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1/2011.(I.20.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

1 /2011.(I.20.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ Templom utcai pince- és löszfal omlás 

 

2 /2011.(I.20.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület ülésén úgy határozott, hogy a 

vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati 

Minisztériumhoz. 

A káresemény megnevezése: út, közmű és műtárgyai, pince-partfal, 

földcsuszamlás helye 8226 Alsóörs, Templom u. 36. (hrsz. 8/2, 14)  

 

A káresemény forrásösszetétele: 

          Adatok Ft-ban 

Megnevezés 2011. év % 

Saját forrás 

(biztosítási összeg 

nélkül) Ft 

 

6.180.613 37 

Biztosító kártérítése Ft 

 

0 0 

Egyéb forrás Ft 

 

0 0 

Vis maior igény Ft 

 

10.244.700 63 

Források összesen Ft 

 

16.425.313 100 

 

-A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 

16.425.313 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja  biztosítani. 

-A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a 

tulajdonát képezi. 

-A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem 

rendelkezik. 

-Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget nem igényelt. 

-Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el 
tudja látni. 

A testület a saját forrás összegét a 2011. évi költségvetéséről szóló 2011. 

februárjában elfogadásra kerülő Költségvetési Rendeletében biztosítja. 

A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 

 

 

2/2011.(II.3.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

3 /2011.(II.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

2011. évi költségvetés tárgyalása I. olvasat 
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       4/2011.(II.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

munkaanyagát áttanulmányozva úgy dönt, hogy az elhangzott módosításokkal a 

költségvetést tárgyalásra alkalmasnak tartja.  

Felkéri a jegyzőt a módosítások átvezetésére, és a költségvetés második 

fordulóban történő tárgyalásához a 2011. évre szóló költségvetési rendelet és 

mellékletei elkészítésére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. február 10. 

 

 

3/2011.(II.10.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 
5 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 1./ Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság  

     beszámolója 

 2./ Benkó Balázs kérelme 

 3./ 2010. évi költségvetés módosítása, előirányzat módosítások 

 4./ 2011. évi költségvetés 

     - térítési díjak (sportlétesítmények, művelődési ház) 

     - folyószámlahitel meghosszabbítása 

 5./ Döntés a Felső-Máli út felújításáról 

 6./ Önkormányzati alapítványok Alapító Okiratainak módosítása 

 7./ Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása 

 8./ Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása  

     Társulási Megállapodás módosítása 

 9./ Közlekedés biztonsági KKK pályázat 

10./ Kérelem Alkotmány utcai parkolóhely használatára 

11./ Javaslat hosszabb és rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás    

     támogatására benyújtandó pályázatokra 

12./ Al-Mawed KFT kérelme 

13./ Általános Iskolai szülők kérelme 

14./ Balatonalmádi Szociális alapszolgáltató központ  

     2011. évi költségvetése. 

 

6 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vagyonnyilatkozat 

Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság tájékoztatóját a képviselők 

vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségére vonatkozóan tudomásul vette. 

 

7 /2011.(II.10.) Önk.sz. határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul   

   Benkó Balázs kérelmező alsóörsi 0108/3, 0108/5, 0108/6, 0108/9,  

   0108/12/a hrsz-u ingatlanokat érintő 0108/16 hrsz-u önkormányzati  

   közút  a mellékelt telekalakítási vázrajz szerint cseréjéhez. 

 

2. A 0108/16 hrsz-u önkormányzati útrész régi nyomvonalának területe 

   és az újonnan kialakítandó út nyomvonalának területe megegyező  

   nagyságú, az újonnan kialakítandó útrész kiépítését,  

   karbantartását, valamint az ebből adódó minden költséget a  
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   kérelmező vállalja.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2011. április 30. 

 

8 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés 

előirányzatainak módosításához az előterjesztés alapján hozzájárul. A 

költségvetési főösszeg előirányzata 497.128.000 Ft-ról 545.369.000 Ft-ra 

változik. 

  

9 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportcsarnok és szabadtéri 

sportpálya bérleti díjait 2011. március 1. napjával az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

   Megnevezés                   Br. Bérleti díj 

 

             Sportcsarnok bérleti 

             díja helyi lakos részére         2.800 Ft/óra 

             Sportcsarnok bérleti 

             díja nem helyi lakos részére     5.300 Ft/óra 

             Sportpálya használata 

             (max. 2 óra)                    13.000 Ft/alk. 

             Sportpálya és öltöző 

             épület használata               19.500 Ft/alk. 

 

Felkéri a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc  

         TEMÜSZ vezető 

        

Határidő: azonnal 

 

10 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház bérleti 

díjait 2011. március 1-vel az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

            Megnevezés                  Br. Bérleti díj 

            Nagyterem                    4.375 Ft/óra 

            Nagy rendezvény              8.750 Ft/óra 

            Teleház használata              ingyenes. 

 

A képviselő-testület 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 
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11 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvodában 

igénybevett étkezésekért 2011. január 1. napjától fizetendő térítési díjak 

mértékét az alábbiak szerint állapítja meg:  

 

             Megnevezés:                      Br. Térítési díj  

                                                (Ft/fő/adag) 

 

             Óvodás gyermek                         390 Ft 

             Iskolai napközis gyermek               505 Ft 

             Iskolai menza                          340 Ft 

             Alkalmazottak                          590 Ft 

             Nyugdíjas étkezők                      530 Ft 

             Külső (vendég) étkezők                 590 Ft 

             MKB kéz.utánp.tiz,ebéd,uzsonna         560 Ft 

             MKB kéz.utánp.tiz,ebéd.uzsonna vacsora 790 Ft 

             MKB kézl.utánp. ebéd                   375 Ft 

             Idényjellegű étkezők                   950 Ft 

             Szociális ellátottak térítési díja     590 Ft 

             Szoc.ellátott.kiszáll. térítési díja   150 Ft 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly  

         ÁMK vezető  

Határidő: azonnal 

 

12 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzata likviditási célra 60.000.000,- Ft, azaz Hatvan-millió 

forint összegű, 1 év futamidejű folyószámlahitel keretre köt szerződést az OTP Bank 

NyRt-vel. 

Alsóörs Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a 

hitel- és kamatai összegének megfizetését saját bevételeiből - a fejlesztések előtt - 

betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

OTP Bank NyRt-vel történő hitelszerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

13 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

és az intézményvezetőt, hogy folytasson tárgyalást a DRV Zrt képviselőivel a 

Felső-Máli úttal határos volt ivóvíz-telep kerítés áthelyezése ügyében. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2011. február 28. 

 

14 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Felsőmáli út Szabadság tér – 

Hegyalja út közötti szakaszának megépítését (mintegy 1200 m) határozza el az 

érintett ingatlantulajdonosokkal együttműködve. 

A beruházás költsége bruttó 20.000.000.-Ft. A lakossági hozzájárulás összege 

125.000.-Ft/érdekeltségi egység, az érintett érdekeltségi egység száma: 68 db. 
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Az Önkormányzatra jutó költség mindösszesen: bruttó 11.500.000.-Ft, melyet a 

2011. évi költségvetés fejlesztési előirányzatában biztosít. 

 

Felkéri a Polgármestert és a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

15 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsi 

Vállalkozásfejlesztési és Hagyományőrző Közalapítvány Alapító Okiratának 

módosítását elfogadja. 

Megbízza Dr. Vajna Csaba jogi képviselőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot a Veszprém Megyei Bíróságra benyújtsa. 

 

Felelős: Dr. Vajna Csaba 

         jogi képviselő 

 

Határidő: azonnal   

 

16 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gaál Dezső képviselő 

lemondását a kuratóriumi tagságról elfogadja, megköszöni az eddig végzett 

áldozatos munkáját. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

17 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alsóörsért Közalapítvány 

Alapító Okiratának módosítását elfogadja. 

Megbízza Dr. Bors István jogi képviselőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot a Veszprém Megyei Bíróságra benyújtsa. 

 

Felelős: Dr. Bors István 

         jogi képviselő 

 

Határidő: azonnal   

 

18 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 04/92-1/2010. 

ügyiratszámú törvényességi felhívás 2. 3. pontjában foglalt HÉSZ 4.§ (7), 19/A 

§ (4) bekezdésére  vonatkozó észrevételekkel egyetért.  

Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott észrevétel figyelembevételével a 

20/2010.(XII.15.) sz. rendelet módosítását a legközelebbi ülésre terjessze be 

a jóváhagyásra. 
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Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: következő ülés 

19 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok 

társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§.-a 

alapján létrejött Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 

Társulási Megállapodása (8.sz.) melléklet szerinti módosítását jóváhagyja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a módosított megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

20 /2011. (II. 10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 71. sz. főközlekedési út 

lakott területén a forgalom biztonságának növelése érdekében 

gyalogátkelőhelyet létesít a 30 + 085 km szelvényben, továbbá a 32 + 340 km 

szelvényben külterületen forgalom technikai beavatkozást hajt végre a Demény 

Zoltán okl. építő mérnök által készített engedélyezési terv szerint. 

A fejlesztések összköltsége 9.598.432.-Ft. 

 

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be Az országos közutak átkelési szakaszain a 

forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek 

sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására kiírt 

KKK KÖZL-BIZT-2010 sz. felhívásra. 

Az Önkormányzat a két létesítmény összköltségvetésének 15%-át, azaz 

1.439.765.-Ft-ot biztosítja költségvetéséből. Az önrészben a következő 

összegeket kívánja érvényesíteni: 

 Tervezés díja:  437.500.-Ft 

 Földmérési díj: 239.000.-Ft 

A valós önrész, saját forrás 763.265.-Ft  számlapénzben áll rendelkezésre a 

költségvetés általános tartalékában. 

 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

21 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete térítésmentesen hozzájárul 

Rozgonyiné Szabó Réka vállalkozó kérelme alapján az Alsóörs, Alkotmány u. 14. 

számú ingatlan előtti közterületen létesítendő parkírozó megépítéséhez és 

használatához. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 
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Határidő: 2011. február 28. 

22 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által 

meghirdetett „hosszabb időtartamú és a rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

helyi önkormányzatok közfeladat ellátását segítő 2011. évi támogatására” 

elnevezésű pályázatok benyújtására. 

 

A pályázathoz szükséges forrást a 2011. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

     Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

23 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Strand II. 

Kapu melletti un. Nyugati Büfét a 2010. március 17. napján kötött bérleti 

szerződését módosítsa jogutódlás címén, az üzlet új bérlője az Al-Mawed Kft. 

(8226 Alsóörs, Strand sétány 18.). 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

24 /2011.(II.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ÁMK igazgatóját a 

beadványok kivizsgálására. Az eljárás eredményéről  

az intézményvezető a Képviselő-testületet tájékoztassa. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK igazgató 

 

Határidő: 2011. április 30. 

 

25 /2011.(II. 10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költségvetését 

jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2011. február 20. 
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4/2011.(II.24.) Képviselő-testületi ülés határozata: 

 

26 /2011.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának  

    elfogadása 

 

2./ Vasút-tisztasági-idegenforgalmi közmunkaprogram 2011. 

 

27 /2011.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 04/92-1/2010. 

ügyiratszámú törvényességi felhívás 1./ pontjában foglalt HÉSZ 4.§ (3) 

bekezdésére vonatkozó észrevétellel egyetért.  

Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott észrevétel figyelembevételével a 

20/2010.(XII.15.) sz. rendelet módosítását a legközelebbi ülésre terjessze be 

a jóváhagyásra. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés 

 

28 /2011.(II.24.) Önk. sz. határozat 

 

1. Alsóörs község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Nemzetgazdasági 

Minisztérium 2011/6. sz. Vasút-tisztasági – idegenforgalmi Közfoglalkoztatási 

Program pályázatán részt kíván venni és felhatalmazza Balatonfüred Város 

önkormányzatát a pályázat benyújtására. 

2. A Képviselő Testület a konzorcionális szerződést jóváhagyja és 

felhatalmazza a Polgármestert annak aláírásra. 

3. A pályázathoz a szükséges önrészt és az 1 havi támogatás előfinanszírozását 

a PROBIO ZRt. részére a tartalékalapból biztosítja. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt   

         polgármester 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

5/2011.(III.24.) Képviselő-testületi ülés határozata: 

 

29 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

 1./ Csere-hegyi kilátó elnevezésével kapcsolatos nyílt levél  

 2./ Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás  

     módosításának elfogadása 

 3./ Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet-tervezet 

 4./ Helyi Építési Szabályzat módosítása  

     (Kormányhivatal törvényességi észrevétele) 

 5./ Párdányi Ákos György és felesége kérelme 

 6./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi  

     ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló      

     3/2009.(II.13.) sz. rendelet módosítása  

 7./ 2011. évi közbeszerzési terv 

 8./ Tájékoztató Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő- 

     testületének a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó  

     Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó  
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     ellátásokról szóló rendeletéről 

 9./ Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  

     2010. évi költségvetésének módosítása 

10./ Állami ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének  

     kezdeményezése 

11./ Pannon Várszínház Nonprofit KFT intézményfenntartó társulása 

12./ Hozzájárulás a Leader Egyesület működési költségeihez 

13./ A helyi közművelődésről szóló 8/2000.(VI.2.) sz.  rendelet  

     módosítása 

14./ Pályázatok benyújtása 

15./ Strand és kemping 2010. évi üzemeltetés tapasztalatai, 

     2011. évi jegyárak megállapítása, kemping 2011. évi fejlesztési elképzelései 

16./ Nyilvános illemhely üzemeltetése 

17./ Felsőörs Község Önkormányzat kérelme 

18./ Vegyes ügyek: 

     - Rovásírásos település névjelző tábla 

     - 2011. évi parkfenntartási munkák      

     - Nagycsoportos óvodás szülők kérelme  

 

Zárt ülés: 

 

19./ Faluközpont ÁBC bérleti jog átadása 

20./ ÁMK igazgató tájékoztatója a fegyelmi eljárással kapcsolatban 

21./ Szociálisan rászorulók támogatása 

22./ Méltányossági ápolási díj megszüntetése 

23./ Lakásfenntartási támogatás megállapítása 

 

30 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csere-hegyi kilátó elnevezés 

megváltoztatását nem támogatja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2011. április 15. 

 

31 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulási Megállapodása módosítását (8) jóváhagyja  

a melléklet szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

32 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelettervezet tárgyalását napirendről 

leveszi, azt a következő ülésre ismét napirendre tűzi.  

 

33 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Párdányi Ákos György  

és felesége kérelmét Alsóörs 1550 hrsz-u terület vonatkozásában 

nyilvántartásba veszi, azt a soron következő Rendezési Terv módosításánál 

figyelembe veszi. 
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34 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs Község 

Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, amely  

az előterjesztés mellékletét képezi, megtárgyalta és elfogadta. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2011. március 31. 

 

35 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló rendelet-tervezetével egyetért,   

a rendelet-tervezet 1. számú mellékletében szereplő Alsóörs házi 

segítségnyújtásra vonatkozó 1111 Ft-os szolgáltatási önköltséget elfogadja.  

Egyben élni kíván a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 115. § (3) bekezdésében foglaltakkal a személyi 

térítési díjak tekintetében, melyről külön rendeletet alkot, 

a fedezetet a tartalékalap terhére biztosítja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

36 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által 

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet-tervezetével 

egyetért, a rendelet-tervezet 2. számú mellékletében szereplő Alsóörs nappali 

ellátásra vonatkozó 2244 Ft-os szolgáltatási önköltséget elfogadja.  

Egyben élni kíván a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény 115. § (3) bekezdésében foglaltakkal a személyi térítési díjak 

tekintetében, melyről külön rendeletet alkot,  

a fedezetet  a tartalékalap terhére biztosítja. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

37 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010. évi költség-vetésének 

módosítását jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 
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38 /2011.(III. 24.) Önk. sz. határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,  

   hogy az alsóörsi 389 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati  

   tulajdonba kerülését kezdeményezi.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Hebling Zsolt polgármestert, hogy   

   tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának  

   Alsóörs Község Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében. 

3. Az ingatlant az önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. 8. §-ban  

   meghatározott alábbi feladatokra kívánja hasznosítani:  

   - az épített és természetes környezet védelme körében      

     megvalósulna az épület felújítása, 

   - közösségi térként funkcionálna, mind az idősek, mind a fiatalok 

     számára, ezzel megkönnyítené a gyermek és ifjúsági feladatokról 

     való gondoskodást,  

   - felújítás után kollégium és szálláshelyként szolgálhatna az  

     Endrődi Sándor Általános Iskola és az MKB Veszprém KC kézilabda  

     utánpótlás központ tanulóinak, 

   - helyet biztosíthat az új polgármesteri hivatalnak és KMB       

     rendőrirodának, közhatalmi helyi feladatok ellátása területén. 

 

4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti állapotának 
felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlan vonatkozásában lemond az 

állammal szemben támasztott bármely követeléséről.  

5. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása      

   esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a  

   tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a Kincstári Vagyoni  

   Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról.  

6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan tulajdonjogát az 
ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

39 /2011.(III. 24.) Önk. sz. határozat 

 

1. Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,      

   hogy az alsóörsi 866 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati  

   tulajdonba kerülését kezdeményezi.  

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Hebling Zsolt polgármestert, hogy       

   tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának  

   Alsóörs Község Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében. 

3. Az ingatlant az önkormányzat az 1990. évi LXV. tv. 8. §-ban    

   meghatározott helyi közutak és közterületek fenntartása     

   önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni,  

   és közpark, kerékpáros pihenő céljára szeretné felhasználni. 

4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti     

   állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az  

   ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott  

   bármely követeléséről.  

5. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban      

   maradása esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át     

   évente, a tárgyévet követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a     

   Kincstári Vagyoni Igazgatóságot a hasznosítási cél megvalósításáról.  

6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan  

   tulajdonjogát az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.  

 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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40 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Igénybejelentés a 868/3 hrsz-u 

ingatlan tulajdonának megszerzésére téma tárgyalását napirendről leveszi. 

 

 

41 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sümeg Város Önkormányzatának 3 

m Ft összeget ad át 2011. évi költségvetésében betervezett összegből a Pannon 

Várszínház nyári előadássorozatának támogatására. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. április 30. 

42 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakony és Balaton Keleti 

Kapuja Közhasznú Egyesület Leader Helyi Akciócsoport részére (Berhida, 

Veszprémi u. 1-3.) 2011. évben 610.409 Ft összegű működési célú kölcsönt 

nyújt, melyet a Leader Egyesület 2015. december 31-én lejáró tagi kölcsön 

formájában visszafizet. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. április 15. 

 

43 /2011. (III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2004. (II.20.) NKÖM 

rendeletben szabályozott, helyi önkormányzatok közművelődési érdekeltséget 

növelő támogatására az Általános Művelődési Központ költségvetésében, az 

Eötvös Károly Művelődési Ház részére 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer forintot 

biztosít a működési céltartalék terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására, 

felhatalmazza a szükséges megállapodások aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

44 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter 7/2011. 

(III. 9.) BM rendeletében az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztésekhez kapcsolódó központosított előirányzatból származó iskolai és 

utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének felújításának támogatására 

biztosított előirányzatból pályázatot nyújt be a tulajdonában lévő 

sportcsarnok homlokzat felújítására és a konditerem eszközbeszerzésére. 

A felújítás teljes költsége bruttó 23.881.782 Ft. A szükséges önerő br. 

4.776.356 Ft-ot a 2011. évi költségvetés általános tartalékalap terhére 

biztosítja. 
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Felkéri a polgármestert a pályázat összeállítására és benyújtására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2011. április 1. 

 

45 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete e határozat mellékleteként 

elfogadja a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat, kötelezettségeket, 

rövid- és középtávú sportfejlesztési célokat megfogalmazó-, továbbá a 

sportcsarnok felújítási programját. 

 

Áttekintette és megerősíti a 2009-2013. évekre elfogadott sportkoncepciót.  

2011. évi költségvetésében a sportra (sportlétesítmény üzemeltetés,  

utánpótlás-nevelés, sportegyesületek támogatása) fordítandó összege 

mindösszesen 24.210.000 Ft. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2011. április 1. 

 

46 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testület a tulajdonát képező és a TEMÜSZ 

által üzemeltetett Riviéra kempingüzemeltetésére az alábbi szabályozást 

fogadja el. 

 

1. A 2011. évi szezon bérleti díj összege a 60 m2-es parcellára bruttó  
      200.000.- Ft, a mobilházak díja bruttó 230.000.-Ft, melynek megfizetése egy  

      összegben június 1-ig esedékes. 

2. A mobilházak vízfogyasztását hiteles almérő (melyet a TEMÜSZ szereltet fel) és 
az üzemeltető által kibocsátott számla alapján meg kell téríteni. 

3. A korábban késedelmes befizetést teljesítő bérlők számára a befizetés határideje 
a kemping nyitásának időpontja, 2011. május 1. A továbbiakban a bérleti díj 

késedelmes befizetése a szerződés felbontását eredményezi. 

4. A 60 m2 feletti terület használatának díja bruttó 1000.-Ft/m2 
5. A kemping nyitvatartási ideje 2011. május 1 – szeptember 30. 
6. A létesítményben a bérlőknek és valamennyi vendégnek a rendszeresített karszalag 

viselése kötelező. 

7. A szolgáltatásokat igénybe vevők számára előírás a házirend betartása, melynek 
elmulasztása szerződésbontást, illetve a kemping azonnali elhagyását vonja maga 

után. 

8. A csendes pihenő időtartama naponta 13 órától 14 óráig tart. 
9. A bérlők maximum 1 személyautóval hajthatnak be a kempingbe, melyet a bérelt 

parcellán kell tárolni. A vendégeik számára a gépkocsi elhelyezése a kemping 

előtti területen történhet. 

10. A vonatkozó jogszabály alapján idegenforgalmi adót kell fizetni, melynek összege 
2011-ben 400.-Ft/ fő/ éjszaka. Ezt a bérlőkhöz érkezők után is a bérlő köteles 

teljesíteni, amennyiben a vendég ezt elmulasztotta. 

11. A lakókocsi értékesítése esetén a parcella feletti bérleti jogosultság nem 
adható tovább az új bérlő számára, annak hasznosítása az üzemeltető hatásköre. 

12. A lakókocsik elé épített zárt-, vagy részben zárt építményeket le kell bontani. 
A parcellára 1 db lakókocsi, 1 db elősátor és 1 db nyitott, mobil étkezőhely 

telepíthető. 

13. A parcella területére a bérlő távolléte esetén sem engedhető be másik bérlő 
gépkocsija. 

 

Felkéri intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 
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Felelős: Pandur Ferenc TEMÜSZ vezető     

 

Határidő: 2011. április 15. 

 

47 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati 

tulajdonában lévő strandon alkalmazott 2011. évi strand árakat az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

              Megnevezés                  díj Ft (bruttó) 

  

      Felnőtt napi belépő                           550 

      Gyerek, nyugdíjas napi belépő              400 

      Felnőtt belépő (16 ó után)                400 

      Gyerek, nyugdíjas belépő (16 ó után)       300 

      Felnőtt heti bérlet                         2.800 

      Gyerek, nyugdíjas heti bérlet            2.000 

      Felnőtt idény bérlet                        10.000 

      Gyerek, nyugdíjas idény bérlet            7.000 

      Felnőtt helyi lakos idénybérlet            2.000 

      Gyerek, nyugdíjas helyi lakos idénybérlet   1.000 

      Napi szekrény jegy                           500 

      Hangosbemondás                           500 

      Reklám bemondás                      3.500/3 alkalom 

 

Gyermekeknek a belépőt 4 éves kortól kell megváltani. 

 

A Képviselő Testület az Alsóörsön üdülőingatlannal rendelkezők részére 

ingatlanonként 2 db idénybérlet árának 50%-os visszatérítését biztosítja 

amennyiben kérelme 2011. december 15-ig beérkezik, és a tulajdonosnak nincs 

helyi adótartozása. 

Megbízza a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

 

Határidő: azonnal   

 

48 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú és 

üzemeltetésű Kemping 2011. évi szolgáltatási díjait az alábbiak szerint 

állapítja meg: 

 

 2011. évi díj Ft 

(bruttó) 

Lakókocsi 2.800 

Sátor 2.200 

Felnőtt napi belépő 1.200 

Gyerek napi belépő 900 

Külső vendég belépő 1.200 

Áram 800 

Kutya 800 

Lakókocsi szezon 200.000 

Idegenforgalmi adó 400 

 

 

Felelős: Pandur Ferenc intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 
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49 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Strand pavilonsoron lévő 

nyilvános illemhelyet térítésmentesen tartja nyitva. 

Szerződést köt Kiss László balatonalmádi vállalkozóval 300 e Ft+áfa 

üzemeltetési költséggel. A belső felújításra 150 e Ft+áfa keretösszeget 

biztosit. 

A fedezetet az általános tartalékalapból biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2011. április 1.  

 

50 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testület Felsőörs község lakosságának az 

alsóörsi községi strand igénybevételét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- Az Endrődi Sándor Általános Iskolába járó gyermek részére 14 éves   

  korig ingyenes, az egy háztartásban élő egyenesági hozzátartozók  

  (szülők,testvérek) részére pedig az alsóörsi állandó lakosoknak  

  megállapított  kedvezményt biztosítja.  

 

- A fenti körbe nem tartozó Felsőörsi állandó lakosoknak személyi  

  igazolvány ill. lakcímkártya bemutatása esetén a strand  

  igénybevételéhez 30 % körüli kedvezményt biztosít. 

   

Felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Pandur Ferenc  

         intézményvezető 

 

Határidő: 2011. április 30. 

 

51 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rovásírásos település 

névjelző tábla témát napirendről leveszi, arra későbbi  

időpontban visszatér. 

 

52 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2011. évi színvonalasabb 

parkfenntartás költségeire, a lefolytatott pályázati eredmény alapján a 

költségvetésben e szakfeladatra biztosított forrást 1.500.000.-Ft + áfa 

összeggel megemeli. 

A fedezetet az általános tartalékalapból biztosítja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

  

         Pandur Ferenc  

         intézményvezető 
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Határidő: azonnal 

 53 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az ÁMK igazgatóját, 

hogy a 2011-2012-es oktatási tanévre beíratott 1. osztályos gyermekek valamint 

napközit igénybevevők tényleges létszámáról adjon tájékoztatást, a szükséges 

intézkedés meghozatala érdekében. 

Felkéri az ÁMK igazgatóját a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK igazgató 

 

Határidő: 2011. május 31.  

 

 54 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

1./ Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a     

    Balaton Pékség Kft (Alsóörs Endrődi S. u. 26.) valamint az Észak- 

    Balatoni Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szolgáltató Zrt (8230  

    Balatonfüred Dózsa Gy. u. 4.) együttes kérelméhez az alsóörsi  

    519/2/C/1 hrsz-u Faluközpont ÁBC tekintetében fennálló bérleti jog  

    átruházása tekintetében. 

 

2./ Alsóörs Község Önkormányzat, mint bérbeadó és tulajdonos és a  

    Balaton Pékség Kft között 2001. szeptember hónapban megkötött majd  

    több ízben módosított bérleti szerződés, mely szerződés alapján a  

    Balaton Pékség megvásárolta 25 év határozott időtartamra az  

    ingatlan bérleti jogát. 

    A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Balaton Pékség Kft  

    átruházza a bérleti jogot az Észak-Balatoni Kereskedelmi és  

    Idegenfogalmi Szolgáltató Zrt részére. 

    Az Észak-Balatoni Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szolgáltató Zrt az    

    önkormányzattal kötött bérleti szerződésben, mint jogutód belép  

    változatlan feltételekkel. A szerződésből eredő jogokat a Balaton  

    Pékség Kft engedményezi vevő részére míg a kötelezettségeket az  

    Észak-Balatoni Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szolgáltató Zrt  

    átvállalja. 

 

3./ Alsóörs Község Önkormányzat a 11/1997.(X.17.) számú rendelet   

    4. § (3)bekezdése alapján 100 e Ft+ÁFA azaz Egyszázezer forint+Áfa  

    bérleti jog megváltási díjat állapít meg, melyet a Balaton Pékség  

    Kft a határozat kézhez vételétől számított 5 napon belül köteles     

    megfizetni az Önkormányzat költségvetési bankszámlájára. 

 

4./ Amennyiben a 3./ pontban körülírt befizetés határidőre nem  

    történik meg, az engedmény hatályát veszti. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Dr. Bors István jogi képviselő a szerződés elkészítéséért 

 

 

Határidő: 2011. május 2. 

 

 

 55 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Pékség KFT 
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kérelmét a korábban kiegyenlített tarozásai után felszámított késedelmi pótlék 

elengedésére nem támogatja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 56 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Károly 

intézményvezető tájékoztatását a fegyelmi eljárással kapcsolatban tudomásul 

vette.  

 

  

 57 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete a megmaradt karácsonyi 

csomagok kiosztását az arra rászorulók részére jóváhagyja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 58 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Csécs Zoltán Ferenc     

/sz.: Veszprém, 1955.07.04., an.: Simon Mária, TAJ sz 019 738 091/ ápolási 

díjának folyósítását 2011. március 9.-ével megszünteti, mivel nevezett 

bejelentette, hogy az ápolt személy, Csécs Zoltánné tartózkodási helyet 

létesített Veszprémben a lányánál, így az ápolását nem ő végzi. 

                       

Felkéri polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 59 /2011.(III.24.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Busa Sándor Alsóörs, Szent I. 

u. 54. szám alatti lakos részére havi 3.200 Ft. összegű normatív 

lakásfenntartási támogatás továbbfolyósítását rendeli    

el 2011.01.01. napjától egy év időtartamra. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

          Báró Béla jegyző 

 

Határidő: azonnal   
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6/2011.(III.28.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

60 /2011.(III.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ Faluközpont ÁBC bérleti jog átadása (zárt ülés) 

 

 

 

 61 /2011.(III.28.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatban 

elhangzott tájékoztatást tudomásul veszi. 

Az Észak-Balatoni Zrt bérleti jogának 10 évvel történő meghosszabbítása 

témában a tervezett beruházások ismeretében rendkívüli ülés keretében dönt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2011.(IV.1.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

62 /2011.(IV.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ Faluközpont ÁBC bérleti jog átadása (zárt ülés) 

 

63 /2011.(IV.1. ) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az Észak- 

Balatoni Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szolgáltató Zrt (8230 Balatonfüred 

Dózsa Gy. u. 4.) kérelméhez, a Faluközpont ÁBC bérleti jogának 2036. 

szeptember 30-ig (10 év) meghosszabbítása tekintetében  

az alábbi feltételekkel: 

 

1./ Az Észak-Balatoni Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szolgáltató Zrt 

    a bérleti szerződés mellékletét képező fejlesztéseket a vállalt 

    határidőre teljesíti. 

 

2./ Bérlő vállalja, hogy a bérleményt a bérleti jogviszony időtartama  

    alatt jelenlegi profiljában egész évben üzemelteti. 

 

3./ Bérleményt a jelenlegi megtekintett állapotában veszi át annak     

    felújításával kapcsolatos követelése nincs az Önkormányzat felé. 

 

4./ A bérlemény 2011. évi bérleti díja 2.300 e Ft+ÁFA, melyet     

    a bérbeadó jogosult évente korrigálni a tárgyévet megelőző évre  

    vonatkozó - KSH által közzétett – inflációs ráta mértékével. 
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5./ A 2011. évi bérleti díj a szerződés aláírásának időpontjától idő- 

    arányosan kerül megállapításra. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Dr. Bors István jogi képviselő a szerződés elkészítéséért 

 

 

Határidő: 2011. május 2. 

 

8/2011.(IV.21.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

64 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 1./ Beszámoló a község közbiztonsági helyzetéről 

 2./ Balatonfűzfő Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának kérelme 

 3./ Balatonalmádi Szociális és Alapszolgáltatási Központ beszámolója 

     (Gyermekjóléti szakmai beszámoló) 

 4./ ÁMK Óvodavezetőjének állásfoglalás kérése 

 5./ Megállapodás bölcsödei ellátással kapcsolatban  

     Balatonfüred Város Önkormányzatával 

 6./ 2010. évi zárszámadás 

 7./ 2011. évi I. n. éves előirányzat módosítások 

 8./ 2010. évi belső ellenőrzési jelentés 

 9./ Támogatási kérelmek 

10./ Ujhelyi Gabriella kérelme 

11./ Strandi ingatlanok albérletbe adása: 

     - Leimeiszter László 

     - Plakát M és J BT 

     - Csillag Zsolt  

     - City Center 2000 KFT 

     - Kurucz Péter beadványa 

12./ Halász Vilmos kerítés építésének támogatási kérelme 

13./ Köztisztviselők 2011. évi teljesítmény céljainak meghatározása 

14./ Energetikai pályázat 

15./ Vegyes ügyek 

     - 2011. évi Közbeszerzési Terv módosítása 

     - Művelődési Ház rekonstrukciója,  

       IKSZT projekt közbeszerzési eljárása  

     - MÁV ajánlattétel 

     - Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  

       2010. évi működésének pénzügyi elszámolása 

Zárt ülés: 

16./ ÁMK Fegyelmi vizsgálat eredménye 

 

             _65 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonalmádi 

Rendőrkapitányság beszámolóját a község 2010. évi közbiztonsági helyzetéről 

elfogadja. 

 

             _66 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonfűzfő Város Hivatásos 

Önkormányzati Tűzoltósága részére 300 e Ft összegű támogatást nyújt 

eszközbeszerzésre. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

 

Határidő: 2011. május 30. 

 

             _67 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi Szociális és 

Alapszolgáltatási Központ 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 

elfogadja 

          _68 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a  

Balatonalmádi Szociális és Alapszolgáltatási Központ keretében Alsóörsön 

működő idősek nappali ellátásának 2011. május 15-el történő megszüntetését. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos  

 

 

             _69 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a Napközi 

Otthonos Óvodába beíratott gyermekek 3. évének betöltése után kerülhetnek 

felvételre.  

 

Felkéri az ÁMK igazgatóját, az óvoda vezetőjét a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK igazgató 

 

         Csiszárné Huszár Judit 

         óvodavezető 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

             _70 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonfüred Város 

Önkormányzatával megállapodást köt az üres bölcsödei férőhelyek 

betöltésére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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71 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

előirányzatainak módosításához az előterjesztés alapján hozzájárul. A 

költségvetési főösszeg előirányzata 690.673 e Ft-ról 721.856 e Ft-ra változik. 

 

 

 72 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező a 2010. évben a Polgármesteri Hivatalnál az Önkormányzat 

felügyelete alá tartozó költségvetési intézményeknél és az önkormányzat által 

végzett pénzügyi, gazdasági vizsgálatokról szóló éves ellenőrzési jelentést. 

 

73 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÖBÖL TV KFT 2011. évi 

Kommunikációs Együttműködési Program megvalósításához, valamint +1 magazin 

műsor elkészítésére 1.070.000 Ft összegű támogatást nyújt  

a költségvetésben a pénzeszköz átadás címen betervezett összegből.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2011. október 20.  

 

74 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Dr. Bardóczi Miklós háziorvos 

részére 600.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen 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: Báró Béla jegyző 

   

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 75 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület Dr. Prímász Krisztina 

fogszakorvos részére 160.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben 

pénzeszköz átadás címen 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 jegyzőt a szükség intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 76 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Sirály Nyugdíjas Egyesület 

részére 260.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen 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: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

 77 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgári Nyugdíjas Egyesület 

részére 240.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen 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: Báró Béla jegyző 

          

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

78 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Vöröskereszt Szervezet 

részére 130.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen 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: Báró Béla jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 

79 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Polgárőrség részére 250.000 

Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

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: Báró Béla jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30. 
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80 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Remény Alkoholellenes  

Klub részére 30.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz 

átadás címen 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: Báró Béla  jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30.  

 

 81 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Katolikus Egyház részére 

2011. évben 470.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből. 

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet július 30. 

II. részlet október 30. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30. 

 

 82 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község önkormányzat Képviselőtestülete a Református Egyház részére 

2011. évre 470.000 Ft összegű támogatást nyújt a költség-vetésben pénzeszköz 

átadás címen betervezett összegből.              

A támogatási összeg kifizetése 2 részletben történik az alábbi ütemezés 

szerint: 

I. részlet július 30. 

II. részlet október 30. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: július 30. ill. október 30. 

 

 83 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 55.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Kisboldog-asszony Karitász csoport részére a  költségvetésben 

pénzeszköz átadás címen betervezett összegből.  

 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 
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Határidő: 2011. december 30. 

 

84 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 80.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Csipkeműhely részére a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből. 

 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 31.  

85 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Megyei Mentőszervezet 04-s 

alapítvány részére 40.000 Ft összegű támogatást biztosít a költségvetésben 

pénzeszköz átadás címen betervezett összegből.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 86 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatoni Futár BT részére a 

kiadvány megjelentetési költségeihez 30.000 Ft támogatással járul hozzá a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

 

 87 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Egyetemi és Főiskolai Amatőr 

Kosárlabdázók Egyesülete részére strandkosárlabda bajnokság megrendezéséhez 

50.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2011. július 30. 

 

 88 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Lovas Egyesület részére 

15.000 Ft összegű támogatást biztosít a költségvetésben pénzeszköz átadás 

címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás kiutalására intézkedjen. 

 

Felelős: Báró Béla 
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         jegyző  

 

Határidő: 2011. július 30. 

 

 89 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 25.000 Ft összegű támogatást 

nyújt a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a költségvetésben 

pénzeszköz átadása címen betervezett összegből. 

Felkéri jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 31. 

 90 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete 50.000 Ft támogatást biztosít a 

költségvetésben pénzeszköz átadása címen betervezett összegből a  Balatonfüred 

Városért Közalapítvány Kuratóriuma részére könyvsorozat kiadásához. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2011. szeptember 30.  

              91 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozik a „Mozdulj Balaton” 

2011. évi programjához, a költségvetésben pénzeszköz átadása címen betervezett 

összegből 80.000 Ft összeggel támogatja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2011. augusztus 15. 

  92 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Öregfiúk futballkör  

részére az év végi focitorna megrendezéséhez 70.000 Ft támogatást biztosit a 

költségvetésben pénzeszköz átadás címen betervezett összegből. 

 

Felkéri polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2011. december 30.   

 

              93 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Légimentő Nonprofit 

KFT Balatonfüredi Légibázis részére a III. Országos Légimentő Vándorgyűlés 

megrendezéséhez 10.000 Ft összegű támogatást nyújt a költségvetésben 

pénzeszköz átadás címen betervezett összegből 

Felkéri polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 
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Határidő: 2011. szeptember 30.   

             _94 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a H-Budapest KFT 

(1112 Budapest, Neszmélyi köz 1.) által Alsóörsön szervezett XII. Harley-

Davidson Openroad Fest keretében megrendezésre kerülő motoros találkozót 

18.000 e Ft-tal támogatja a költségvetésben pénzeszköz átadás címen 

betervezett összegből. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2011. június 15. 

_95 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestület a Reformkori Hagyományőrző 

Társaság részére 35.000 Ft összegű támogatást biztosit a 

költségvetésben pénzeszköz átadása címen betervezett összegből. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

          

Határidő: 2011. július 30. 

 

             _96 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Ujhelyi Gabriella 

az alsóörsi 404 hrsz-u ingatlan tulajdonosának a telekhatár megváltoztatására 

vonatkozó kérelmét elutasítja, mivel a kérelmező a csatolt dokumentumok 

alapján nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani a kérelemben foglaltakat. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

          _97 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Strand 

pavilonsor 4. sz. un, „Olíva” büfét Leimeiszter László albérletbe adja az 

IBETIGA Kft (1037 Budapest, Bokor utca 9-11.) képviseli: Berkes-Mészáros 

Attila ügyvezető részére az alábbi feltételekkel: 

 

- a bérleti szerződésben meghatározottak szerint köteles az albérletbe  

  adás időtartamára a felemelt 130 % bérleti díjat megfizetni, amelynek  

  összege 2011. évben 804.365+25 % ÁFA összesen 1.005.456 Ft, 

- az önkormányzat felé albérlője magatartásáért bérbeadó tartozik  

  felelősséggel, 

- bérbeadónak az önkormányzat fele tartozása nincs.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 _98 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
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Plakát M és J BT a Karamell Cukrászdát Nagy Zsolt egyéni vállalkozó (8500 

pápa, Hadnagy u. 27.) részére 2 év időtartamra albérletbe adja  

az alábbi feltételekkel: 

- a bérleti szerződésben meghatározottak szerint köteles az albérletbe  

  adás időtartamára a felemelt 130 % bérleti díjat megfizetni, amelynek  

  összege 2011. évben 224.734+25 % ÁFA összesen 280.917 Ft, 

- az önkormányzat felé albérlője magatartásáért bérbeadó tartozik  

  felelősséggel. 

- bérbeadónak az önkormányzat fele tartozása nincs.  
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

 

Határidő: azonnal 

   _99 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Alsóörs 

Sirály park 1. sz. alatt lévő pavilont Csillag Zsolt albérletbe adja a Gyu-Zo 

Kft képviseli: Lángi György részére az alábbi feltételekkel: 

- a bérleti szerződésben meghatározottak szerint köteles az albérletbe adás  

  időtartamára a felemelt 130 % bérleti díjat megfizetni, amelynek összege  

  2011. évben 224.734 Ft+25 % ÁFA= 280.917 Ft, 

- az önkormányzat felé albérlője magatartásáért bérbeadó tartozik  

  felelősséggel, 

- bérbeadónak az önkormányzat fele tartozása nincs.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

             _100 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kurucz Péter kérelmét  

a strandon mobil koktélbár üzemeltetésére vonatkozóan nem támogatja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: 2011. április 30.  

 

      _101 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 
Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Halász Vilmos Alsóörs, Kossuth 

u. 12. sz. alatti lakos részére a 2/1992. (IX.24.) sz. rendelete alapján, az 

ingatlanán történő vöröskő kerítés építéséhez 50.000 Ft összegű egyszeri 

vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2011. évi költségvetés 

céltartalékából. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: 2011. május 30. 

 

     _102 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Hebling Zsolt 

polgármester előterjesztését a köztisztviselők 2011. évi teljesítmény-

követelményeinek alapját képező kiemelt célokról és az alábbi határozatot 

hozta: 

1.) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiemelt  

    céljait a határozat melléklete szerint elfogadja. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Alsóörs Község Önkormányzata Jegyzőjét,     

    hogy a köztisztviselők 2011. évi egyéni teljesítmény-követelményeit  
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    határozza meg.  

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

                       

Határidő: 2011. május 15. 

 

3.) A Képviselő-testület felkéri Hebling Zsolt polgármestert, hogy a   

    jegyző 2011. évi egyéni teljesítmény-követelményeit az elfogadott  

    kiemelt célok alapján állapítsa meg. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

        polgármester 

 

Határidő: 2011. május 15. 

 

_103 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be  

a „KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő, hűtési és villamos energia 

igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A” 

pályázati kiírásra. 

 

A megvalósítás helyszíne: 8226 Alsóörs Strand sétány 22.  

A megvalósítás helyszíne: 888/1 hrsz. 

A projekt megnevezése: Alsóörsi Riviéra Kemping használati melegvíz  

                       termelés kapacitás bővítése napkollektorral 

 

A beruházás teljes költsége:       33.564.760 Ft+ÁFA= 41.955.950 Ft 

 

A beruházás támogatási szempontból  

elismerhető költsége:              33.564.760 Ft+ÁFA= 41.955.950 Ft 

 

Az önkormányzati saját erő összege: 5.034.714 Ft+ÁFA=  6.293.392 Ft 

 

A saját erő összegét a 2011. évi tartalékalapból biztosítja és azt 

költségvetésében elkülöníti. 

 

A KEOP forrásból igényelt  

támogatás összege:                 28.530.046 Ft+ÁFA= 35.662.557 Ft 

 

A szükséges 15 % önrészt a tartalékalapból biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Pandur Ferenc 

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

             _104 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA 

OPERATÍV PROGRAM kertében „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” (Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A) című 
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pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához az ajánlatok 

értékelésére Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 

Dr. Bors István jogi képviselő 

Kovács Rózsa pénzügyi csop.vez. 

Pandur Ferenc intézményvezető 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

_105 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Közbeszerzési Terv 

1. sz. módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

         

     _106 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Művelődési Ház 

felújítása közbeszerzési eljárás lefolytatásához az ajánlatok értékelésére 

Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 

Dr. Bors István jogász 

Kovács Rózsa pénzügyi csop.vez. 

Kasza Viktor közbeszerzési tanácsadó 

Pandur Ferenc intézményvezető 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

             _107 /2011.(IV.21.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2010. évi pénzügyi 

beszámolóját jóváhagyja.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2011. április 30. 

 

 

9/2011.(V.6.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 
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108 /2011.(V. 6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ MÁV Zrt Balatoni közmunka projektje ajánlattétel 

 

2./ Nyertes pályázó kiválasztása az „Alsóörsi Művelődési Ház  

    rekonstrukciója IKSZT projekt” megvalósítására kiirt   

    közbeszerzési eljárásban 

 

 

 109 /2011.(V. 6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete önként vállalt közfeladatként 

biztosítja a települési vasútállomás épületek  környékének takarítását, 

karbantartását. A Képviselő-testület e feladatát a MÁV Zrt által meghatározott 

tisztasági elvárásoknak megfelelően látja el vállalkozó megbízásával. 

A kiválasztott vállalkozó közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatás érdekében 

pályázatot nyújt be a Munkaügyi Központ felé. A MÁV Zrt és Alsóörs Község 

Önkormányzat 461.050 Ft összegű támogatási megállapodást köt a feladat 

ellátására. 

 

A Képviselő-testület a támogatásként kapott összeg vállalkozó részére történő 

átadásán túl pénzügyi kötelezettséget nem vállal. 

 

Felhatalmazza a polgármester a támogatási megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2011. május 10.  

 

 

 

 110 /2011.(V. 6.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Alsóörsi Művelődési Ház 

rekonstrukciója IKSZT projekt” megvalósítására kiirt közbeszerzési eljárást 

eredményesnek minősíti.  

A benyújtott és érvényes ajánlatok közül a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

nyertes ajánlattevőként a VEMÉV-SZER KFT-t (8200 Veszprém Pillér u. 11.) 

nevezi meg. Az ellenszolgáltatás összege: 44.830.606 FT+ÁFA. 

 

A nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő a KAZAMATA-BAU KFT 

(8200 Veszprém, Rozmaring u. 28/1.) 47.985.367 Ft+ÁFA összeggel.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

10/2011.(V.11.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 
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111 /2011.(V. 11.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ Nyertes pályázó kiválasztása az „Alsóörsi Riviéra Kempingben  

    napkollektoros rendszer kialakítása” tárgyában kiirt  

    közbeszerzési eljárásban 

  

 

 112 /2011.(V. 11.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Alsóörsi Riviéra 

Kempingben napkollektoros rendszer kialakítása” tárgyában kiirt közbeszerzési 

eljárást eredményesnek minősíti.  

 

A benyújtott és érvényes ajánlatok közül a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

nyertes ajánlattevőként a THERMO ÉPGÉP KFT-t ( 1201 Budapest, Nagykőrösi u. 

133.) nevezi meg. Az ellenszolgáltatás összege: 33.114.760 Ft+ÁFA. 

 

A nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő a THERMOCKLIMA KFT 

(1149 Budapest, Mogyoródi u. 32.) 35.339.446 Ft+ÁFA összeggel.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

11/2011.(V.26.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

113 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 1./ Balaton Pékség KFT ajánlata – zárt ülés -  

 2./ ÁMK fegyelmi vizsgálat eredménye – zárt ülés – 

 

 3./ A helyi adókról szóló 9/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet  

     módosítása 

 4./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi  

     ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról  

     szóló 3/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

 5./ ÁMK napközis csoport indítása a 2011/2012 tanévben  

     az 1. osztályosok részére 

 6./ Felső-Máli útépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás    

     megindítása valamint a Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása 

 7./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása 

 8./ Közbeszerzési terv 2. sz. módosítása 

 9./ Tájékoztatás a Mediterrán Kikötő KFT által kezdeményezett  
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     szabályozási terv módosítás állásáról 

10./ BH Zrt részvények felajánlása megvételre 

11./ Nyárbúcsúztató Fesztivál - infrastruktúra kiépítése 

12./ Vegyes ügyek: 

     - Bérleti jog átadási kérelem (strand keleti büfé) 

     - Balatonalmádi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és  

       Gyermekjóléti feladataik közös ellátására vonatkozó társulási  

       megállapodás IX. módosítását jóváhagyja. 

     - Szemüveg program 

 

 

 114 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton Pékség KFT 

ügyvezetőjének az Önkormányzathoz intézett a pékségre vonatkozó  

70 m Ft+ÁFA értékesítési ajánlatát nem fogadja el, felhatalmazza a 

polgármestert válaszlevél megküldésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

115 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Mészáros Károly ÁMK igazgató 

tájékoztatóját az intézménynél lefolytatott fegyelmi eljárásról tudomásul 

veszi. 

 

Felkéri az intézményvezetőt a szülők újabb beadványára indult fegyelmi eljárás 

eredményéről annak lezárultával adjon tájékoztatást. 

 

Felelős: Mészáros Károly 

         ÁMK igazgató 

 

Határidő: 2011. június 15. 

 116 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK részére a 2011/2012-es 

oktatási évre plusz napközis csoport indításához a szükséges 1 fő pedagógus 

létszámot és költségeinek fedezetét a tartalékalap terhére biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 117 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Felső-Máli út 

portalanítására közbeszerzésire vonatkozó eljárást megindítja, felkéri a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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_118 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Felső-Máli útépítéssel 

kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához az ajánlatok értékelésére 

Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 

Dr. Bors István jogi képviselő 

Kovács Rózsa pénzügyi csoportvezető 

Pandur Ferenc intézményvezető 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 119 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzatot 

2011. június 1. napjával elfogadja, egyidejűleg a korábbi szabályzat hatályát 

veszti. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a Közbeszerzési Szabályzat aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester    

 

Határidő: azonnal 

 

 120 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Közbeszerzési Terv 

2. sz. módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 121 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirenddel kapcsolatos 

tájékoztatást tudomásul vette. 

Felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

122 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonszemes Község 

Önkormányzat Bahart Zrt részvénycsomagjának vételére vonatkozó ajánlatával nem 

kíván élni.  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 
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 123 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonudvari Község 

Önkormányzat Bahart Zrt részvénycsomagjának vételére vonatkozó ajánlatával nem 

kíván élni.  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

124 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szántód Község Önkormányzat 

Bahart Zrt részvénycsomagjának vételére vonatkozó ajánlatával nem kíván élni.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

125 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyárbúcsúztató rendezvényen 

a borászok számára 6 db faház telepítését engedélyezi, 

amelynek területbérleti díja 40 e Ft+ÁFA.  

Felkéri Gaál Dezső képviselőt, hogy az intézményvezetővel a közmű kiépítésére 

keressen műszaki megoldást. 

 

Felelős: Gaál Dezső képviselő 

         Pandur Ferenc intézményvezető 

          

Határidő: folyamatos 

 

 126 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete Destroyer Szolgáltató Betéti 

Társaság (1214 Budapest, Erdősor út 119. 4.em./10.) kérelmére a 11/1997. (X. 

17.) rendelet 4. § alapján  

hozzájárul az Alsóörs Strand „Keleti büfé” hideg-meleg konyhás helyiségének 

bérleti jogának átadásához Pomázi László egyéni vállalkozó (an. Kun Teréz, sz. 

Szolnok, 1959.08.30. adószám: 52273441-2-36) 5055 Jászladány, Újszászi utca 

9.sz.a.) részére. 

 

A bérleti időszak: 2011. május 27. – 2019. december 1. 

 

A 2011. évi bérleti díj: 226.135 Ft + Áfa 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal. 
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 127 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

„A helyi önkormányzatokról szóló” 1990. évi LXV. tv. 43.§-a, és „A helyi 

önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló” 1997. évi CXXXV. 

törvény 8. §-a alapján Balatonalmádi  Város Önkormányzata (a továbbiakban, 

mint feladatellátó önkormányzat) és Alsóörs Község Önkormányzata, Balatonfűzfő 

Város Önkormányzata,  Felsőörs Község Önkormányzata, Litér Község 

Önkormányzata, és Szentkirályszabadja Község Önkormányzata képviselő-

testületei között – a Balatonalmádi Kistérség Többcélú Társulása keretein 

belül – a szociális és gyermekjóléti feladataik közös ellátására vonatkozó 

társulási megállapodás IX. módosítását jóváhagyja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 128 /2011.(V.26.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Dibusz Mercedesz szemész 

szakorvos kérelmére a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére szemüveg program 

támogatásához 20.000 Ft összeget biztosít a tartalékalap terhére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. június 30. 

 

 

 

 

12/2011.(VI.7.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

129 /2011.(VI. 7.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 

1./ Energetikai pályázat 

2./ Közbeszerzési Terv 3. számú módosítása 

3./ Szervezeti és Működési Szabályzat rendelet-tervezet 

    - Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

    - Alsóörs Község Önkormányzatának gazdasági programja     

      ciklusprogram 2010-2014. 

 

             _130 /2011.(VI.7.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be  

a „KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Helyi hő, hűtési és villamos energia 

igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 

Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A” pályázati kiírásra. 
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A megvalósítás helyszíne: 8226 Alsóörs Endrődi Sándor utca 24.  

 

A megvalósítás helyszíne: 519/3 hrsz. 

 

A projekt megnevezése: Alsóörsi Sportcsarnok villamos energia  

                       termelésének megvalósítása fotovoltaikus  

                       (napelemes) rendszerrel. 

 

A beruházás teljes költsége:       16.606.000 Ft+ÁFA= 20.757.500 Ft 

 

A beruházás támogatási szempontból  

elismerhető költsége:              16.606.000 Ft+ÁFA= 20.757.500 Ft 

  

Az önkormányzati saját erő összege: 2.490.900 Ft+ÁFA=  3.113.625 Ft 

 

A saját erő összegét a 2011. évi tartalékalapból biztosítja és azt 

költségvetésében elkülöníti. 

 

A KEOP forrásból igényelt  

támogatás összege:                 14.115.100 Ft+ÁFA= 17.643.875 Ft 

 

A szükséges 15 % önrészt a tartalékalapból biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Pandur Ferenc intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

             _131 /2011.(VI.7.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA 

OPERATÍV PROGRAM kertében „Helyi hő, hűtési és villamos energia igény 

kielégítése megújuló energiaforrásokkal” (Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A) című 

pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásához az ajánlatok 

értékelésére Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

 

Dr. Bors István jogi képviselő 

Kovács Rózsa pénzügyi csoport vezető 

Pandur Ferenc intézményvezető 

 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 132 /2011.(VI.7.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Közbeszerzési Terv 

3. sz. módosítását a melléklet szerint elfogadja. 
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Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 133 /2011.(VI.7.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának mellékleteként a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzatát elfogadja. 

 

 

 134 /2011.(VI.7.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának függelékeként Alsóörs Község Önkormányzatának 

gazdasági ciklusprogramját 2010-2014. évekre vonatkozóan elfogadja. 

 

 

 

13/2011.(VI.23.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

135 /2011.(VI. 23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ Nyertes pályázó kiválasztása az „Alsóörsi Sportcsarnok villamos  

    energia termelésének megvalósítása fotovoltaikus (napelemes)  

    rendszerrel” tárgyában kiirt közbeszerzési eljárásban 

 

 

136 /2011.(VI. 23.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Alsóörsi Sportcsarnok 

villamos energia termelésének megvalósítása fotovoltaikus (napelemes) 

rendszerrel” tárgyában kiirt közbeszerzési eljárást eredményesnek minősíti.  

 

A benyújtott és érvényes ajánlatok közül a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

nyertes ajánlattevőként a THERMO ÉPGÉP KFT-t  

(1202 Budapest, Nagykőrösi u. 133.) nevezi meg. Az ellenszolgáltatás összege: 

16.131.000 Ft+ÁFA. 

 

A nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő a THERMOCKLIMA KFT 

(1149 Budapest, Mogyoródi u. 32.) 19.410.000 Ft+ÁFA összeggel.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

14/2011.(VII.19.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 
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137 /2011.(VII.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 1./ Művelődési Ház felújítása 

 2./ 2011. évi költségvetési rendelet 2. sz. módosítása 

     Előirányzat módosítások 

 3./ Felső-Máli úti beruházás közbeszerzése, 

     nyertes ajánlat kiválasztása 

 4./ Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás  

     9. sz. módosítása  

 5./ Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társulás 2011. évi      

     költségvetésének módosítása 

 6./ A 11/2011.(VI.8.) Önkormányzati rendelet módosítása 

 7./ A 9/2004.(VI.25.) Önkormányzati rendelet módosítása 

 8./ Csatlakozás a Balatoni Korona programhoz. 

 9./ „A rák ellen az emberért, a holnapért” Alapítvány kérelme 

10./ Vegyes ügyek 

     - Kemping elektromos ellátása 

     - Pályázat tanösvény kialakítására 

Zárt ülés: 

11./ Tájékoztatás Templom utcai támfal ügyében 

 

 138 /2011.(VII.19.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház kisterem 

homlokzati üvegfalának cseréjére és a nagyterem két oldalán a beázást okozó 

bádogjavítás és külső vakolás felújításának munkálataihoz 3.438.599 Ft+ÁFA 

összeget biztosít a 2011. évi költségvetés terhére. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 139 /2011.(VII.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

előirányzatainak módosításához az előterjesztés alapján hozzájárul. A 

költségvetési főösszeg módosított előirányzata 721.856.000 Ft-ról 726.122.000 

Ft-ra változik. 

 

 140 /2011.(VII. 19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Alsóörs Felsőmáli út 

aszfaltozási munkái” tárgyában kiirt közbeszerzési eljárást eredményesnek 

minősíti.  

 

A benyújtott és érvényes ajánlatok közül a Bíráló Bizottság javaslata alapján 

nyertes ajánlattevőként a Magyar Aszfalt Kft-t  

(1135 Budapest, Szegedi u. 35-37.) nevezi meg. Az ellenszolgáltatás összege: 

14.661.576 Ft+ÁFA. 

 

A nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő a Baumeister Kft. (8200 

Veszprém, Bajcsy Zs. u. 8.) 15.509.423 Ft+ÁFA összeggel.  

 

A JÓÚT Kft. ajánlata érvénytelen, tekintettel arra, hogy a hiánypótlási 

felhívásban foglaltaknak nem tett eleget. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevővel 

történő szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 141 /2011.(VII. 19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulási Megállapodása módosítását (9) jóváhagyja  

a melléklet szerint. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 142 /2011.(VII. 19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költség-vetésének 

módosítását jóváhagyja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: 2011. július 30. 

 

 

 143 /2011.(VII.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, a 

következő Képviselő-testületi ülésre a környezetvédelemről szóló 

9/2004.(VI.25.) önkormányzati rendelet módosítását készítse elő a törvényi 

előírásnak megfelelően, a zaj és rezgésvédelem közigazgatási határra történő 

kiterjesztésével. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: következő Képviselő-testületi ülés 

 

 

 144 /2011.(VII.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csatlakozás a Balatoni Korona 

programhoz napirend tárgyalását az ülésről leveszi. 

 

 145 /2011.(VII.19.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rák ellen az emberért 

alapítványt (1093 Budapest, Mátyás utca 18.) 2011. évben 200.000 Ft összeggel 

támogatja a 2011. évi költségvetés tartalékalapja terhére. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. július 31. 

 

 146 /2011.(VII.19.) Önk. sz. határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kemping elektromos 

energiakontingensének bővítéséhez 3x60 amper megváltására 648.000 Ft+áfa 

összeget a 2011. éves költségvetés tartalékalapja terhére biztosít. 

 

Felkéri a polgármestert és az intézményvezetőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Pandur Ferenc intézményvezető 

 

Határidő: folyamatos 

 

 147 /2011.(VII.19.) Önk. sz. határozat 

  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Amfiteátrum környéke 

tanösvény kialakításával kapcsolatban felkéri az Alsóörsért Közalapítványt, 

hogy arra pályázatot nyújtson be. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 148 /2011.(VII.19.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Lechner Istvánné 

képviseletében eljáró Dr. Lakatos István ügyvéd által írt levél tartalmával 

nem ért egyet. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt válaszlevél elkészítésére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. július 31. 

 

 

 

15/2011.(IX.08.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

 149 /2011.(IX.08.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1./ 2011. évi költségvetési rendelet 3. sz. módosítása,  

    előirányzat módosítások 

2./ 2011. I. féléves költségvetési beszámoló  

3./ A 9/2004.(VI.25.) Önkormányzati rendelet módosítása 

4./ Balatonalmádi Központi orvosi ügyelet átszervezése 

    - Kistérségi háziorvosok kérelme 

5./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. I. félévi  

    költségvetési beszámolója 

    - Szakfeladat megszüntetésével kapcsolatos költségvetést érintő  

      módosítások 

6./ Alapító Okiratok módosítása 

7./ Tanévkezdési támogatások 

8./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 

9./ Strandi bérlők kérelme 

10./ Vegyes ügyek: 

     - Tájékoztatás folyamatban lévő beruházásokról és pályázatokról 

     - Közmunkaprogram 

     - Karczagi Ferenc kérelme zeneszolgáltatás engedélyezéséhez 

 

 

 

 150 /2011.(IX.08.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

előirányzatainak módosításához az előterjesztés alapján hozzájárul. A 

költségvetési főösszeg módosított előirányzata 726.122.000 Ft-ról 734.281.000 

Ft-ra változik. 

 

 

 151 /2011.(IX.08.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. I. félévről szóló 

gazdálkodási beszámolót tudomásul vette. 

 

 

 152 /2011.(IX.08.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi a Huszár és Társa 

Bt-vel fennálló szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését 2011. 

október 31-i nappal. 

A kapcsolódó témákat napirendről leveszi, azt a további tárgyalások 

függvényében ismételten napirendre tűzi. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 153 /2011.(IX.08.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Képviselő-testülete a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási 

Központ kérelmére 
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1./ a gondozási vezető juttatásainak Alsóörs településre eső 1/5-öd  

    részét 2011. december 31-ig biztosítja az alábbiak szerint:  

    személyi jellegű kiadás 184 e Ft, járulék 41 e Ft, dologi kiadás  

    3 e Ft erejéig a házi segítségnyújtás szakfeladaton a megszűnő  

    nappali szociális ellátás kiadási előirányzatról történő átvezetés  

    jóváhagyása mellett valamint  

 

2./ biztosítja a fedezetet számítástechnikai eszköz beszerzésére  

    125 e Ft értékben. 

 

Egyidejűleg felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés következő 

módosításakor a szükséges előirányzat átcsoportosításokat tegye meg. 

A 2012. évet érintő kiadásokat a 2012. évi költségvetési koncepció 

készítésekor  tervezni kell.  

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester             

 

Határidő: - azonnal, illetve a 2011. évi költségvetési rendelet  

            következő módosítása 

  - 2012. évi költségvetési koncepció tervezése 

 

 

 154 /2011.(IX. 08.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs Község Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetben mellékelt - 2011. szeptember 1-

től hatályos változásokat tartalmazó - Alapító Okiratát elfogadja.  

  

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához 

a változásokat jelentse be a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 155 /2011.(IX. 08.) Önk. sz. határozat  

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési 

Központ Alsóörs egységes szerkezetben mellékelt - 2011. szeptember 1-től 

hatályos változásokat tartalmazó - Alapító Okiratát elfogadja. 

  

Felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához 

a változásokat jelentse be a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 

céljából. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 156 /2011.(IX.8.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK Endrődi Sándor 

Általános iskolába 2011-2012. oktatási évben valamennyi diákja részére a 

tankönyvet ingyenesen biztosítja.  

 

A közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő alsóörsi illetékességű diákok 

támogatásáról 2011. október 15-ig beérkezett iskolalátogatási igazolások 

alapján a következő képviselő-testületi ülésen hoz döntést.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal ill. 

          2011. október 30. 

 

 

 157 /2011.(IX.08.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási Minisztérium által 

2012. évre kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

Pályázathoz annak megjelenését követően  csatlakozik és az abban szereplő 

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 

  

         Báró Béla 

         jegyző 

 

 

Határidő: 2011. szeptember 29. ill.  

          2011. november 23. 

 

 

 

 

 158 /2011.(IX.08.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a strandi bérlők 2011. évre 

vonatkozó területfoglalási díj elengedésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. 

A jövő évi bérleti díjak megállapítására az infláció ismeretében, a tervezett 

fejlesztésekre a 2012. évi költségvetés készítésekor visszatérnek. 

 

2011. évi hulladékelszállítási díj bérlők felé történő kiszámlázásától 

eltekint. 

 

Felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

         Pandur Ferenc 

         intézményvezető 

 

Határidő: azonnal 
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 159 /2011.(IX.08.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Karczagi Ferenc kérelmére a 

környezetvédelemről szóló 9/2009.(VI.25.)  önkormányzati rendelet módosítását 

nem támogatja. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

16/2011.(X.10.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

160 /2011.(X.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 1./ Balatonalmádi Központi orvosi ügyelet átszervezése 

 2./ LEADER pályázatok 

     - Karácsonyváró rendezvény (vásár és Adventi koncert) 

     - Török-világ Alsóörsön      

 3./ Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának     

     módosítása (10.) 

 4./ Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó      

     Társulás Megállapodásának módosítása (X.) 

 5./ Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 

     2011. évi költségvetésének módosítása 

 6./ A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi  

     ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról  

     szóló 3/2009.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása 

 7./ Közigazgatási együttműködés kezdeményezése 

 

 

 

 

 161 /2011.(X.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére Balatonalmádi, 
Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, 

Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja és Királyszentistván 

települések önkormányzatával 2008. március 1-től kötött, 2008. június 1-től 

és 2009. július 1-től módosított Megállapodást közös megegyezéssel 2011. 

október 31-i határidővel megszünteti.  

b) Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, 
Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja és Királyszentistván 

települések önkormányzatával 2011. november 1. napjával – a határozat 

mellékletét képező tartalommal - határozatlan időre Megállapodást köt a 

kistérségi háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére, amennyiben a 

Megállapodást az érintett önkormányzatok jóváhagyják. 

c) felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
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Határidő: azonnal  

 

 162 /2011.(X.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a) a háziorvosi központi ügyelet - kötelező önkormányzati feladat - 

támogatására 2011. november – december hónapokra 36 Ft x lakos összeget 

(1544x 36.-ft x 2 hó= 111.168 Ft) biztosít a Balatonalmádi Kistérségi 

Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (8220 Balatonalmádi, Petőfi 

S. u. 2-4. Képviseli:  dr. Németh Ilona ügyvezető igazgató) részére a 

2011. április 20. napján kötött  Támogatási szerződés e ponttal történő 

módosításával, a 2011. évi költségvetésben a központi ügyelet támogatására 

biztosított fedezet terhére.  

b) a háziorvosi központi ügyelet működésének támogatására a 2012. évi 

költségvetésében 41 Ft x lakos x hó támogatást biztosít.  

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal ill. a 2012. évi költségvetési koncepció készítése 

 

 

 163 /2011.(X.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy  

Leader Karácsonyváró rendezvényt (vásár és Adventi koncert) szervez 2011. 

december 17-én, amely a település életében jelentőséggel bír, ezért annak 

LEADER szellemiségben történő megrendezését támogatja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 164 /2011.(X.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy  

Török-világ Alsóörsön címmel rendezvényt szervez 2012. július 31-augusztus 5. 

között, amely a település életében jelentőséggel bír, ezért annak LEADER 

szellemiségben történő megrendezését támogatja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 165 /2011.(X.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Kelet-Balatoni Kistérség 

Többcélú Társulási Megállapodása módosítását (10) a melléklet szerint 

jóváhagyja.  

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 166 /2011.(X.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balatonalmádi Kistérség 

Többcélú Társulása keretein belül a Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulási Megállapodás módosítását (X.) a melléklet szerint 

jóváhagyja. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
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Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 167 /2011.(X.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által közösen fenntartott 

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ 2011. évi költség-vetésének 

szeptemberi módosítását jóváhagyja.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 168 /2011.(X.10.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

és a jegyzőt a közigazgatási együttműködés lehetőségeiről kezdeményezzenek 

egyeztetéseket a szomszédos települések vezetőivel. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

         Báró Béla jegyző 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

17/2011.(XI.03.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

 

169 /2011.(XI.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a CASTRUM MEDICAL CENTER KFT 

bérleti ajánlatát a 258/1 hrsz-u ingatlanra vonatkozóan zárt ülés keretében 

tárgyalja.  

 

 

 

 

                           

      170 /2011.(XI.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 1./ Bérleti ajánlat a 258/1 hrsz-u ingatlanra – zárt ülés -  

 2./ 2012. évi belső ellenőrzési terv 

 3./ 2011. évi költségvetési rendelet 4. sz. módosítása 

     - Előirányzat módosítások 

 4./ 2011. III. negyedéves költségvetési beszámoló  

 5./ 2011. évi Közbeszerzési Terv 4. sz. módosítása 

 6./ Tanévkezdési támogatások 

 7./ TEMÜSZ intézményvezetői pályázat kiírása 

 8./ HEREC Alapítvány támogatási kérelme 

 9./ Kistérségi kerékpárút pályázat előkészítése 

10./ Vegyes ügyek  

     - Balatoni Napsugár Szolgáltató KKT kérelme 

 

 171 /2011.(XI.3.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete elviekben támogatja  

a 258/1; 256 hrsz-u ingatlanokból kialakítandó megközelítőleg  

9100 m2-es terület 50 éves időtartamra történő bérbeadását a 

CASTRUM MEDICAL CENTER KFT (székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 44. 

V. e. 49., képviseli: Heritesz Viktor cégvezető) részére az egészségügyi 
rehabilitációs komplexum építésére. 

A Képviselő-testület kéri a bérlőt, hogy december 1-ig tegyen 

kötelezettségvállaló nyilatkozatot a bérlettel érintett ingatlanok 

telekalakításának és a létesítmény megvalósításához szükséges közművesítés 

költségeinek vállalására.  

A szerződéskötés várható dátuma a feltételek teljesülése esetén 2011. december 

2. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy Alsóörs község rendezési terve valamint a 

vízpart rehabilitációs tanulmányterv előírásai alapján tárgyalásokat 

kezdeményezzen a szabályozásban érintett 256 hrsz-u ingatlan tulajdonosával a 

szükséges telekrészek megvásárlására. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a beépítéshez szükséges a helyi építési 

szabályzatban valamint a vízpart rehabilitációs tervben előírt ingatlanok 

kialakítására földmérő szakembert bízzon meg, melynek költségeit a   

CASTRUM MEDICAL CENTER KFT viseli. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: fentiek szerint 

 172 /2011.(XI.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jegyző által előterjesztett, 

az 193/2003. (XI.26) Kormányrendelet 21. §. előírásai alapján elkészített 

2012. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja, és felkéri a jegyzőt a 

tervezett ellenőrzések végrehajtására, illetve a végrehajtáshoz szükséges 

megbízólevelek kiadására.  

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző  

 

Határidő: folyamatos  

 173 /2011.(XI. 3.) Önk. sz. határozat  

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés 

előirányzatainak módosításához az előterjesztés alapján hozzájárul.  

A költségvetési főösszeg módosított előirányzata 734.281.000 Ft-ról 

736.265.000 Ft-ra változik. 

 
 174 /2011.(XI. 3.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. III. negyedév 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatást elfogadja.  

 

 175 /2011.(XI. 3.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Közbeszerzési Terv 

4. sz. módosítását a melléklet szerint elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 
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Határidő: azonnal 

_176 /2011.(XI.03.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a középfokú képzésben 

résztvevő azon alsóörsi illetékességű 35 fő tanuló részére 15.000 Ft/fő 

iskolakezdési támogatást nyújt - akik az általános iskolai tanulmányaikat 

helyben kezdték illetve végezték el vagy lakóhely változtatás miatt a községbe 

költöztek - a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt betervezett 

összeg terhére. 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         Jegyző 

 

Határidő: 2011. november 30. 

 

_177 /2011.(XI.03.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felsőfokú tanulmányokat 

végző 28 fő alsóörsi illetékességű diák részére 20.500 Ft/fő iskolakezdési 

támogatást nyújt a költségvetésben átadott támogatások címszó alatt 

betervezett összeg terhére.  

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. november 30. 

 

_178 /2011.(XI.03.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁMK igazgatója által tett 

javaslat alapján 8 fő részére az ingyenes tankönyvellátáson felül 

rászorultsági, szociális szempontok alapján 5000 Ft/fő összegű támogatást 

nyújt.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. november 30. 

 

 

 179 /2011.(XI. 3.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felkéri a jegyzőt, hogy az 

előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívást a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján hirdesse meg: 

 Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény  

20/A. § alapján pályázatot hirdet 

Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezete 

vezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására. 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.  
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A munkavégzés helye: Alsóörs, Ady Endre u. 9. 

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó  

lényeges feladatok: 

Az intézmény gazdaságos – jogszabályoknak, szakmai követelményeknek,  

valamint a fenntartói döntéseknek megfelelő – működtetése, munkáltatói 

jogkör gyakorlása az intézményi dolgozók tekintetében. Beruházások 

előkészítése, lebonyolítása, strand-, kemping, sportlétesítmény-, 

községüzemeltetés. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései az 

irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

    egyetemi, főiskolai végzettség 

 vezetői gyakorlat 

    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 

    büntetlen előélet, cselekvőképesség  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 legalább 5 év feletti településüzemeltetésben szerzett szakmai 

tapasztalat 

 építész, felsőfokú műszaki végzettség 

 pályázatok elkészítésében szerzett gyakorlat 

 B kategóriás jogosítvány 

 idegen nyelv ismerete 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

      részletes szakmai életrajz,  

      közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál    

     nemrégebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

      iskolai végzettséget (egyéb képesítéseket, szakvizsgát)     

     tanúsító oklevél, vagy annak hiteles másolata,  

      a szakmai gyakorlatot igazoló hiteles okmányokat, vagy azok     

     hiteles másolatát,   

      nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró           

     vagy korlátozó gondnokság alatt;  

  a 2007. évi CLII. törvény alapján teljesítendő vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettség vállalására vonatkozó nyilatkozat,  

  nyilatkozat a pályázati eljárásban résztvevők betekintési jogáról 

(arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 

hozzájárul),  

    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program  

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2012. január 2. napjától tölthető be.  



 - 50 - 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 9. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hebling Zsolt 

polgármester nyújt a 87/447-192-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

    Postai úton, a pályázatnak a Alsóörs Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete (8226 Alsóörs, Ady E.u.7.) címére történő 

megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: ……………….valamint a 

beosztás megnevezését: intézményvezető.  

    Személyesen: Hebling Zsolt polgármester (8226 Alsóörs, Ady Endre 

u.7.).  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 22. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         www.alsoors.hu 

         Veszprém Megyei Napló 

 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla  

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 180 /2011.(XI. 3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Málnás község Herec Alapítványa 

részére 2011. évben 50.000 Ft összegű támogatást nyújt. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. november 30.  

 

 

 181 /2011.(XI.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a kistérségi 

kerékpárút pályázati előkészítéséhez. 

Alsóörs községre vonatkozó tervezéshez szükséges 240 e Ft+ÁFA összeget a 

tartalékalap terhére biztosítja. 
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Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 

 182 /2011.(XI.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatoni Napsugár 

Szolgáltató KKT bérleti díját 2011. évre vonatkozóan 50 %-kal csökkenti. 

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. november 30. 

 

 

18/2011.(XI.3.) Közmeghallgatás határozatai: 

 

 

183 /2011.(XI.3.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közmeghallgatás 

napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

- Beszámoló a 2011. évi tevékenységről 

- 2012. évi tervek, elképzelések 

- Kérdések, észrevételek 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/2011. (XII.1.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

184 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 

 1./ 2012. évi költségvetési koncepció 

 2./ 2012. évi helyi adó változások 

 3./ 2012. évi hulladékszállítási díjtételek megállapítása  

     – rendelet módosítás -  

 4./ A Képviselő-testület 2012. évi munkaterve 

 5./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról 

 6./ Beszámoló a kistérség tevékenységéről  

 7./ Tervezési ajánlat Polgármesteri Hivatal épületére  

 8./ Bahart Zrt részvények felajánlása megvételre 

 9./ Zsongi KFT kérelme 

10./ Kovács Endre „Hit és látás” könyvének támogatása 

11./ Hozzájárulás a Csillag utca portalanításához  
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12./ Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  

     - 2011. I-III. negyedévi költségvetés teljesítése 

     - 2012. évi költségvetési koncepció 

13./ Digitális alaptérkép díja 

 

Zárt ülés: 

 

14./ Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat  

15./ Bérleti ajánlat a 258/1 hrsz-u ingatlanra  

16./ Első lakáshoz jutók támogatása 

17./ Ápolási díj megállapítása 

18./ Albrecht Sándorné eladási ajánlata a 0129/5 hrsz-u erdő  

     tulajdonrészére 

19./ 74.650 Ft vis maior támogatásról szóló lemondó nyilatkozat 

 

 

 185 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. 

évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja. 

 

 

 186 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Alsóörs Községre 

vonatkozó kommunális adó bevezetését nem támogatja. 

 

 

 187 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 

9/2005.(XII.16.) önkormányzati rendeletében az építményadó mértékének 

740 Ft/m2-ről 800 Ft/m2-re történő emelését támogatja. 

 

188 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló   

9/2005.(XII.16.) önkormányzati rendeletében szereplő az állandó 

lakosoknak szóló kedvezmény eltörlését nem támogatja.  

189 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-

testület 2012. évi Munkatervét az 1. sz. melléklet szerint 

megállapítja. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: 2012. december 31.,Munkaterv végrehajtására 

 

 

190 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Hebling Zsolt 

polgármester előterjesztését és a következő határozatot hozza: 

 

1.) A Képviselő-testület a lakóhely környezeti állapotáról szóló     
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    beszámolót tudomásul veszi. 

 

2.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a környezet  

    védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény  

    51.§ (3) bekezdése szerint a lakóhelyi környezet állapotának  

    alakulásáról évente tájékoztassa a lakosságot. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: a helyi újság következő számának megjelenése 

 

191 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kelet-Balatoni 

Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi tevékenységéről szóló 

tájékoztatót tudomásul vette. 

 

 

  192 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tervezési ajánlat 

Polgármesteri Hivatal épületére c. napirendet tárgyalásról leveszi, a 

kiviteli terv elkészítésének díjával kiegészített előterjesztést 

következő ülésen napirendre tűzi. 

 

 193 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csopak Község Önkormányzat 

tulajdonát képező Balatoni Hajózási Zrt részvénycsomagjának vagyonarányos 

elővásárlási jogával élni nem kíván.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

194 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Zsongi KFT képviseli 

Kuti Miklós ügyvezető bérleti díj csökkentésére vonatkozó kérelmét nem 

támogatja.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: azonnal 

 

195 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Endre „Hit és 

látás” című könyvének kiadási költségeit 120 e Ft-tal támogatja a 
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költségvetés tartalékalapja terhére a támogatás fejében 20 db 

tiszteletpéldányra Alsóörs Község Önkormányzata igényt tart.  

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

196 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Csillag utca útépítését 

(mintegy 176 fm) határozza el az érintett ingatlantulajdonosokkal 

együttműködve. 

A beruházás költsége bruttó 2.900.000.-Ft. A lakossági hozzájárulás összege 

1.450.000.-Ft, az érintett érdekeltségi egység száma: 11 db. 

 

Az Önkormányzatra jutó költség mindösszesen: bruttó 1.450.000.-Ft, melyet a 

2012. évi költségvetés fejlesztési előirányzatában biztosít. 

 

Felkéri a Polgármestert és a TEMÜSZ vezetőjét a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt polgármester 

  Pandur Ferenc intézményvezető 

 

Határidő: azonnal. 

 

 

 197 /2012.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi Szociális 

Alapszolgáltatási Központ 2011. I-III. n. éves költség-vetésének teljesítését 

elfogadja. 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2011. december 15.  

 

198 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi 

Szociális Alapszolgáltatási Központ 2012. évi költségvetési 

koncepcióját az előterjesztés alapján elfogadja. 

 

199 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megrendeli 2012. évben a 

Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft (1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.)-től 

Alsóörs községre vonatkozó digitális alaptérképet 900.000 Ft+ÁFA összegben, 

melynek összegét a 2012. évi költségvetés felhalmozási kiadási 

előirányzataiból biztosítja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 
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Határidő: 2012. január 30. 

 

                          200_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Tihanyi Andrea részére havi 5.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

                         _201 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Ríz Nikolett részére havi 2.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

                         _202_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Both Soma részére havi 5.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

                         _203_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Pandur Ádám Ferenc részére havi 4.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

                          204_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Meszes Ferenc részére havi 5.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

                          205_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Zsille Vanessa részére havi 4.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

                         _206 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Deli Kitti részére havi 2.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

                       207_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Juhász Rebeka részére havi 4.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

 

                          208_/2010.(XII.1.) Önk. sz. határozat 
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Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Czuppon Lilla részére havi  4.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

 

                          209 /2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Pávlics Krisztián részére havi 3.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

 

                         _210_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján     

Ríz Dániel részére havi 3.000 Ft támogatást állapit meg. 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

                 _211_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázatra beérkezett „A” típusú 

pályázatok elbírálása alapján az alábbi pályázókat támogatásban részesíti, a 

következő rangsor szerint. 

 

                     Név:          Támogatás összege Ft/hó: 

Tihanyi Andrea       5.000 Ft 

Both Soma            5.000 Ft 

Meszes Ferenc        5.000 Ft 

Pandur Ádám Ferenc   4.000 Ft 

Zsille Vanessa       4.000 Ft 

Juhász Rebeka        4.000 Ft 

Czuppon Lilla        4.000 Ft 

Pávlics Krisztián    3.000 Ft 

Ríz Dániel           3.000 Ft 

Ríz Nikolett         2.000 Ft 

Deli Kitti           2.000 Ft 



 - 58 - 

 

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

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 15. 

 

                         _212_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Castrum Medical Center Kft 

(székhelye: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes u. 44. szám) képviseletében 

Heritasz Viktort ügyvezetővel a 258 hrsz-u ingatlan hasznosítására 2011. 

december 1-től 2061. december 31. napjáig 50 éves időtartamra bérleti 

szerződést köt gyógyászati, egészségügyi és szálláshely szolgáltatás beruházás 

fejlesztésére, fenntartására és üzemeltetésére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

213_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Zsebők Beatrix          

/sz: Veszprém, 1989.02.26., an.: Magyarossy Julianna/ Alsóörs, Kossuth L. u. 

7. szám alatti lakos részére a lakáshoz jutási helyi önkormányzati 

támogatásáról szóló 7/1992.(XII.21.) Önk. sz. ill. a 6/2007.(IV.27.) Önk. sz. 

rendelete alapján 300.000 Ft. egyszeri, vissza nem térítendő lakáscélú 

támogatást nyújt. 

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         jegyző 

 

Határidő: 2011. december 30. 

 

               _214_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Bóka Krisztina Alsóörs, Endrődi 

S. u. 33.szám alatti lakos részére 2011.11.30-tól ápolási    

díj folyósítását rendeli el, melynek összege az éves központi költségvetésben 

meghatározott alapösszeg 80%-a, és a részére folyósított rendszeres 

pénzellátás különbözete, mivel súlyosan   

fogyatékos és tartósan beteg édesanyja 3 hónapnál hosszabb időtartamban 

otthoni ápolást igényel. 

A jogosultságot a Polgármesteri Hivatal kétévente felülvizsgálja. 

               

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

         Báró Béla 

         jegyző 
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Határidő: azonnal 

               _215_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete megvásárolja 0129/5 hrsz-ú 

területből Albrecht Sándorné (8200 Veszprém, Egyetem u. 23./b.) tulajdonát 

képező 66/2784 illetőségű – 3.173 m2 - ingatlanrészt 70.000 Ft vételárért. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

  

Határidő: 2011. december 30. 

               _216_/2011.(XII.1.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Templom utcai támfal 

helyreállításával kapcsolatos vis maior 1900063/10VISM számon regisztrált 

10.244.000 Ft támogatásból 74.635 Ft maradvány összegről lemond. 

 

Felhatalmazza a polgármestert az ehhez szükséges lemondó nyilatkozat 

kiadására. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

20/2011. (XII.22.) Képviselő-testületi ülés határozatai: 

 

217 /2011.(XII.22.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint állapítja meg: 

 1./ Balatonalmádi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó  

     Társulás 2011. évi költségvetés módosítása 

 2./ Tájékoztatás a Templom utcai támfal ügyében 

 3./ Tervezési ajánlat Polgármesteri Hivatal épületére 

Zárt ülés: 

 

 4./ TEMÜSZ intézményvezetői jelöltek meghallgatása 

     Pályázatok elbírálása   

218 /2011.(XII.22.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonalmádi Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2011. évi költségvetésének 

módosítását elfogja. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 219 /2011.(XII.22.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Hebling Zsolt 

polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson a Templom utca 6. szám alatti 

ingatlan előtt leomlott támfal önerős helyreállításáról.     
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Felelős: Hebling Zsolt 

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 220 /2011.(XII.22.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nedár és Dóczy Építész Kft 

(1075 Budapest, Rumbach S. utca 9.) tervezési ajánlatát elfogadja az 

ajánlatban szereplő N. 2.500 e Ft-os áron, amely a tervezés során felmerülő 

összes költséget tartalmazza. 

A forrást a 2012. évi költségvetésben biztosítja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: folyamatos 

 

 221 /2011.(XII.22.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településműködtetési és 

Községgazdálkodási Szervezet intézményvezetői állására benyújtott pályázók 

közül titkos szavazással választják ki az intézményvezetőt. 

 

 222 /2011.(XII.22.) Önk. sz. határozat 

 

Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete Pandur Ferenc Balatonalmádi 

Szabolcs u. 29. sz. alatti lakost a TEMÜSZ közalkalmazottját 2012. január 1-i 

hatállyal megbízza a TEMÜSZ vezetői munkakör ellátásával 5 éves időtartamra 

2016. december 31-ig. 

 

Megbízza a polgármestert a kinevezési okmány elkészítésére és a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Hebling Zsolt  

         polgármester 

 

Határidő: 2012. január 1. 

 


