendéglátó községi 
könyvtár vezetőjének is, Varga Gézáné, Zsuzsának.

NMné

Galgóczi Dóra elérhetőségei:
Természetgyógyász weboldal:
http: www.//naturszirom.hu

Több, mint életmód blog: htp.//noilelek.blog.hu/
Facebook: „Több, mint életmód” oldal

Befejezetlen történet

Két civil szervezet élén harcoltam a Club Aligáért

Népes közönség előtt mutatta be Veres Lászlóné a fent 
említett címen megjelent dokumentum- könyvét 
szeptember 28-án a helyi kultúrházban.
A szép számban megjelent meghívottak és érdeklődők 
összetétele színes képet mutatott: elsősorban a szerző 
családtagjait, barátait, az egyesület vezetőit és 
tagságát említeném, de jelen voltak Club Aliga 
egykori vezetői, dolgozói, a helyi volt és jelenlegi 
polgármesterek, volt képviselők, a Fidesz ország-
gyűlési képviselője, egyéb balatoni szervezetek 
képviselői, helyi lakosok és nyaralótulajdonosok. 
Újságírók és fotóriporterek
A rövid felvezetőből megtudhattuk, hogy a szerző 
csak hosszú hezitálás után döntött úgy, hogy a több, 
mint ezer oldalnyi levelezést nem hagyja a polcokon 
vagy szekrényben porosodni, hanem kiválogatja a 
leglényegesebb, esetleg fordulatot, változást hozó 
dokumentumokat, és saját gondolatait hozzátéve 
könyv formájában megjelenteti a jelen- és utókor szá-
mára. Természetesen az anyag birtokában mindenki 
más-más könyvet írt volna, mivel a szerzői cél és 
szubjektivitás egyénenként változó.

Veres Lászlóné Marica

Arra a kérdésre, hogy miért „harcolt” közel 30 évig a 
Club Aligáért, azt válaszolta Veres Lászlóné, hogy 
munkája azt a célt szolgálta, hogy mind a nyaraló-
tulajdonosok, mind a helyi lakosok, vendégeik 
bejuthassanak a Balaton-part e csodás szakaszára. Ne 
csak a kiváltságosoké lehessen ez az élmény. Termé-
szetesen a mai végeredmény sok ember munkája, de 
az egyesületeknek is volt szerepe ebben.
A gyűjtemény több téma szerint csoportosít és fűz 
hozzá magyarázatot:  az egyesületek levelezését a 
döntéshozó szervekkel, a helyi önkormányzattal, az 
egymásközti /belső/  levélváltást, a rendezvények 
lebonyolításának anyagát, újságcikkeket, témák sze-
rint archiválva. 
A könyvbemutatón lehetőség volt kérdéseket feltenni, 
hozzászólni: mivel a könyv egy-két nappal a rendez-
vény előtt jelent csak meg, tartalmát nem ismerhették 
a leendő olvasók, többnyire csak elismerésüket 
fejezték ki a hozzászólók a felvállalt munkáért.

Veres Lászlóné zárásként megköszönte minden 
támogató munkáját, hozzájárulását könyve meg-
jelenéséhez.
A rendezvény kezdő és záró műsora: Hegedűs Katalin 
zongoraművész és Kecskeméti Rita énekművész 
alkalomhoz illő fellépése volt.

NMné

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



folytatás a melléklet 1.oldalon

Tordai-hasadék

folytatás a 3.oldalról

folytatás az 5. oldalon

Pályázati felhívás

Damashi Kupa

Október hatodikán került megrendezésre Siklóson a  
Damashi Kupa
Nemzetközi U16-U18-U21 és Felnőtt Open, B&C 
kategóriás Európa Bajnokság válogató, valamint 
meghívásos Gyermek-Serdülő Kyokushin Karate 
kumite verseny.
Több mint 260 nevező között klubunkat két kis 
karatéka képviselte. Sempai Rudniczai István 
tanácsait követve, lelkes, taktikus küzdelmeket vívtak 
mindketten, melyeknek eredményeként Veréb Ádám a 
dobogó második, míg Durmics Attila a dobogó 
harmadik fokára állhatott.

Gratulálunk nektek ifjú harcosok!

"A jó harcos a pillanatban él, ám belelát a jövőbe. 
Minél jobb a harcos, annál távolabb lát."

OSU
Sempai Király Zoltán

A Budapesti Nagy Sportágválasztón voltunk

2018. szeptember a 14-én az 5. osztályos kosárlabda 
csapat számára egy különleges napot tartottunk. A 
Budapesti Nagy Sportágválasztóra utaztunk el. Az 
iskolából 5. és 6. osztályosok is elkísértek minket. 
Többen is hallottak már erről a rendezvényről, de még 
nem sokan vettek részt személyesen. A gyerekek 
Szabó Rita, Rajkóné Tajti Andrea és Hencz Dénes 
kíséretében töltötték el ezt az izgalmakkal, érdekes-
ségekkel teli napot. 
Amikor odaértünk a helyszínre, ott már rengetegen 
gyülekeztek. A szükséges instrukciók elmondása és a 
szabályok megbeszélése után a gyerekek szabadon 
sétálhattak a zárt területen, próbálgathatták a számuk-
ra érdekes sportágakat. Nem túlzás azt mondani, hogy 
a hangulat fergeteges volt. Jó zene szólt, közben a 
meghívott vendégek a színpadon bemutatókat tartot-
tak, a hírességek beszéltek a sportról, eredményeikről, 
és hogy miért jó, hogy ilyen sokan összejöttünk. Szinte 
minden négyzetméteren voltak képviselői a különbö-
ző sportágaknak, így a bőség zavarában eleinte 
választani is alig tudtak a gyerekek, mert legszíveseb-
ben egyszerre lettek volna mindenhol. Sok olyan 
mozgásformát is megismerhettek, amihez nem kell 
nagy anyagi ráfordítás, és akár otthon is végezhető. De 
rengeteg olyan is volt, amiről még soha nem hallottak. 
Több híres sportolóval személyesen is találkoztak. 
Feldobottan újságolták el, hogy kiktől gyűjtöttek be 
aláírásokat, mit próbáltak ki, milyen barátságokat, 
ismeretségeket kötöttek más iskolák gyerekeivel.
Csodálatos élményekkel, érzésekkel, hasznos gondo-
latokkal tért haza mindenki. Ezután elkezdődhet a 
tervezgetés, hogy ki milyen sportot szeretne rend-
szeresen folytatni. Mindenképp hasznos volt ez a 
program, mert nem csak a gyerekek jelenlegi 
egészségi állapotára lehet hatással a rendszeres 
mozgás, hanem a jövőre nézve is fontos, hogy 
kialakuljon bennük az egészségtudatosság, az erős 
kötődés a rendszeres sport iránt, ami a további 
éveikben is javíthatja életminőségüket. Ezek a 
tapasztalatok és élmények nagyon sokat tesznek hozzá 
a gyerekek szemléletmódjának, közösségi kapcsolata-
inak és személyiségük fejlődéséhez.

Rajkóné Tajti Andrea
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folytatás a 6.oldalon

folytatás a 4.oldalról

folytatás a 6. oldalon

folytatás a melléklet 2. oldalán

Munkács vára

Edzõtábor

Tájékoztatás Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének munkájáról

2018. július 19.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2018. július 19. napján rendkívüli ülést tartott, 
melyen a következő döntéseket hozta:
Elsőként az Aliga Hotels Kft (8171 Balatonvilágos, 
Aligai út 1.) részére területhasználatot biztosított a 2018. 
július 28. napján megrendezett vállalati családi nap 
rendezvényen résztvevők személygépjárműveinek par-
koltatása céljára a határozat mellékletét képező térkép-
részlet szerint, az alábbi területeken: 
P5 jelölésű a 295/1 hrsz-ú ingatlan Vendégház melletti 
terület, 
P6 jelölésű az 537 hrsz-ú Aligai vasútállomás alatti 
terület. 
A képviselő-testület a területhasználat díját 500 Ft/ 
személygépjármű összegben határozta meg, egyidejűleg 
jóváhagyta a vonatkozó megállapodás tervezetben 
foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a polgár-
mestert és a jegyzőt, valamint utasította a GEVSZ 
intézményvezetőt a területhasználat biztosításához 
szükséges intézkedések megtételére.
Második témaként a Magyar Turisztikai Ügynökség 
(továbbiakban: MTÜ) részére (1027 Budapest, Kacsa 
utca 15-23.) engedélyezte a MOL Nagyon Balaton 
programsorozat együttműködésében egy Balatoni 
Panorámakeret felállítását Balatonvilágos, Csók István 
sétány 747/39 hrsz-ú ingatlan, Székelykapu melletti, 
helyszínrajzon megjelölt területrészére azzal a feltétellel, 
hogy a keret kihelyezését, karbantartását, leszerelését és 
téli tárolását az MTÜ végzi. A keret anyaga fa, színe fehér, 
szerkezete időjárás-álló. Magassága 250 cm, szélessége 
178 cm és két süllyesztett beton talpon áll.

2018. augusztus 27.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2018. augusztus 27. napján rendkívüli ülést 
tartott, melyen a következő döntéseket hozta:
Első napirend keretében döntött a 76/2018. (IV. 16.) 
számú határozatával megindított, 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) 41. § (1) bekezdés alapján egyszerűsített eljárás 
keretében történő Településrendezési Eszközök módosí-
tására irányuló eljárás véleményezési szakaszának 
lezárása tárgyában a következők szerint:
1. a képviselő-testület a Korm. rendelet 39. § (2) 
bekezdése alapján elfogadta a településrendezési 
eszközök tekintetében beérkezett véleményeket. 
2. megállapította, hogy 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.(III.14.) önkor-

mányzati rendelete szerint került lefolytatásra és a 
véleményezésre megadott határidőig beérkezett véle-
ményt a Képviselő-testület elfogadta. Megállapította, 
hogy a partnerségi egyeztetés lezártnak tekinthető. 
3. megállapította, hogy a 162/2018. (VII. 2.) számú 
döntésében rögzítette: a környezeti vizsgálat lefolytatása 
kapcsán beérkezett véleményeket figyelembe véve, mint 
kidolgozó, a vizsgálat elkészítését nem tartja szükséges-
nek.
4. Végül a képviselő-testület a határozat 1-3. pontja 
alapján a véleményezési szakaszt lezárta.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére, a döntés meg-
küldésére a tervező és a települési főépítész részére a záró 
véleményezési szakasz Állami Főépítész részére külden-
dő dokumentációjának elkészítése érdekében.
A képviselő-testület felkérte továbbá a polgármestert, 
hogy a Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelően a javított tervezetet záró szakmai 
véleményezésre annak tervező által történt elkészítését és 
megküldését követően küldje meg az állami főépítész 
részére.
Második napirend keretében első döntésével a Belügy-
miniszter által a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet A 
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I/9. A 
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcím alapján kiírt 
lehetőséggel élve pályázati igény benyújtását határozta el 
a képviselő-testület. Az igényelt keménylombos tűzifa 
mennyisége 146 erdei m3, melyhez a szükséges önerőt, 
146000,- Ft+áfa, mindösszesen bruttó 185420 Ft 
előirányzatot az önkormányzat 2018. évi költségvetésé-
ben a működési tartalék terhére biztosította, egyúttal a 
pályázati kiírás 6. pontja szerint vállalta, hogy a szociális 
célú tűzifa támogatásban részesülőktől ellenszolgáltatást 
nem kér. A képviselő-testület felhatalmazta a polgár-
mestert a pályázat benyújtására, eredményes pályázat 
esetén a tűzifa beszerzésére. 
Ugyanezen témán belül a második határozatával a 
képviselő-testület az igényelt szociális célú tűzifa Bala-
tonvilágos településre történő szállításának költségeire az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésében bruttó 200000 
Ft pótelőirányzatot biztosított a működési tartalék 
terhére. A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, az 
előirányzat költségvetésben történő átvezetésére, egyben 
utasította a GEVSZ intézményvezetőt az elnyert 
mennyiség erdészetből történő szállításának meg-
szervezésére. A képviselő-testület utasította továbbá a 
GEVSZ intézményvezetőt a pályázat útján beszerzésre 
kerülő tűzifa ellátottak részére történő kiszállításának 
lebonyolítására a beérkező kérelmek elbírálását 
követően, valamint a tűzifa átadás-átvétel pályázati 
kiírásnak megfelelő dokumentálására.
Harmadik téma keretében a képviselő-testület elfogadta a 
Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8131 
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folytatás a melléklet 1. oldalán

Enying, Tamási Áron u. 2. ) 35.000 Ft/nap + Áfa ajánlatát, 
és megbízta a céget a balatonvilágosi oktatási-, nevelési 
intézményekbe bejáró gyermekek szállításával 2018. 
szeptember 3. napjától 2019. június 15. napjáig tartó 
időszakban. A döntés végrehajtásához szükséges, 2018. 
évre vonatkozó bruttó 501.650 Ft, kerekítve 502.000 Ft 
előirányzatot a GEVSZ költségvetésében a működési 
tartalék terhére, illetve a 2019-es évet érintő előirányzatot 
a GEVSZ 2019. évi költségvetésében biztosította. A 
képviselő-testület egyidejűleg jóváhagyta a vonatkozó 
vállalkozási szerződésben foglaltakat, és annak aláírására 
felhatalmazta a Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezet intézményvezetőjét. 
Negyedik napirendként a nevelési-, oktatási intézménybe 
busszal bejáró gyermekek felügyeletére, a kísérői 
feladatok ellátására Szalkai-Bacsó Sándorné enyingi 
lakost bízta meg 2018. szeptember 3. napjától 2019. 
június 15. napjáig bruttó 40.000 Ft/hó megbízási díjért. A 
döntés végrehajtásához szükséges előirányzat a GEVSZ 
2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A 
képviselő-testület felhatalmazta a Gazdasági Ellátó és 
Vagyongazdálkodó Szervezet intézményvezetőjét a 
megbízási szerződés aláírására. 
Ötödik napirend keretében elsőként döntött az Aliga 
Hotels Kft. (8171 Balatonvilágos, Aligai út 1.) részére a 
2018. augusztus 25. napján megrendezett vállalati családi 
nap rendezvényen résztvevők személygépjárműveinek 
parkoltatása céljára a határozat mellékletét képező 
térképrészlet szerint, a P5 jelölésű a 295/1 hrsz-ú ingatlan 
Vendégház melletti területrészének, és a P6 jelölésű az 
537 hrsz-ú Aligai  vasútál lomás alat t i  terület 
használatának 500 Ft/személygépjármű használati díjért 
történő biztosításának tudomásul vételéről.  
Ugyanezen téma keretében az Aliga Hotels Kft. (8171 
Balatonvilágos, Aligai út 1.) részére területhasználatot 
biztosított a 2018. szeptember 1. napján megrendezésre 
került vállalati családi nap rendezvényen résztvevők 
személygépjárműveinek parkoltatása céljára a határozat 
mellékletét képező térképrészlet szerint, az alábbi 
területeken: 
P5 jelölésű a 295/1 hrsz-ú ingatlan Vendégház melletti 
területrész, 
P6 jelölésű az 537 hrsz-ú Aligai vasútállomás alatti 
terület. 
A képviselő-testület a területhasználat díját 500 
Ft/személygépjármű összegben határozta meg, 
egyidejűleg jóváhagyta a vonatkozó megállapodás 
tervezetben foglaltakat, annak aláírására felhatalmazta a 
polgármestert és a jegyzőt és utasította a GEVSZ 
intézményvezetőt a területhasználat biztosításához 
szükséges intézkedések megtételére.
Hatodik témaként a képviselő-testület jóváhagyta – a 
78/2018. (IV.16.) számú határozatával megállapított – a 
Kelet-Balatoni Borrend (8174 Balatonkenese, Rózsa utca 
28/1.) részére az elmúlt egy évtizedes tevékenységüket 
összefoglaló könyv kiadásának költségéhez 100.000 Ft 
összegű hozzájárulás biztosítására vonatkozó 
megállapodás tervezetben foglaltakat, annak aláírására 
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt. 

Hetedik napirend keretében hozzájárult Mestyanek 
Veronika szálláshely szolgáltató által benyújtott kérelem 
alapján a Balatonvilágos, Ady Endre utca 17. szám alatti, 
1032 hrsz-ú ingatlan szálláshely üzemeltetése során a 
„Világosi” Vendégház név használatához. A képviselő-
testület felhatalmazta a polgármestert a névhasználatra 
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat kiadására. 

2018. szeptember 10.
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-
testülete 2018. szeptember 10. napján munkaterv szerinti 
ülést tartott, mely ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta 
és döntéseket hozta:
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló keretében elsőként visszavonta 140/2018. 
(VI.18.) számú határozatát, melyben elfogadta a 
Balatonvilágos 1345 hrsz-ú ingatlan tulajdonos igényét a 
megrongálódott kerti eszközök javításához szükséges 
anyag önkormányzat általi beszerzésére vonatkozóan, 
majd másodikként visszavonta 146/2018. (VI.18.) számú 
határozatát, melyben 100.000 Ft összegű támogatást 
biztosított a 2018. július 2. és július 5. között tartandó 
ausztriai edzőtáborban résztvevő balatonvilágosi 
gyermekek költségeihez. Ezt követően megtárgyalta és 
elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló 
beszámolót.
Az első napirend keretében a képviselő-testület elfogadta 
a 2018. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót a következők szerint:
1. Balatonvilágos Község Önkormányzata nettósított 
költségvetése 2018. I. féléves teljesítését
204704095 Ft költségvetési bevételi,
171981058 Ft finanszírozási bevételi,
 49724368 Ft költségvetési kiadási,
4052052 Ft finanszírozási kiadási főösszeggel, 
2. Balatonvilágos Község Önkormányzata Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete költségvetése 
2018. I. féléves teljesítését
23057233 Ft költségvetési bevételi,
8562848 Ft finanszírozási bevételi,
120997589 Ft költségvetési kiadási főösszeggel és
3. Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda költségvetése 
2018. I. féléves teljesítését
857 Ft költségvetési bevételi,
3328683 Ft finanszírozási bevételi,
22624895 Ft költségvetési kiadási főösszeggel.
Második napirendként elfogadta a Balatonvilágosi 
Szivárvány Óvoda (8171 Balatonvilágos, Iskola u. 2.) 
2017/2018-as nevelési évről szóló értékelését.
A következő négy napirend keretében önkormányzati 
rendeletek megalkotására került sor az alábbiak szerint: 
13/2018 (IX.14.)  önkormányzat i  rendelet  az 
önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 6/2013 (IV.09.) önkormányzati 
rendelet módosításáról,  
14/2018 (IX.25.) önkormányzati rendelet a parkolásról,
15/2018 (IX.14.) önkormányzati rendelet a szociális és 
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2013 (XII.31.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, végül
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A hír ütős és mellbevágó volt. Elhunyt a 49 éves 
Zámbó Károly, Karcsi.
Többen halnak meg évente községünkben is, van, akit 
nem is ismerek.
De azért sajnálom, s békességet kívánok magamban, 
legbelül. Annak még inkább, akit ismertem.
Hát így vagyok az utcánkbeli Karcsival is.
Napok óta odanézek az ablakomból az üres telekre, s 
azon gondolkodom, hogy mit szenvedhetett élete 
utolsó napjaiban. Hetedikén 14 órakor bekopogott 
hozzám, egy doboz gyufát kért. Elbeszélgettem vele. 
Mondtam neki, hogy menjen orvoshoz. Már voltam-
válaszolta. És? - kérdezem. Jobban van? Nem. S akkor 
mi lesz? Nem tudom, nem igen fogok tudni dolgozni. 
Megkínáltam volna egy tál levessel, de nem fogadta el. 

Nincs étvágyam-utasított el.
Meghalt a községünk egyetlen hajléktalanja. Naponta 
itt ballagott el emblematikus alakjával, mackós 
járásával túlméretezett ruhájában, kezében egy ke-
nyérrel és az elmaradhatatlan üveggel. Néha levágta 
szakállát, haját, innen-onnan használható ruhákat 
kapott, de minden újra kezdődött. Vethetünk-e rá 
követ?  Belegondolunk-e, hogy miért is ne lett volna a 
kezében az üveg? Ha találkoztunk, mindig meg-
kérdezte, hogy vagyok. S csak utána én, mert nem 
tudtam megelőzni. Soha senkit nem bántott. Persze, 
hogy nem jó szemmel néztünk rá. De sajnáltuk, 
szerencsétlen volt. A tragédiák sorozata érte. Ki bírt 
volna többet nála?
Csak kérdések. Válaszok már nincsenek.
Nyugodjon békében, lelje meg örök nyugalmát, 
Karcsi!

Nagy Miklósné

Személyesen

Lázárné Kopeczky Éva Etelka
2018.08.14-én 

64 évesen
Jókai u. 12.

Somogyi Zoltánné 
2018.09.21-én

65 évesen
Nyárfa u. 4.

Rack Flóriánné 
2018.10.05-én 

84 évesen
Ady Endre u. 23.

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

Ebben az ajánlóban két filmet szeretnék bemutatni. Az 
egyiket moziban a másikat pedig interneten láttam. 
A film, amit moziban láttam nem más, mint a Venom.  
A történet középpontjában Eddie Brock áll, aki egy 
önfejű riporter. Egy (nem alaptalan) vádaskodás miatt 
kirúgják őt munkahelyéről, valamint barátnője is 
szakít vele. Miközben Eddie próbálja bebizonyítani 
igazát, egy véletlen során beleköltözik Venom. Elő-
ször Eddie csak nem érzi jól magát, majd mikor 
„megismeri” a benne élő parazitát - aki nem szereti, ha 
így nevezik - elkezdik a város gonosztevőit kiirtani. 
És, hogy miért ajánlom igazán ezt a filmet? 3 indokot 
tudok mondani:
1. Tom Hardy a főszereplője (és ez már önmagában is 
egy elég nyomós indok).
2. Marvel film (Ami szerintem rossz nem lehet.)
3. És végül, a sok szuperhősös film mellett (amiket 
természetesen imádok) egy anti-hős is filmet kapott.
A Venom 16 éven aluliak számára nem ajánlott.

A másik történet, amiről írni fogok igen nagy hatással 
volt rám. A fő oka annak, hogy megnéztem, az a 
főszereplőt alakító színész, Chris Evans volt. A 
tehetség (Gifted) című film középpontjában Frank 
Adler (Chris Evans) áll, aki egyedül neveli az 

unokahúgát, Maryt (Mckenna Grace), akinek az 
édesanyja önkezűleg vetett véget az életének, amikor 
Mary  kisbaba volt. Mivel a kislány már 7 éves, Frank 
úgy dönt, hogy iskolába küldi őt. A lány ennek kicsit se 
örül, ő és egy közeli ismerősük is ellenzi ezt, de Frank 
mégis beíratja őt. Az iskolában Maryről kiderül, hogy 
matekzseni. Ez nem meglepő, hiszen a kislány 
édesanyja is tudós volt, aki életét egy matematikai 
képlet megoldásának szentelte. A lány lehetőséget 

kap, hogy belépjen egy programba, de Frank vissza-
utasítja, mivel nem akarja, hogy a kislány is úgy 
végezze, mint az édesanyja. Azonban az iskola 
igazgatója ezért felkeresi Frank anyját Evelynt, aki 
úgy gondolja, hogy Mary nincs jó helyen nagy-
bátyjánál és, jobb lenne a lánynak nála. Azért, hogy ezt 
elérje, pert indít Frank ellen. A pereskedés során több 
olyan jelenet is van, amelynek során kicsordul az 
ember könnye. Azt pedig, hogy a vége mi lesz, azt nem 
szeretném elárulni, de annyi biztos, hogy a történet 
több jelentős fordulatot is tartalmaz. Mindenkinek 
ajánlani tudom, aki nem riad vissza az erős érzel-
mektől, és a megható pillanatoktól. 
A film 12 éves kortól ajánlott.

Király Dóra
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1. oldalVilágosi Hírmondó melléklet2018.október 31.

folytatás a melléklet 2. oldalán

16/2018 (IX.14.) önkormányzati rendelet került a 
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 16/2014 
(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
megalkotásra.
Vegyes ügyek keretében a képviselő-testület a következő 
döntéseket hozta:
hozzájárult a Balatonvilágos, Körte utca 2. szám alatt 
található 303/22 hrsz-ú ingatlan előtti önkormányzati 
tulajdonú 303/46 hrsz-ú Fischer Annie út területéből 17 m 
hosszú, 10 m széles, összesen 170 m2 területrész térkővel 
történő leburkolásához a kérelemhez mellékelt alaprajz 
szerint az alábbi kikötésekkel, feltételekkel:
kérelmező saját költségére és kárveszélyére végzi el a 
kivitelezést azzal a kikötéssel, hogy az úttest és annak 
tartozékai karbantartása, felújítása, építése, vagy bármely 
más az érintet t  helyrajzi  számon elvégzendő 
önkormányzati munkálat során az önkormányzat által 
végrehajtott munkát tűrni köteles, 
az általa kivitelezett térkövezés elbontását tűrni köteles, 
azok elbontásáért, sérüléséért kárigénnyel nem élhet az 
önkormányzat felé, 
az esetlegesen tervezett munkálatot megelőző 
önkormányzati felszólításra 8 napon belül köteles saját 
költségén elbontani és elszállítani a térkő-burkolat 
anyagát, amennyiben az erre kitűzött határidőt 
elmulaszt ja ,  az elbontásról  az önkormányzat 
gondoskodik kérelmező költségére,
kérelmező tudomásul veszi, hogy a közterületen 
parkolóhely kizárólagos használatát, annak kialakítását 
nem biztosítja részére az önkormányzat. Parkoló 
kialakítását elsősorban az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) 
Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) előírásainak 
megfelelően, saját telken belül kell megoldani. 
a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda dolgozója részére 
tanulmányi támogatást biztosított, a Kaposvári Egyetem 
levelező tagozatára az óvodapedagógus képesítés 
megszerzésére irányuló képzés költségéhez az 
Óvodavezető kezdeményezésére. A támogatás összege 6 
félév x 140.000 Ft/félév, összesen 840.000 Ft. A 
szükséges előirányzatot a Balatonvilágosi Szivárvány 
Óvoda adott évi költségvetésében a működési tartalék 
terhére biztosította. A képviselő-testület a tanulmányi 
támogatást azzal a feltétellel biztosítja, hogy támogatott 
kötelezettséget vállal arra, hogy a képesítés megszerzését 
követően, három éven keresztül óvodapedagógus 
munkakörben a Balatonvilágosi Szivárvány Óvodában 
dolgozik. A képviselő-testület felhatalmazta az 
intézményvezetőt a tanulmányi szerződés megkötésére.
engedélyezte a Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2018. 
évi költségvetésében a 091110 Óvodai nevelés, ellátás 
szakmai feladatai kormányzati funkción belül a személyi 
juttatások költséghelyről a felújítás költséghelyre bruttó 
103.200 Ft, a beruházás költséghelyre 28.590 Ft, 
összesen 131.790 Ft előirányzat átcsoportosítását.
a Téli rezsicsökkentés tárgyában a következő döntést 
hozta: kinyilvánította, hogy nem kíván élni a Kormány 
által biztosítandó támogatás lehetőségével a vezetékes 

folytatás a Balatonvilágosi Hírmondó 6.oldaláról gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó 
háztartások egyszeri természetbeni támogatásban 
részesítése tárgyában; egyidejűleg úgy határozott, hogy 
Balatonvilágos település vezetékes gázfűtéstől eltérő 
fűtőanyagot felhasználó háztartások számára egyszeri 
12.000 Ft összegű támogatást biztosít a fűtőanyag 
(elektromos áram, fa, szén, stb.) költségének részbeni 
támogatására a Kormány Téli rezsicsökkentés tárgyában 
hozott döntéseivel összhangban, de attól eltérő eljárás 
keretében és a döntés végrehajtásához szükséges 
előirányzatot az önkormányzat 2018. évi költség-
vetésében a működési tartalék terhére biztosította; 
egyúttal felkérte a polgármestert a döntésről, az igény-
bejelentés lehetőségéről a lakosság tájékoztatására, 
egyben felhatalmazta a polgármestert határidőig beér-
kezett igénybejelentések ellenőrzésére. 
A döntésről a Világosi Hírmondó előző számában és az 
önkormányzati honlapon adtunk tájékoztatást. Települé-
sünkön 48 család élt a lehetőséggel.
- a Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági 
Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete gazdasági 
vezetője munkakör betöltésére a 102/2018. (V. 07.) 
számú határozatával kiírt pályázatot eredménytelenné 
nyilvánította egyidejűleg döntött a gazdasági vezető 
munkakör betöltésére pályázat ismételt kiírásáról. A 
pályázati kiírás a lap előző számában megjelent, valamint 
a www.balatonvilagos.hu oldalon szintén megtalálható.
következő döntésében a képviselő-testület kifejezte 
csatlakozási szándékát a hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanul-
mányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszer 2019. évi pályázati fordulójához és határozatba 
foglalta a csatlakozáshoz szükséges nyilatkozatokat. 
- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójára érkező 
pályázatok szociális alapon történő támogatásának 
mértékére rangsort állított fel az alábbiak szerint:

A képviselő-testület felkérte a polgármestert a rangsor-
nak megfelelően a benyújtásra kerülő pályázatok 
támogatására vonatkozó előterjesztés megtételére a 2018. 
november 19-ei testületi ülésre. 
engedélyezte a 2018. évi költségvetésben a 011130 
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó 
és általános igazgatási tevékenység kormányzati funkci-
ón 108.465 Ft és 21.151 Ft járulék, összesen 129.616,- Ft 
előirányzat biztosítását (megbízási díjból átadott 
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7.000 Ft,
6.000 Ft,
5.000 Ft,
4.000 Ft,
3.000 Ft.

0 Ft-tól – 30.000 Ft-ig:
30.001 Ft-tól – 40.000 Ft-ig:
40.001 Ft-tól – 50.000 Ft-ig:
50.001 Ft-tól – 70.000 Ft-ig:

70.001 Ft-tól:

I.
II.
III.
IV.
V.



2. oldal Világosi Hírmondó melléklet

folytatás a melléklet 1.oldaláról

folytatás a melléklet 3. oldalán

2018.október 31.

pénzeszköz) a Siófoki KÖH működtetési kiadásaihoz. 
Egyidejűleg a Siófoki KÖH Balatonvilágosi Kirendelt-
ség 2018. évi költségvetését 129.616,- Ft összeggel 
megemelte.
az önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó 
Szervezete 2018. évi költségvetésében
1. a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 
kormányzati funkción a tanyagondnoki jármű javításá-
nak költségeire 145819,- Ft + 39371,- Ft Áfa, mind-
összesen bruttó 185190,- Ft; 
2. a 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
kormányzati funkción nyomtató beszerzés költségeire 
41500,- Ft + 11205,- Ft Áfa, mindösszesen bruttó 52705,- 
Ft;
3. a 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdál-
kodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 2 
fő védőszemüvegének költségeire 71181,- Ft + 19219,- Ft 
Áfa, mindösszesen bruttó 90400,- Ft
4. a 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézmény-
ben kormányzati funkción közétkeztetési részegység 
konyhájának gázdíj költségére 450000,- Ft + 121500,- Ft 
Áfa, mindösszesen bruttó 571500,- Ft
kiadási előirányzatot biztosított a működési tartalék 
terhére.
Juhász Bianka egyéni vállalkozó részére bérbe adta az 
önkormányzat tulajdonában lévő Balatonvilágos, Aligai 
út 1 szám alatti, 299 hrsz-ú ingatlanon lévő épület 23 m2 
épületrészt tetováló szalon működtetése céljára 2018. 
október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig 
(256.556 Ft/év) 21.296 Ft/hó bérleti díjért. A bérleti díjat 
minden hónap 15. napjáig kell megfizetni. A Képviselő-
testület egyidejűleg hozzájárult a Bérlő részére a 
Tourinform Iroda épületében lévő külső bejáratú mellék-
helyiség térítésmentes, nem kizárólagos használatához a 
bérlet időtartamára. Egyidejűleg jóváhagyta a bérleti 
szerződés tervezetben foglaltakat, annak aláírására 
felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt. Egyben 
felkérte a GEVSZ intézményvezetőt a helyiségek átadá-
sára.
a 2018. szeptember 15. napján Esztergomban meg-
rendezésre kerülő jótékonysági sárkányhajó-fesztivál 
nevezési díjának és a résztvevők szállításának költsége 
fedezetére 130.000 Ft pótelőirányzatot biztosított a 
GEVSZ 2018. évi költségvetésében a működési tartalék 
terhére,
- az önkormányzat 2018. évi költségvetésben 1.000.000 
Ft + 270.000 Ft járulék, összesen 1.270.000 Ft 
előirányzatot biztosított megbízási díjra a működési 
tartalék terhére. A képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert a jegyzői referens által készítendő 
ütemterv szerint az adatrögzítő, adatfelvételi és egyeztető 
feladatokra vonatkozó megbízási szerződések meg-
kötésére. 
A képviselő-testület a továbbiakban személyeket érintő 
ügyek tárgyalása érdekében zárt ülés megtartását rendelte 
el. Zárt ülés keretében a képviselő-testület elsőként 
döntött arról, hogy nem kíván élni a Balatonvilágos, 
Kodály Zoltán utca 2. szám alatti, 1079/17 hrsz-ú ingatlan 
megvásárlására tett 5.500.000 Ft összegű vételi ajánlattal. 

A képviselő-testület egyidejűleg felajánlotta az ingatlant 
megvételre a 294/2016.(IX.26.) számú határozatában 
vételáraként meghatározott bruttó 6.500.000 Ft összegért 
azzal, hogy lehetőséget ad a vételár két részletben történő 
megfizetésére oly módon, hogy az ingatlan adásvételi 
előszerződés megkötésekor bruttó 3.500.000 Ft, a 
végleges ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor 
bruttó 3.000.000 Ft fizetendő. A képviselő-testület az 
adásvételi előszerződés és a végleges adásvételi szerző-
dés közötti időszakot maximum hat hónapban határozta 
meg.
Második napirend keretében a szociális és gyermek-
védelmi ellátásokról szóló 19/2013. (XII.31.) rendelet 17. 
§ (1) bekezdés szerint születési támogatás elutasítása 
tárgyában a Polgármester átruházott hatáskörében hozott 
elutasító döntés ellen benyújtott fellebbezést elutasította 
és a Polgármester határozatát helyben hagyta.
Harmadik témaként családi ház fűtésének felújítása 
költségéhez 335.677 Ft összegű kamatmentes kölcsönt 
biztosított a lakáscélú önkormányzati támogatások 
szabályairól szóló 22/2015.(XII.29.) önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak megfelelően. A kamatmentes 
kölcsön számla ellenében fizethető ki. A kölcsön 
visszafizetésének időtartama 8 év, a visszafizetésének 
kezdete 2019. január 5. napja. 
Negyedik döntésében 1995. és 1998. években megkötött 
szerződések alapján önkormányzati támogatás összegére 
az ingatlan birtokba adásától kezdődő 3 év leteltével 
számított időponttól kezdődően, 2018. szeptember 10. 
napjáig számított kamat 713.739 Ft, valamint 289.052 Ft 
összegének önkormányzat részére történő megfizetésétől 
a képviselő-testület különös méltányosságot igénylő 
(egészségügyi) méltányossági okokra figyelemmel 
eltekintett.

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

1./ A 2018. évi pénzügyi terv III. negyedéves teljesítése
Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők

2./ 2019. évi költségvetési koncepció
Előadó: polgármester

3./ A 2019 évi fejlesztések
Előadó: polgármester

4./ A 2019. évi munkaterv javaslat előterjesztése 
Előadó: polgármester

5./ Vegyes ügyek
napirendekkel

Kuti Henriett
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