
2006. évi határozatok 

 

1/2006.(II.23.) 

 

1 /2006.(II.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Gárdonyi Géza 

/sz:Veszprém,1970.05.19.an:Burján Mária/Alsóörs, Sebők S. köz 2/2. szám 

alatti lakos részére 2006.02.13.-tól rendszeres szociális segély folyó-

sítását rendeli el az öregségi nyugdíjminimum 70 %-a mértékében. 

A folyósításra utólag, a tárgyhót követő hó 05. napjáig kerül sor. 

A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal útján a jogosultságot évente 

egyszer felülvizsgálja. 

A biztosított rendszeres szociális segély a jogosultság fennállásáig tart, 

a jogosultságban bekövetkezett változást a segélyezett köteles bejelenteni, 

köteles továbbá az Önkormányzattal illetve a Veszprém Megyei Munkaügyi 

Központ Balatonalmádi Kirendeltségével együttműködni. 

 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

          Lehner Mária jegyző 

         

Határidő: azonnal 

 

2 /2006.(II.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a testvértelepülés Málnástól 

kapott székelykapu elhelyezéséhez a Szent István úti lépcső térségét, ill. 

a Művelődési Ház bejáratát alkalmasnak tartja. 

A Képviselőtestület végleges döntése meghozatala előtt szükségesnek tartja 

a lakosság véleményének kikérését, a Halászbokor c. újságban közzétett 

felhívás és kérdőív útján. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: 2006. március 31. 

 

3 /2006.(II.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Riviéra kemping 2006. évi 

díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

                 Megnevezés                      Díj 

 

               Sátor 5 m2-ig               1.100 Ft/nap 

               Sátor 5 m2 felett           1.500 Ft/nap 

               Lakókocsi                   2.300 Ft/nap 

               Felnőtt személy             1.000 Ft/nap 

               Gyermek                       700 Ft/nap 

               Kutya                         500 Ft/nap 

               220 W villamos energia        360 Ft/nap 

               Üdülőhelyi díj 

               (18 év felett)             300 Ft/fő/nap 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felesős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

Határidő: azonnal 



 

4 /2006.(II.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sportcsarnok és szabadtéri 

sportpálya bérleti díjait 2006. március 1. napjával az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

            Megnevezés                     Bérleti díj 

 

           Sportcsarnok bérleti 

           díj helyi lakos részére         2.000 Ft/óra 

           Sportcsarnok bérleti 

           díj nem helyi lakos részére     4.300 Ft/óra 

           Sportpálya használat 

           (max. 2 óra)                    9.300 Ft/alk. 

           Sportpálya és öltöző 

           épület használata              14.000 Ft/alk. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt TEMÜSZ vezető 

         

Határidő: azonnal 

 

5 /2006.(II.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Ház bérleti 

díjait 2006. március 1-vel az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
            Megnevezés                    Bérleti díj 

 

            Nagyterem                    4.000 Ft/óra 

            Üveges terem                 1.400 Ft/óra 

            Klub helyiség                1.000 Ft/óra 

            Nagy rendezvény              8.000 Ft/óra 

 

            Teleház                        100 Ft/óra 

 
A Képviselőtestület az alsóörsi civil és társadalmi szervezetek által történő 

igénybevétel esetén díjmentességet biztosit. 

Nem kulturális, illetve üzleti célú igénybevétel esetén az intézményvezető a 

meghatározott bérleti díj felett is megállapodást köthet.  

 

Felkéri az ÁMK vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly ÁMK vezető 

 

Határidő: azonnal 

 

6 /2006.(II.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napköziotthonos Óvodában 

igénybevett étkezésekért 2006. március 1. napjától fizetendő térítési díjak 

mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

             Megnevezés:                    Térítési díj  

                                           (Ft/fő/adag) 

 

             Óvodás gyermek                     240 Ft 

             Iskolai  napközis gyermek          340 Ft 

             Iskolai menza                      230 Ft 

             Alkalmazottak                      370 Ft 

             Nyugdíjas étkezők                  380 Ft 

             Külső étkezők                      430 Ft 

             Idényjellegű étkezők               750 Ft 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 



 

Felelős: Mészáros Károly ÁMK vezető 

Határidő: azonnal 

 

7 /2006.(II.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata likviditási célra 42.000.000 Ft összegű 1 év 

futamidejű hitelt vesz fel az OTP  Bank Rt-től.   

 

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő 

alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafizetésére a fedezetet 

saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi,jóváhagyja és biztosítja. 

 

Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 

képező 258/1 hrsz-u Sportpálya (Rendezési Terv alapján városias lakóövezet) 

megnevezésű ingatlanát.  

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felhatalmazza a polgár-

mestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank RT-vel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

8 /2006.(II.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1997. évi C. tv.23.§./1/ 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Alsóörs község Szavazatszámláló  

Bizottságait az alábbiak szerint választja meg: 

 

1. sz. Szavazókör:   Polgármesteri Hivatal Ady E. u. 7. 

 

       Tagok:    Huszár Kálmánné           Úttörő utca 29. 

                 Zsebők Zsigmond           József A. u.19. 

                 Kocsisné Pálffy Gabriella Sarló u. 8. 

 

       Póttagok: Juhászné Gerbel Mariann   Március 15.u. 8. 

                 Varga Sándorné            Honvéd u. 14. 

 

 

2. sz. Szavazókör:  Művelődési Ház Endrődi Sándor u. 49. 

 

       Tagok:    Ferencsik János    Orgona u. 1. 

                 Konrád János       Gárdonyi G. u. 6. 

                 Perei Gáborné      Május 1. u. 23. 

 

       Póttagok: Huszár Zita        Úttörő u. 29. 

                 Dr. Vajna Csabáné  Sarló u. 10.  

 

9 /2006.(II.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Ezüsthíd Horgászegyesület 

alsóörsi Horgásztanya bővítési kérelmét megtárgyalta,a terület Balatonal-

irányába történő bővítésével egyetért, egyebekben a kérelmet leveszi a 

napirendről az alábbiak miatt: 

 

- Az új épület létesítésének elvi akadálya nincs, azonban további 

pontosítások és adatok szükségesek (alapterület, méretek stb.) 

- A csónakkikötő bővítéséhez hatósági engedély szükséges, 

- A camping területéből történő bővítéshez szükséges a képviselő- 

testületnek a camping működésével kapcsolatos végleges állás- pontja 

kialakítása. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Horgászegyesület vezetőjét 

értesítse. 



 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

2/2006.(IV.27.) 

10 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzati 

bérlakás ügye témát zárt ülés keretében tárgyalja.   

 

11 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata fejlesztési célra 20.400.000 Ft összegű 

10 év futamidejű hitelt vesz fel az OTP Bank RT-től. 

 

Alsóörs Község önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a 

futamidő alatti költségvetésébe a hitel és járulékai visszafize-

tésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt beter-

vezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a 

polgármestert a hitelszerződés megkötésére az OTP Bank Rt-vel. 

 

Egyéb jogi biztosítékként felajánlja az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező 888/1 hrsz-u, 3 ha 4768 m2 területű,”Táborhely” 

megjelölésű, ténylegesen az alsóörsi községi strand mellett lévő 

kemping ingatlanát. 

 

 

Felelős:  Hebling Zsolt  

          polgármester 

 

Határidő: 2006. április 28. 

 

12 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2005.évi belső 

ellenőrzések értékeléséről szóló éves ellenőrzési jelentést 

jóváhagyja.  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

13 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének Területrendezési és Kommunális Bizottsága 

által meghirdetett Pályázati Önerő Kiegészítő Keretére. 

A tervezett fejlesztés megnevezése: A strandok szolgáltatási szín-

vonalának emeléséhez kapcsolódó fejlesztés, vizesblokk építés. 

Pénzügyi ütemezés: a fejlesztés megvalósításához alkalmazkodva, a 

befejezési határidő 2006. május 30-át követő 15 napon belüli 

kifizetés. 



A beruházás összköltsége: 17.005 eFt + ÁFA 

A pénzügyi források összetétele és éves ütemezése: 

2006. évben 

                                                                                    

Saját erő 8.503 eFt 

Igényelt pályázati támogatás a Balaton Fejlesztési Tanácsnál    

8.503 eFt 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármester, hogy a pályázat 

beadásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős:  Hebling Zsolt  

          polgármester 

 

Határidő: 2006. április 30. 

 

14/2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Strand 

belépőjegyei és szolgáltatási  díjait 2006. március 1-vel az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

          Megnevezés                          díj Ft 

       Felnőtt napi belépő                          300 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas napi belépő               200 Ft 

       Felnőtt heti bérlet                        1.700 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas heti bérlet             1.100 Ft 

       Felnőtt idénybérlet                       10.000 Ft 

       Gyermek, nyugdíjas idénybérlet             7.000 Ft 

       Helyi felnőtt idénybérlet                  1.000 Ft 

       Helyi gyermek, nyugdíjas idénybérlet         500 Ft 

       Kedvezményes napi felnőtt belépő             160 Ft 

       Kedvezményes napi gyermek, nyugdíjas belépő   80 Ft 

       Napi szekrény jegy                           300 Ft 

       Hangos bemondás                              400 Ft 

       Reklám bemondás                            2.000 Ft/3 alkalom 

 

       Területfoglalási díj:                      2.500 Ft/m2   

 

A képviselőtestület az Alsóörsön üdülőingatlannal rendelkezők 

részére ingatlanonként 2 db idénybérlet árának 50 %-os vissza-

térítését biztosítja, amennyiben a tulajdonosnak nincs helyi 

adótartozása.  

Megbízza a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal   

 

15 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Oxyteam Nemzeti 

Sportszövetség Mentőszolgálat ajánlatát a strandi vizimentő és 

elsősegélynyújtó szolgálat ellátására elutasítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az ajánlattevőt értesítse. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 



 

Határidő: azonnal 

 16 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Németh Sándorné 

alsóörsi lakossal az strand sétányon  levő nyilvános WC üzemel-

tetésére kötött bérleti szerződést további 1 évvel, a 2006-os évre 

meghosszabbítja, éves br. 76.486 Ft bérleti díj megállapításával. 

Használati díj 80 Ft/fő. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

  17 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strandon 

lévő Vitorlás Pizzéria megnevezésű üzlethelyiség bérleti jogának 

2010. október 31-ig történő átruházásához a Vitorlás 2005 KFT (8230 

Balatonfüred Noszlopy G. u. 16. (képviseli: Tóth Péter és Filipovics 

Péter) részére a 11/1997.(X.17.) sz. rendelet 4.§. alapján az alábbi 

feltételekkel hozzájárul: 

 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 286.633 Ft-ot a 

szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

 

- az új bérlő a 2006. évre megállapított bérleti díj megfizetését 

vállalja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

          

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 18 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strandon a 

II. kapunál lévő un. „Keleti Büfé” üzlethelyiség bérleti jogának 

2018.december 5-ig történő átruházásához AORA-ER KFT részéről a HÁGÓ 

Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató KFT (1223 Budapest Ardi u. 4. 

képviseli: Hodosi Zsolt ügyvezető) részére a 11/1997.(X.17.) sz. 

rendelet 4.§. alapján az alábbi feltételekkel hozzájárul: 

 



- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 583.860 Ft-ot a 

szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

 

- az új bérlő a 2006. évre megállapított bérleti díj megfizetését 

vállalja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

          

         Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 19 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

1. Alsóörs község Önkormányzata a háziorvosi ügyelet közös szer-  

   vezésére Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfüzfő,  

   Balatonkenese, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Lovas  

   Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányza-  

   tával 2004. december 10-én kelt, 2005. január 1-től érvényes és   

   2005. december 10-én módosított keret Megállapodás 13. pontjának  

   módosításához az alábbiak szerint hozzájárul, felhatalmazza a  

   polgármestert annak aláírására: 

 

     -13. A feladat ellátásáért az egészségügyi szolgálatot 2006.  

          január 1-től a támogatási összeg következő módosításáig  

          33.-Ftxlakosxhó hozzájárulás illeti meg. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a „Huszár és Társa Bt”-vel Alsóörs  

   település közigazgatási területén a központi orvosi ügyelet  

   feladatainak ellátására kötött Megállapodás 13. (a támogatás  

   mértékét érintő) pontja- e határozat 1. pontja szerint – módosí- 

   tásának aláírására. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: megállapodás módosítására: 2006. április 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 20 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Református Egyház 

részére 2006. évre 435.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-

vetésben Egyházak támogatására betervezett összegből.             



Ezen támogatással csökkentendő a 2003. évben biztosított és még 

vissza nem fizetett visszatérítendő támogatási összeg. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. május 30. 

 

 

 

 

 

 

 21 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Katolikus Egyház 

részére 2006. évben 435.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-

vetésben Egyházak támogatására betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. október 30. 

 

 

  22 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirály Nyugdíjas 

Klub részére 240.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben 

civil szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az 

alábbi ütemezés szerint: 

 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 

  23 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgári Nyugdíjas  

Egyesület részére 155.900 Ft összegű támogatást nyújt a költség-

vetésben civil szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az 

alábbi ütemezés szerint: 

 

I. részlet: július 30-ig, 



II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

          

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

  24 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vöröskereszt Szer-

vezet részére 131.900 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben 

civil szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az 

alábbi ütemezés szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 

  25 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgárőrség részére 

335.800 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben civil szerve-

zetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az 

alábbi ütemezés szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 

II. részlet: október 30-ig. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 

 

 

 

 

  26 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Remény Alkohol-

ellenes Klub részére 36.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-

vetésben civil szervezetek támogatására betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 egyenlő részletben történik az 

alábbi ütemezés szerint: 

I. részlet: július 30-ig, 



II. részlet: október 30-ig. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 

 27 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Bardóczi Miklós 

háziorvos részére 50.000 Ft/hó összegű támogatást nyújt a költség-

vetésben orvosok támogatására betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

  28 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Dr. Prímász Krisztina 

fogszakorvos 200.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben 

orvosok támogatására betervezett összegből. 

Kifizetés két részletben. 

Felkéri jegyzőt a szükség intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2006. december 31. 

 

  29 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÖBÖL TV KFT  

részére a Kommunikációs együttműködési program megvalósításához 

680.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támoga-

tásokra betervezett összegből.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2006. október 20.  

 

 

 

  30 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém TV részére 

120.000 Ft+ÁFA összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb 

támogatásra betervezett összegből. 

 



Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2006. június 30. 

 

 

  31 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Füred Stúdió TV  

KFT támogatási kérelmét anyagi lehetőségeire tekintettel nem 

támogatja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 32 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Megyei Mentőszer- 

vezet 04-s alapítvány részére 35.000 Ft összegű támogatást biztosít 

a költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett összegből.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. szeptember 30. 

 

 

  33 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonalmádi 

Közbiztonsági Alapítvány kérelmét elutasítja a rendőri tevékenység 

egyéb irányú támogatása miatt. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.  

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

          

Határidő: 2006. május 30.  

 

 

 

 

  34 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém Megye 

Közoktatásáért Közalapítvány (Veszprém, Megyeház tér 5.) részére 

35.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb 

támogatások címen betervezett összegből. 

 



Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. július 30. 

 

 35 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatoni Futár BT 

részére a kiadvány megjelentetési költségeihez 30.000 Ft támogatás-

sal járul hozzá. 

 

A költség fedezete: a költségvetés egyéb támogatásokra betervezett 

összeg. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. július 30. 

 

 36 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kihívás napi 

rendezvények lebonyolításához 70.000 Ft összeget biztosit a költség-

vetésben egyéb támogatásokra betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

   37 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vesebetegek 

Veszprém Megyei Egyesülete (Veszprém, Kórház u. 1.) részére     

20.000 Ft támogatást biztosit a költségvetésben egyéb támogatások 

címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. szeptember 30. 

 

 

 

 

 

 38 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Veszprém Megyei 

Önkormányzatok A Közbiztonságért Közalapítvány támogatási kérelmét 

elutasítja. 



 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. május 10 

 

  39 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Községi Település-

rendezési Tervnek a melléklet szerinti módosítását határozza el. 

Ezen módosítás a Mihálkovics sétány - Szegfű utca - Lóki utca - 

Füredi út - Endrődi park által határolt tömbre vonatkozik. 

 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert az államigazgatási 

egyeztetési eljárás lefolytatására. 

 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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  40 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Palotás Judit és 

Zsolt rendezési terv módosítási kérelmében való döntését elnapolja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt Dr. Bors István ügyvéd 

bevonásával, hogy helyszíni felmérést követően a terület átminősítés 

adókihatása stb. tegyenek javaslatot a testületnek. 

 

 



 

 

  41 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alsóörs Szilvás-

lakóparki, 218/1 hrsz-u önkormányzati lakótelek re kiirt pályázat 

alapján Hajtó János és társai igénylését elfogadja és felhatalmazza 

a polgármestert a vétellel kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 42 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület a közlekedéssel kap-

csolatos lakossági felvetések, észrevételek kivizsgálása ill. megol-

dása érdekében ad-hoc bizottság létrehozását határozza el, amelybe 

Decsi László képviselőt delegálja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a bizottság munkájának koordinálása 

mellett tegyen javaslatot a felvetések alapján szükséges intézke-

désekről. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 

 

 

 

  43 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a községben beveze-

tett szelektív hulladékgyűjtést 2006. május 15-i hatállyal megszün-

teti. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a lakosságot tájékoztassa 

(Halászbokor c. újság, hirdetmények útján). 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 44 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az erdélyi 

székelykapu elhelyezésére a Művelődési Ház előtti területet jelöli 

ki. 



A székelykapu ünnepélyes átadására az augusztus 20-i ünnepi program 

keretében kerül sor. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. augusztus 20.  

 

 

 

 

_45_/2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Rimainé Wittman Erika 

és tulajdonostársa (Zirc, Hóvirág u. 2.sz.) közút átminősítési és 

vételéi kérelmét nem támogatja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. május 30.  

 

 

 

 

 46 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Foglalkozta- 
táspolitikai és Munkaügyi Minisztérium pályázatán részt vesz  

és felhatalmazza Balatonfüred Város Önkormányzatát a pályázat 

benyújtására.  

 

2. A konzorcionális szerződést jóváhagyja és a szükséges önrészt, 
353.065 Ft-ot biztosítja.  

 

3. 1 havi támogatást 445.789 Ft előfinanszíroz a PROBIO ZRT. 
részére. Az utolsó havi elszámolást követően a támogatás 

jóváírásakor a PROBIO ZRT. ezt visszautalja.  

 

 

 

Felelős:  Hebling Zsolt  

          polgármester 

 

Határidő: 2006. április 28. 

 

 

 

 

_47_/2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgármesteri 

Hivatal módosított Alapító Okiratát jóváhagyja. 

 



Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. május 30.  

 

 

 

 

 

 48 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sokoró Ökológiai 

Park Alapítvány által kidolgozott, a Veszprém Megyei Önkormányzat 

Területrendezési és Kommunális Bizottsága valamint a Közép-Dunán- 

túli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

által véleményezett települési környezetvédelmi programot elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

 

Határidő: azonnal  

 

  49 /2006.(IV.27.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Németh Tiborné 

Alsóörs, Bihari u. 1. szám alatti lakos részére a 7/1992.(XII.21.) 

Önk. sz. rendelete alapján 70.000 Ft. egyszeri, vissza nem térítendő 

lakáscélú támogatást nyújt. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. július 15. 

 

 

 

 

 

3/2006.(VI.6.) 

   50 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete                   

 Orbán Anikó /sz: Veszprém, 1977.05.11., an. Bezzegh Zsuzsanna Éva, TAJ: 

083 690 602/ Alsóörs, Sebők S. köz 11. szám alatti lakos részére 2006.júlis 

1-ét követően a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja 

tényleges havi összjövedelmének különbözete /2006.évben 22.320.- Ft./ 

mértékében rendszeres szociális segély folyósítását rendeli el. 

A folyósításra utólag a tárgyhót követő hó 05. napjáig kerül sor. 



A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal útján a jogosultságot évente 

egyszer felülvizsgálja. 

A biztosított rendszeres szociális segély a jogosultság fennállásáig tart, 

a jogosultságban bekövetkezett változást a segélyezett köteles bejelenteni, 

köteles továbbá az Önkormányzattal illetve a Veszprém Megyei munkaügyi 

Központ Balatonalmádi Kirendeltségével továbbra is együttműködni. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

      Lehner Mária jegyző 

       

Határidő: azonnal 

  51 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

Soós István /sz: Veszprém, 1976.02.08.; an: Nagy Erzsébet / Alsóörs, Marx 

K. u. 16. szám alatti lakos részére a rendszeres szociális segély 

folyósítását munkaviszony létesítése miatt 2006. március 15- vel 

megszünteti ill. a jogtalanul felvett 9.030.-Ft visszafizetését rendeli el. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester  

          Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

  52 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

Gárdonyi Géza /sz: Veszprém, 1970.05.19.; an: Burján Mária/ Alsóörs, Sebők 

S. köz 2/2. szám alatti lakos részére a rendszeres szociális segély 

folyósítását munkaviszony létesítése miatt 2006. június 3- val megszünteti. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

          Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

  53 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete  

Varga Gyuláné /sz: Heffler Anna, Balatonalmádi, 1950.03.02.; an: Fát 

Terézia / Alsóörs, Halacs 88/4. szám alatti lakos részére a rendszeres 

szociális segély folyósítását munkaviszony létesítése miatt 2006. május 15-

vel megszünteti. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

          Lehner Mária jegyző 

           

Határidő: azonnal 

 

  54 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Nagy Zoltánné /sz: Várpalota, 1973.01.13. an: Oláh Erzsébet,     TAJ: 

080 202 870/ Alsóörs, Endrődi S. u. 43/II. szám alatti lakos részére 

2006.04.20-tól rendszeres szociális segély folyósítását rendeli el az 

öregségi nyugdíjminimum 70%-a mértékében. 

A folyósításra utólag, a tárgyhót követő hó 05. napjáig kerül sor. 

A képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal útján a jogosultságot évente 

egyszer felülvizsgálja. 



A biztosított rendszeres szociális segély a jogosultság fennállásáig tart, 

a jogosultságban bekövetkezett változást a segélyezett köteles bejelenteni, 

köteles továbbá az Önkormányzattal illetve a Veszprém Megyei Munkaügyi 

Központ Balatonalmádi Kirendeltségével együttműködni. 

A képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

          Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

55 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Győrffy Sándor vitorlásköl-

csönző tevékenységére vonatkozó strandi területbérleti szerződés iránti 

kérelmét elutasítja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről az érdekeltet értesítse. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

56 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strand részleges 

mederhomokozási munkáira 1 mó Ft előirányzatot biztosít a 2006. évi költ-

ségvetés tartalékalapja terhére. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt TEMÜSZ vezető 

         

Határidő: azonnal 

 

57/2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a Strand főbejárati Torony-

bár bejáratának Sétány felőli oldalra történő áthelyezésével strandpénztár 

kialakítását határozza el. 

A kialakítás költségét a TEMÜSZ költségvetéséből, a 70.000 Ft tervezési 

költséget a tartalékalapból biztosítja, a nyílászáró beépítését az üzlet 

bérlője vállalja. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         TEMÜSZ vezető 

 

 

 

Határidő: azonnal 

 

  58 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az „Ezüsthíd” HE részére 

bérbeadja a helyszíni bejáráson kijelölt területet.        

A szerződésben rögzíteni kell, hogy az bármikor megszüntethető, ha arra az 

önkormányzatnak a Camping hasznosítás kapcsán szüksége lesz, és a bérlő 

köteles az eredeti állapot visszaállítására. 

A képviselőtestület a bemutatott tervek alapján a tanyaépület újjá-

építését, az eljárás I. fokú építési hatóságnál történő megindítását  

támogatja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 



 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2006. június 30. 

 

  59 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Kovács János vállalkozó 

strandi területbérleti szerződésének módosításához hozzájárul és a 2006. 

évi bérleti díjat 36 üzemelési napban, napi 10.000 Ft+ÁFA összegben 

állapítja meg, azzal a feltétellel, hogy a bérlő a 2005. évi bérleti díj 

hátralékát+kamatait 2006. július 1-ig egyösszegben visszafizeti. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a kérelmezőt értesítse és a szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 

  60 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Hajtó János bérlő engedély 

nélkül megépített előtető fennmaradásához tulajdonosi hozzájárulást nem ad, 

a kérelmet elutasítja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal  

   61 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a községi strandon a strand-

sétány 1. sz., Fagylaltozó üzlethelyiség bérleti jogának  2006.október 1-ig 

történő átruházásához a Don Carló KFT (Encs Arany János u. 52., képviseli: 

Kalló Olga ügyvezető)részére a 11/1997.(X.17.) sz. rendelet 4.§. alapján az 

alábbi feltételekkel hozzájárul: 

- bérleti jog átruházásáért fizetendő díjat br. 90.671 Ft-ot a 

szerződés megkötésével egyidejűleg megfizeti, 

 

- az új bérlő a 2006. évre megállapított bérleti díj megfizetését 

vállalja. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 62 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alsóörsi 149/30 hrsz-u,  

2 ha 4432 m2 területű, gyep (rét) művelési ágú, részben önkormányzati 

tulajdonú belterületi ingatlannak a hatályos rendezési tervnek megfelelő 

kialakítását határozza el.  

A képviselőtestület felkéri a polgármestert,hogy a szükséges intézkedéseket 

a telekalakításhoz, a tulajdonközösség megszüntetéséhez és az ingatlan- 



nyilvántartáson történő átvezetéshez szükséges munkarészek elkészíttetése, 

valamint a telekalakítási és tulajdonközösséget megszüntető szerződés 

előkészítése érdekében tegye meg.  

 

A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az elkészült 

dokumentumoknak az önkormányzat képviseltében történő ellenjegyzésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. október 15. 

 

  63 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Lovas község Önkormányzata 

részére a 2006. évi Lovasi Napok rendezvényeinek támogatására 100.000 Ft-ot 

biztosit a költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

64/2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Egyetemi és Főiskolai 

Amatőr Kosárlabdázók Egyesülete részére strandkosárlabda bajnokság megren-

dezéséhez 100.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb 

támogatások címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2006. július 30. 

 

65/2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Lovas Egyesület (Lovas 

Öreghegy u. 2.) részére 20.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-

vetésben egyéb támogatások címén betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2006. július 30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  66 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005.évi CLIII.Tv.5. 

számú melléklet 10. pontja alapján Alsóörs Község Önkormányzata pályázatot 

nyújt be a helyi önkormányzatok szervezési intézkedéseihez kapcsolódó több-

letkiadások támogatásával kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére. 

 

Alsóörs Község Önkormányzata a Településműködtetési és Községgazdálkodási 

Szervezetnél lévő intézmény-helyettesi munkakört 2006. augusztus 01.-i 



hatállyal, az Általános Művelődési központnál lévő kulturális munkatársi 

munkakört 2006. szeptember 01. hatállyal – összesen 2 fő álláshelyet – 

megszünteti. 

Alsóörs Község Önkormányzata a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 60. §-a alapján a feladatellátás racionálisabb szervezése, 

ellátása érdekében dönt az álláshelyek megszüntetéséről azzal, hogy az 

intézmények tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága mellett, 

azok változatlan színvonalú ellátását biztosítani tudja a 60.§.a./ és b./ 

pontja alapján a tárgyévben és az azt követő években 

 

Alsóörs Község Önkormányzat létszáma a létszámcsökkentés előtt a 2006. évi 

költségvetésről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelet szerint: 

 

Az önkormányzat által foglalkoztatott költségvetési létszám összesen 

87 fő        

 

Ebből: 

 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és egyéb   

bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak  

15 fő                           

                                                                                                      

Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezetnél foglalkoztatott 

közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak  

40 fő                                                             

 

Általános Művelődési Központnál foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb 

bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak                           

31 fő 

 

Védőnői Szolgálatnál foglalkoztatott közalkalmazott                                     

1 fő  

 

Alsóörs Község Önkormányzata létszáma a létszámcsökkentést követően: 

 

Az önkormányzat által foglalkoztatott költségvetési létszám összesen         

85 fő  

 

 

Ebből: 

 

Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és egyéb bérrend- 

szer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak                            

15 fő 

 

Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezetnél foglalkoztatott 

közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak                                                                                

39 fő 

 

Általános Művelődési Központnál foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb  

bérrendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak                           

30 fő 

 

Védőnői szolgálatnál foglalkoztatott közalkalmazott                                      

1 fő 

 

A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak – munkavi- 

szonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoz- 

tatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshe- 

lyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. 

 

 



Felelős:  Hebling Zsolt polgármester 

          Lehner Mária jegyző 

          Pfaff Zsolt intézményvezető 

          Mészáros Károly igazgató 

 

Határidő:  2006. június 30. 

 

 

  67 /2006.(VI.6.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei Önkor-

mányzat Közgyűlésének Területrendezési és Kommunális Bizottsága által 

meghirdetett Pályázati Önerő Kiegészítő Keretére. 

 

A tervezett fejlesztés megnevezése: Alsóörs Község Önkormányzat    

                                    Polgármesteri Hivatal,            

                                    8226 Alsóörs, Ady Endre u. 7.      

                                    akadálymentesítése 

 

Pénzügyi ütemezés: a fejlesztés megvalósításához alkalmazkodva,  

                   2006. október 31-ig. 

A beruházás összköltsége: bruttó 4.456.024 Ft 

A pénzügyi források összetétele és éves ütemezése:  

2006. évben 

                                                                                   

Saját erő:                            1.981.024 Ft 

Igényelt pályázati támogatás a  

Fogyatékosok Esélye Közalapítványtól  2.475.000 Ft 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármester, hogy a pályázat beadásához 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2006. augusztus 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2006.(VIII.10.) 

 

 68 /2006.(VIII.10.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1997. évi C. tv.23.§./2/ 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Alsóörs község Helyi Választási 

Bizottságát az alábbiak szerint választja meg: 

 

Tagok:  



 

Dr. Kovács Gábor Alsóörs Vadrózsa u. 1. 

Peng Emil Alsóörs, Suhatag u. 7. 

Páder József Alsóörs, Fő u. 7. 

 

Póttagok: 

 

Keller Józsefné Alsóörs Szent I. u. 56. 

Rezi Lajosné Alsóörs, Endrődi S. u. 35. 

 

   69 /2006.(VIII.10.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 192/1996.(IX.17.) Önk. sz. 

határozat első és második mondatát az alábbiak szerint módosítja: 

„akik legalább 10 éve az önkormányzat intézményei alkalmazásában állnak és 

elérik a nyugdíjazás előtti 10 éves korhatárt. 

A támogatás mértékét egységesen a bér 8 %-ban határozza meg.” 

 

A határozat egyéb rendelkezéseit változatlanul hagyja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

Határidő: azonnal 

 

  70 /2006.(VIII.10.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a strand és a camping működ-

tetésével kapcsolatos kötelezettségei elmulasztása miatt Hamvai Gábor 

strandgondnok elleni fegyelmi eljárás megindítására utasítja az 

intézményvezetőt. 

 

Felelős: Pfaff Zsolt 

         intézményvezető 

Határidő: azonnal 

 

  71 /2006.(VIII.10.)  Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Veszprém Megyei 

Önkormányzat Közgyűlésének Területrendezési és Kommunális Bizottsága által 

meghirdetett Pályázati Önerő Kiegészítő Keretére. 

 

A tervezett fejlesztés megnevezése:  

             Alsóörs Község Önkormányzat 

             Polgármesteri Hivatal, 8226 Alsóörs Ady E. utca 7.   

             akadálymentesítése. 

 

Pénzügyi ütemezés:                          

             A fejlesztés megvalósításához al-                               

             kalmazkodva, 2006. október 31.-ig. 

 

A beruházás összköltsége:      bruttó 4.456.024.- Ft 

 

 

 

 

A pénzügyi források összetétele és éves ütemezése: 

 

2006. évben 

                                                                                      

Saját erő:                        1.387.000.- Ft 

Fogyatékosok Esélye  

Közalapítvány támogatása:         2.475.000.- Ft 

PÖKK-ből igényelt támogatás:        594.000.- Ft                                       

 



A képviselőtestület a saját erőt az önkormányzat 2006. évi költség-

vetéséből biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt   

         polgármester 

 

Határidő: 2006. augusztus 31. 

 

  72 /2006. (VIII.10) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Általános Művelődési 

Központ 138/2005.(XII.15.) sz. határozatával jóváhagyott Alapító Okira-

tának módosítását, az alaptevékenység intézmény-egységenkénti bontásban 

történő felsorolása, valamint az iskolai könyvtári tevékenység leírása 

tekintetében jóváhagyja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. augusztus 31. 

 

  73 /2006.(VIII.10.)  Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2006. évi Pedagógus 

nap ill. Köztisztviselők Napja rendezvényének költségeire 50 e Ft elő- 

irányzatot biztosit a költségvetés általános tartalékalapja terhére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. augusztus 30. 

 

  74 /2006. (VIII.10) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2006. (II. 8.) BM 

rendelet alapján támogatási igénylést nyújt be. 

A támogatott beruházás tárgya az Alsóörs 1295. hrsz. ingatlanon támfal 

építése. 

A beruházás bruttó összege: 2.039.875.- Ft 

Saját erő: 611.962.- Ft, a beruházás bruttó összegének 30 %-a. 

Az önkormányzat a saját erőt a 2006. évi költségvetéséből biztosítja. 

Az önkormányzat felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon az 

igénylés határidőben történő benyújtásáról. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. augusztus 31. 

 

 

 

5/2006.(IX.19.) 

 

  75 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vitorlásklub vételi 

ajánlata témát zárt ülés keretében tárgyalja. 

 



  76 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Busa Sándor /sz:  

Lovászpatona, 1953.05.13., an. Busa Ágnes, TAJ: 017 845 063/ Alsóörs, Szent 

I. u. 54. szám alatti lakos részére 2006.08.01.-től   – mivel egyedülálló 

és jövedelemmel nem rendelkezik- az mindenkori öregségi nyugdíjminimum 90%-

a - 2006.évben 23.220.-Ft  mértékében rendszeres szociális segély 

folyósítását rendeli el. 

A folyósításra utólag a tárgyhót követő hó 05. napjáig kerül sor. 

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal útján a jogosultságot évente 

egyszer felülvizsgálja. 

A biztosított rendszeres szociális segély a jogosultság fennállásáig tart, 

a jogosultságban bekövetkezett változást a segélyezett köteles bejelenteni, 

köteles továbbá az Önkormányzattal illetve a Veszprém Megyei munkaügyi 

Központ Balatonalmádi Kirendeltségével együttműködni. 

 

A Képviselőtestület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges 

intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 77 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete          

Orbán Anikó Alsóörs, Sebők S. köz 11. szám alatti lakos részére                  

megállapított rendszeres szociális segély folyósítását 2006.június 30-val 

megszünteti családi szociális segély megállapítása miatt.   

                

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  78 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Stanka József és Stanka Józsefné Alsóörs, Endrődi S. u. 17.sz.alatti             

lakosok közgyógyellátás méltányosságból történő megállapítása iránti     

kérelmét elutasítja. 

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

                 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

  79 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú, 

867/2 hrsz-u 2776 m2 nagyságú, „vízgazdálkodási terület” besorolású, 

belterületi beépítetlen ingatlant értékesítését határozza el az Alsóörsi 

Túravitorlás Klub részére, ingatlanforgalmi szakértői szakvélemény alapján 

megállapított vételárért. 

 

Amennyiben a szakértői vélemény alapján megállapított vételár az 

5.000 Ft/m2 összeget meghaladja, felhatalmazza a polgármestert az 

adás-vételi szerződés aláírására. 



 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. november 30.  

 

80 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a JÓ-KOR Projekt Iroda 

ajánlatát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a településfejlesztési 

együttműködési megállapodás aláírására. 

A képviselőtestület a 2006. évi költségvetés tartalékalapjából 320 e FT+ÁFA 

összegű megbízási díj fedezetét biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. szeptember 30. 

 

 81 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2006. évi költség-vetés I. 

félévére vonatkozó végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

 

                     266.383 E/Ft bevétellel, 

                     254.982 E/Ft kiadással 

                         916 E/Ft záró 

 

pénzkészlettel tudomásul veszi.  

 

 82 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Napköziotthonos Óvodában 

igénybevett étkezésekért 2006. szeptember 1. napjától fizetendő térítési 

díjak mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

             Megnevezés:                    Térítési díj  

                                           (Ft/fő/adag) 

 

             Óvodás gyermek                     250 Ft 

             Iskolai  napközis gyermek          360 Ft 

             Iskolai menza                      240 Ft 

             Alkalmazottak                      390 Ft 

             Nyugdíjas étkezők                  400 Ft 

             Külső étkezők                      450 Ft 

             Idényjellegű étkezők               780 Ft 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly  

         ÁMK vezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 
 

  83 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Művelődési Háznál 45 e Ft 

összegű könyvtári könyv beszerzés, valamint a teleháznál 48 e Ft vírusirtó 

program beszerzés, mint felhalmozási kiadások fedezetét a költségvetés 

általános tartalékalapjából biztosítja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 



 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. szeptember 30. 

 

  84 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete valamennyi nappali tagozatos 

(alsó-közép-felsőfoku) képzésben résztvevő alsóörsi illetékességű diák 

részére tanévkezdési támogatást biztosit. 

A közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulók tanulói, ill. hallgatói 

jogviszonyukat iskolalátogatási bizonyítvánnyal kötelesek igazolni. 

Az iskolalátogatási bizonyítvány benyújtásnak határideje 2006. október 15. 

A határidő elmulasztása esetén a tanuló nem jogosult a támogatásra. 

 

A támogatás mértéke: 

- tankönyvek ára+ 3.000 Ft/fő                          633.830 Ft 

- középfokú oktatási intézményben tanulók esetén      

  felhasználandó összeg: 15.000 Ft/fő                  900.000 Ft 

- felsőfokú oktatásban részvevők estén 22.000 Ft/fő    660.000 Ft   

 
A támogatás forrása költségvetésben rendelkezésre álló 2.200.000 Ft. 

A támogatás mértéke az igénylők számának függvénye – figyelemmel a      

2005. évi támogatási mértékére -. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. október 15. ill. november 10.  

 

  85 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Herec Alapítvány részére 

300.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben egyéb támogatások 

címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. december 31. 

 

  86 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 40.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Kisboldog-asszony Karitász csoport részére a   költségvetésben 

egyéb támogatások címen betervezett összegből.  

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. december 31. 

 

  87 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 40.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Csipkeműhely részére a költségvetésben egyéb támogatások címen 

betervezett összegből. 

 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 



 

Határidő: 2006. december 31.  

 

  88 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonfüred Városért 

Közalapítvány részre 50.000 Ft összegű támogatást nyújt a Balatonparti 

települések múltjának könyv formájában történő megjelentetéséhez a 

költségvetésben egyéb támogatások címen betervezett összegből. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2006. december 31.  

 

 

  89 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Oktatási Minisztérium 

által 2007 .évre meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj Pályázathoz való csatlakozást határozza el és a pályázati 

feltételek szerint a pályázatot kiírja. 

Felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri a jegyzőt a pályázat kiírásával és a pályázatok elbírálásával 

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

  

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

 

Határidő: 2006. október 2. ill.  

          2006. november 30. 

 

90 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 116/2005.(XI.10.) Önk.sz. 

határozat első mondatát az alábbiak szerint módosítja: 

törli a 

 

- 990/9 hrsz-u 175 m2 /kivett beépítetlen terület 

- 990/10 hrsz-u 297 m2 /kivett beépítetlen terület 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 91 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete ifj. Vida Mihály képviselő 

felajánlását elfogadva, 2006. december 31-ig megbízza a Községi Strand 

időszerű, téliesitési feladatának elvégzésével, a 2007. évi szezonra való 

felkészülési munkákban való közreműködéssel, az operatív munkavégzés 

irányításával. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 



 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal ill. 2006. december 31. 

 

 

  92 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Megyei Közigazgatási 

Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztály törvényességi felhívását 

tudomásul veszi. 

 

Felhívja a jegyző figyelmét a jegyzőkönyvek beküldési határidejének pontos 

betartására. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 93 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 1997. évi C. tv. 

23.§./1/ bekezdése alapján Alsóörs 1. sz. Szavazatszámláló Bizottság 

tagjának Tarnai Viktória Alsóörs, Endrődi S. u. 29/4.sz.alatti lakost  

megválasztja. 

Felkéri a jegyzőt a megválasztott bizottsági tag eskütételével kap- 

csolatos intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 

  94 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestület az előző évek gyakorlatának 

megfelelően 2006. évben is megrendezi a Mikulás ünnepséget, valamint a 

nyugdíjasok karácsonyát. 

Az alsóörsi illetékességű gyerekeknek (0-14 év) Mikulás csomagot biztosít. 

A 62. életévüket betöltött nőket és férfiakat ünnepségen megvendégeli és 

részükre ajándékcsomagot nyújt. 

A költségek fedezetéhez 700.000 Ft összeget is biztosit a rendelkezésre 

álló segélykeretből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. december 6. 

          2006. december 21. 

 

 
 

 

  95 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a 

Veszprém Megyei Önkormányzat Területrendezési és Kommunális Bizottságához 

közpark kialakítása, infrastruktúra fejlesztés Uniós pályázatok 

előkészítésének támogatására. 

A kiviteli terv tervezési díja, mint teljes költség 2.150.000 Ft+ÁFA. 



Az önkormányzat által a 2007. évi költségvetésben biztosított önerő: 

1.806.000 Ft. 

 

Feléri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 
 

 96 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kajszi utcai közvilágítás 

bővítését határozza el (3 lámpatest felszerelésével). 

A költségek fedezete a költségvetésben a felhalmozásra átvett pénzeszközök. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. december 30. 

 

 

 
  97 /2006.(IX.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szilvás lakóparkban érté-

kesítésre kijelölt lakótelkek mielőbbi eladása érdekében megbízza a polgár-

mestert, hogy a pénzügyi bizottság elnöke és a jegyző bevonásával folytas-

son le tárgyalást a 2 ajánlattevővel az értékesítési és fizetési feltéte-

lekre vonatkozóan azt követőn tegyen javaslatot az értékesítésre ill. a 

jobb ajánlattevő vevő kijelölésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2006. október 15. a tárgyalásokra, 

          ill. az azt követő képviselőtestületi ülés időpontja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6/2006.(X.16.) 

 

 

     98 /2006.(X.16.) Önk. sz. határozat 

 



Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Hebling Zsolt polgármester 

illetményét havi bruttó 368.000 Ft összegben állapítja meg 2006. október 1-

i hatállyal. 

 

Megbízza a jegyzőt a kinevezési okirat elkészítésével és a szükséges 

intézkedések megtételével. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

_99_/2006.(X.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Ferenczy Gábor képviselőt 

titkos szavazással 7 igen szavazattal alpolgármesternek megválasztotta. 

 

 

 

 100 /2006.(X.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Ferenczy Gábor alpolgár-

mester részére 2006. október 16-i hatállyal havi bruttó 73.600 Ft tisz-

teletdíjat állapit meg. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 101 /2006.(X.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az SzMSz felülvizsgálatára 

ideiglenes Bizottságot hoz létre, amelynek  

 

         elnökének Dr. Bardóczi Miklós 

         tagjainak Böhm László Tiborné 

                   ifj. Vida Mihály 

 

képviselőket megválasztja. 

 

Felkéri a Bizottságot, hogy Lehner Mária jegyző közreműködésével 

az SzMSz felülvizsgálatát végezze el, a szükséges módosításokat tartalmazó 

rendelet tervezetet készítse el és terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2006. december 31. 

 

 

 

 

 

 102 /2006.(X.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi-költségvetési 

Bizottságot hoz létre, amelynek  



 

         elnökének Dr. Kölcsei Márton 

         tagjainak Dr Bardóczi Miklós 

                   Dr. Fehér Szabolcs 

                   ifj. Vida Mihály  

 

képviselőket megválasztja. 

 

 
 

 

 103 /2006.(X.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Településműködtetési Bizott-

ságot hoz létre, amelynek  

 

               elnökének Decsi László 

               tagjainak Nemes István  

                         Vörösmarty Mihály  

 

képviselőket megválasztja. 

 

 

  104 /2006.(X.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete egészségügyi 

tanácsnoknak Böhm László Tiborné képviselőt megválasztja. 

 
 

 

  105 /2006.(X.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat képviselőtestülete oktatási tanácsnoknak 

Dr. Kölcsei Márton képviselőt megválasztja.                   

 

 

 

_106_/2006.(X.16.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségre vonatkozó tájékoztatást tudomásul vette és a Vagyon-

nyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottságot létrehozza. 

 

A Bizottság elnökének Dr. Kölcsei Márton  

            tagjainak Decsi László  

                      Vörösmarty Mihály  

 

képviselőket megválasztja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2006.(XI.6.) 

 

 

 107 /2006.(XI.6.) Önk. sz. határozat 

 



Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete megvásárolja a Balatonfüred-

Csopak Tája MgTsz tulajdonában lévő, alsóörsi 2/1 hrsz-u 782 m2 térmértékű 

ingatlant br. 782.000 Ft vételárért.   

 

A költség forrása: a költségvetés felhalmozási kiadás cím. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. november 10. 

 

 

 

 

108 /2006.(XI.6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a megüresedett TEMÜSZ 

vezetői munkakör betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: 

 

„Alsóörs Község Önkormányzat Képviselõ-testülete pályázatot hirdet a   

 Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, mint részben  

 önálló költségvetési intézményvezetõi munkakörének betöltésére. 

 A kinevezés határozott időre, 5 évre szól. 

 Bérezés a közalkalmazotti törvény alapján. 

 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 

     büntetlen előélet 

     felsőfokú műszaki végzettség 

     vezetői gyakorlat 

     Idegen nyelv ismerete előnyt jelent. 

     Az intézmény fő tevékenységi köre: 

     beruházások előkészítése, lebonyolítása, strand-, 

     sportlétesítmény-, községüzemeltetés. 

 A pályázat benyújtási határideje: 2006. november 24. 

 Pályázatelbírálási határidő: 2006. december 14. 

 Az állás betölthető 2007. január 1-tõl. 

 A pályázatot Alsóörs község polgármesteréhez 

 Alsóörs, Ady E. u. 7. címre kell benyújtani. 

 Részletes információ kapható ugyanott, 87/447 192 telefonszámon.” 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás „NAPLÓ”-ban történő 

megjelentetésére intézkedjen. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2006.(XI.23.) 

 

 109 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi BURSA HUNGARICA 

Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatra beérkezett alábbi pályázatokat – mivel 

hátrányos szociális helyzet hiányában nem felelnek meg a Pályázati kiírás-

ban előírt feltételeknek – elutasítja. 



 

- Mórocza Zsófia          Alsóörs, Petőfi köz 6.  

- Horváth Mihály Bertalan Alsóörs, Május 1.  

- Bernáth Dóra            Alsóörs, Március 15.  

- Molnár Miklós           Alsóörs, Szent István u. 60. 

- Molnár András           Alsóörs, Szent István u. 60. 

- Szántó Balázs           Alsóörs, Szabadság tér 1.  

- Csiszár Péter           Alsóörs, Varga Lajos u. 20.  

- Domján Dániel           Alsóörs, Szabadság tér 11/1.  

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a döntésről a pályázókat értesítse és a további 

intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. december 5. 

 

 

 110 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2006. évi költségvetés 

III. negyedévére vonatkozó – végrehajtásáról szóló – tájékoztatót 

 

                            448.156 E/Ft bevétellel 

                            443.988 E/Ft kiadással 

                              4.168 E/Ft záró pénzkészlettel  

 

tudomásul veszi. 

 

 

 111 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat  

Polgármesteri Hivatal Védőnői szakfeladatra 51.000 Ft felhalmozási 

előirányzatot biztosít nővér íróasztal vásárlásához, szakfeladat 

előirányzata terhére. 

 

Településműködtetés és községgazdálkodási szervezetnél a 9 mó Ft 

céltartalék terhére a nyári strandi rendezvények megvalósításához 

Br. 2.454.000 Ft, 

Nyárbúcsúztató rendezvényre Br. 2.630.000 Ft 

Kőfaragót tábor kiadásaira Br. 447.000 Ft előirányzatot biztosit 

strand üzemeltetés szakfeladat ereszcsatorna vásárlására betervezett 700 e 

Ft terhére Br. 432.000 Ft előirányzatot biztosít szivattyú vásárlására. 

 

ÁMK szakfeladaton napköziotthonos óvoda részére szükséges számító-gépes 

menzaprogram Br. 48.000 Ft felhalmozási kiadás előirányzatot biztosít, az 

általános tartalékalapból. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal  

 

 

 112 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi pénzügyi belső 

ellenőrzési munkatervet jóváhagyja. 

A társulási hozzájárulás tervezett összegét 554.800 Ft-ot a 2007. évi 

költségvetésébe betervezi. 

 

Felkéri a polgármestert és jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 



 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Lehner Mária 

         jegyző 

 

Határidő: 2006. december 15. ill. 2007. évi költségvetés 

 

 113 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az állandó bizottságok külső 

tagjait az alábbiak szerint választják meg: 

 

Településműködtetési Bizottság  

                       Tóth Zoltán Alsóörs Endrődi S. u. 15. 

                       Karvalits Imre Alsóörs Szegfű u. 19. 

 

Pénzügyi-költségvetési Bizottság 

                       Édes Jánosné Alsóörs Suhatag u. 15.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy az új Bizottsági tagok eskütételéről 

gondoskodjon. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. november 30.  

 

 114 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a képviselői tiszteletdíjak 

jelenlegi szabályozását és mértékének változatlanul fenntartja. 

A külső bizottsági tagok díjazásának lehetőségét, jogcímét 2007. évtől 

kezdődően megvizsgálja.  

 

 115 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alsóörsi 990/46 hrsz-u, 

2452 m2 alapterületű, kivett „árok” művelési ágú ingatlan területéből a 

Pannon Geodézia KFT (Veszprém) által készített megosztási vázrajz szerinti, 

mintegy 1680 m2 nagyságú területrész megosztását, a kialakuló 990/72, 

990/73 hrsz-u ingatlanokhoz csatolását jóváhagyva, egyidejűleg a 

kialakított területrészek „kivett, beépítetlen terület” művelési ágú 

besorolásának kezdeményezésére ezzel együtt az önkormányzati törzsvagyon 

köréből történő kivételéhez hozzájárul. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

  116 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a 

Balaton Fejlesztési Tanácshoz a „Többfunkciós közösségi szolgáltató központ 

létrehozása” megvalósíthatósági tanulmány készítése témában. 



A pályázathoz szükséges önerőt 936.000 Ft-ot az általános tartalékból 

biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

    117 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a TEMÜSZ-vezetői állásra 

kiírt pályázat elbírálása előkészítő bizottságot hoz létre az alábbi 

összetételben: 

 

      Hebling Zsolt polgármester 

      Decsi László Településműködtetési Bizottság elnöke, 

      Dr. Kölcsei Márton Pénzügyi-költségvetési Bizottság elnöke 

      Nemes István képviselő 

      Vörösmarty Mihály képviselő 

 

A Bizottság feladata: pályázatok átvizsgálása, valamennyi pályázó 

meghallgatása javaslattétel a képviselőtestületnek a legalkalmasabb 

pályázatokra. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2006. december 14.  

 

 

  118 /2006.(XI.23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a strand főbejárat előtti 

„Szerzeteskert” vendéglátó egységre Szabó Sándor jelenlegi bérlő részére 

2007. január l-től 6 éves bérleti jogot biztosít, br. 3.000.000 Ft egy-

összegű használatbavételi díj megfizetése mellett. Az éves bérleti díjat 

2007-re br. 926.800 Ft-ban állapítja meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a szerződés megkötésére intézkedjen és 

felhatalmazza annak aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. november 30. 

 

 

 

 

9/2006.(XII.30.) Közmeghallgatás 

 

 

 

 

10/2006.(XII.14.) 

 

_119_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Pandur Ferenc Balatonalmádi 

Szabolcs u.29.sz.alatti lakost a TEMÜSZ közalkalmazottját 2007. január1-i 



hatállyal megbízza a TEMÜSZ vezetői munkakör ellátásával 5 éves idő-

tartamra. 

 

Megbízza a polgármestert a kinevezési okmány elkészítésére és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2007. január 1. 

 

__120_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Vízhányó Miklósné Alsóörs, Fő u. 16. szám alatti lakos részére 2006.11.15-

től az öregségi nyugdíjminimum 100%-a mértékében              

ápolási díj folyósítását rendeli el, mivel súlyosan fogyatékos és tartósan 

beteg nagykorú gyermeke 3 hónapnál  hosszabb időtartamban                     

otthoni ápolást igényel. 

A jogosultságot a Polgármesteri Hivatal évente felülvizsgálja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

__121_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Kajári Krisztina Alsóörs, Óvoda u. 4. szám alatti lakos részére                

havi 6.000 Ft. összegű normatív lakásfenntartási támogatás folyósítását 

rendeli el 2006.11.17. napjától egy év időtartamra. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester  

         Lehner Mária jegyző     

 

Határidő: azonnal 

__122_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

Gárdonyi Géza Alsóörs, Sebők S. köz 2/2. szám alatti lakos rendszeres 

szociális segély iránti kérelmét elutasítja, mivel a család jövedelmi 

viszonyai meghaladják a törvényben megengedett mértéket. 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

                   

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester                       

         Lehner Mária  jegyző                                        

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

__123_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Köztisztviselők jogállá-

sáról szóló 1992.évi XXIII. tv.3O/B § /4/ bekezdésben foglaltak szerint 

címzetes főjegyzői cím adományozását kezdeményezi Lehner Mária 

(Bakonycsernye, l950. X. 19. an. Hegedűs Mária) Alsóörs község jegyzője 

részére. 



 

A ktv.30/B §./1/ bek. a./,b./ pontban meghatározott feltételeket  

 

  a./ 1991.III.1. óta Alsóörs község jegyzője, 

  b./ kiválóan alkalmas minősítést kapott 2006. március 31. 

 

igazolja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy e cím adományozási javaslatot tartalmazó 

határozati javaslatot a Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 

Veszprém Megyei Kirendeltség Vezetőjének küldje meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: 2007. február 15. 

 

_124_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 2007. évi 

költségvetési koncepcióját az előterjesztés alapján, a csatolt 1-4. sz. 

mellékeltek szerint elfogadja. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az elfogadott koncepció alapján 

a 2007. évi költségvetés összeállításánál és képviselő-testület elé 

terjesztéséről a törvényben előirt határidőre gondoskodjon. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

            

Határidő: 2007. február 20.  

_125_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulása társulási megállapodását jóváhagyja, az abban foglal-

takat önmagára nézve kötelezőnek ismeri el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Kelet-

Balatoni Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának aláírá-

sára. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

 

Határidő: 2006. december 20. 

_126_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Területfejlesztési Társulása megszűntető okiratát 2006. december 31-i 

hatállyal elfogadja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Kelet-

Balatoni Kistérség Területfejlesztési Társulása megszűntető okiratának 

aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

          

 

Határidő: december 20.  

 

_127_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata, mint fenntartó kérelmet nyújt be az OKÉV 

Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóságához az Általános Művelődési Központ 

Alsóörs – Endrődi Sándor Általános Iskola a következő tanévektől is önálló 

minőségben 1-8 osztállyal történő továbbműködési hatósági engedélyezése 

céljából.  

  

Felelős: Hebling Zsolt 



         polgármester 

 

Határidő: 2006. december 20. 

 

_128_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Balatonalmádi Kistérség Több-

célú Társulása keretein belül - Balatonalmádi Város Önkormányzata, mint 

feladatellátó önkormányzat, valamint Alsóörs község és Szentkirályszabadja 

község önkormányzatai között – a szociális és gyermekjóléti feladataik 

közös ellátására létrehozott intézményfenntartó társulás Társulási 

Megállapodást jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási Megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Lehner Mária jegyző 

 

Határidő: 2006. december 20. 

 

_129_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

  Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az iparűzési adó 1,9 %-      

  os mértéket 2007. évre változatlanul hagyja, azt nem kívánja emelni.  

 

 

_130_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

  Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete tartózkodás utáni adó mér-      

  téket a 71. sz. főközlekedési úttól D-re eső övezetben 310 Ft/vendég- 

  éjszaka mértékben állapítja meg. 

 

 

_131_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

  Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tartózkodás után adómér-     

  téket a 71. sz. főközlekedési úttól É-ra eső övezetben 270 Ft/vendég-     

  éjszaka mértékben állapítja meg.  

 

 

_132_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

  Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az építményadó utáni ide-     

  genforgalmi adót és az építményadót 700 Ft/m2 mértékben állapítja meg   

  azon kikötéssel, hogy 2 évig ezen adónemek mértékét nem emeli. 

 

 

_133_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

  Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a telekadót          

  130 Ft/m2 mértékben állapítja meg. 

 

_134_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Dózsa György utcai burko-

lat károsodásának helyreállítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 

tárgyalás lefolytatására az építtető Catering KFT vezetőjével, amelynek 

eredményéről tájékoztassa a képviselőtestületet. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 



 

Határidő: 2007. január 31.  

 

 135_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az alsóörsi 0124/6-7-8-9-11 

hrsz-u 7547 m2 gyep legelő művelési ágú ingatlanok belterületbe vonását 

határozza el, a hatályos rendezési terv alapján. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2007. február 28. 

 

_136_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Öregfiúk futball-kör 

részére az év végi focitorna megrendezéséhez 40.000 Ft támogatást biztosit 

az általános tartalékalapból. 

Felkéri polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. december 22.   

 

_137_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a nyárbúcsúztató rendezvény 

sikeres lebonyolításában közreműködők munkájának elismeréséhez, vendég-

látáshoz 50.000 Ft összeget biztosít az általános tartalékalapból 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Lehner Mária  

         jegyző 

 

Határidő: 2007. március 

 

_138_/2006.(XII.14.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a faluközpontban 2006. 

december 23-án tartja falukarácsony rendezvényét. 

A felmerülő költségeket az általános tartalékalapból biztosítja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2006. december 23. 

 

 

 

 


